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GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA 

POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO 
Avenija Dubrovnik 12, Zagreb 

 
 

 
 
 
 

PRIJAVA  
ZA DODJELU SREDSTAVA POMOĆI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U 2012. 

Školovanje, prekvalifikacija i poduka 
Edukacija/stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača i šumoposjednika 

 
 
 
 

A.  OPĆI PODACI 

    1.  

 Ime i prezime nositelja OPG-a 
 
 
 Naziv obrta 

 

2. Adresa   

3. Telefon / telefax  

4. MIBPG   

5. MB obrta  

6. OIB  

B.  INVESTICIJA ZA KOJU SE TRAŽI POTPORA 

1.  

Edukacija/stručno 
osposobljavanje 

poljoprivrednih proizvođača i 
šumoposjednika 

 

DETALJNIJI OPIS INVESTICIJE: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

     2.   UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE S PDV-
om 

 
                                                                          KN 

3.  IZNOS TRAŽENE POTPORE 
 
                                                 KN………………………(%) 

 
4.SREDSTVA POMOĆI KORISTIM PRVI PUTA:    DA                                   NE    ( molimo zaokružiti) 
    SREDSTVA POMOĆI ODOBRENA od 2006. do   2011.                             KN ..................................... 
 



C.  OSNOVNA  DOKUMENTACIJA  

1. 
Preslika identifikacijskog 
dokumenta (osobna iskaznica, 
izvadak iz obrtnog registra) 

 

2. Preslika žiro-računa  

3. 
Izvadak iz Upisnika 
poljoprivrednih gospodarstava ili 
ispis iz aplikacije „Agronet“ 

 

D.  DODATNA DOKUMENTACIJA  

1. 
Program edukacija / stručno osposobljavanje, račun, upisnica i uvjerenje o završenom školovanju 

 

2. Dokaz o vlasništvu i/ili posjedu poljoprivrednog / šumskog  zemljišta (u koliko nije upisano u  Upisnik PG-a) 

3. 
Preslika Rješenja o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih 
proizvoda (ako posjeduje) 

4. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik proizvođač u integriranoj proizvodnji (ako posjeduje) 

5. Potvrda o kakvoći proizvoda odnosno certifikat sustava za određivanje kakvoće 

6. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik  šumoposjednika  

 7. Potvrda o nepostojanju javnih dugovanja ( ne starija od 30 dana)- Porezna uprava 

8. 
Potvrda Zagrebačkog holdinga o nepostojanju dugovanja prema Gradu zagrebu (ne starija od 30 dana od 
podnošenja zahtjeva) 

 
 
 

NEPRAVODOBNE I NEPOTPUNE PRIJAVE NA NATJEČAJ NEĆE SE RAZMATRATI. 
 

Potpisom ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo da poduzme sve radnje vezane 
uz obradu mojih osobnih podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje subvencija u poljoprivredi i šumarstvu, kao i za sve 
daljnje obrade potrebne pri vođenju evidencije korisnika usluga. Osobni podaci će se čuvati dok sam potpisnik ne zatraži 
brisanje iz zbirke. Gradski  ured za poljoprivredu i šumarstvo jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa  Zakonom o zaštiti 
osobnih podataka ( Narodne novine br. 103/03 i 41/08 ). 
Potvrđujem da sam prije potpisa ovog zahtjeva obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka i o pravu da se takvoj obradi 
usprotivim, a ovom izjavom dajem suglasnost na takvu obradu.  
 
 
                                                                                   _________________________________ 
                 - potpis podnositelja prijave - 
                                                         M.P. 
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