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__________________________________________ 

 Podnositelj zahtjeva-nositelj OPG-a 

 

__________________________________________ 

Adresa  

 

__________________________________________ 

telefon/mobitel 

 

__________________________________________ 

OIB nositelja OPG-a 

 

____________________________________________ 

IBAN žiro računa i poslovna banka OPG-a (nositelja) 

 

OPG u sustavu PDV-a (zaokružiti):  DA     NE 

 

Matični broj poljoprivrednika  

 

( MIBPG )  _________________________ 

Obrazac  PM-9.4. 

GRAD ILOK 

              TRG NIKOLE ILOČKOG 13 

32236 ILOK  

 

 

ZAHTJEV 
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2022. godini temeljem uredbe de 

minimis  u sklopu  Programa potpora poljoprivredi, 

  

Mjera 9. Poticanje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje 

Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze 
 

1. Temeljem Javnog poziva  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivredi u 

2022. godini temeljem Uredbe de minimis, na području Grada Iloka KLASA: 320-01/22-01/3 URBROJ: 

2196-02-01-22-2 od 12. travnja 2022. godine  

 

ja, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, u ime obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva   

 
 

___________________________________________________________________________________ 

(naziv i sjedište obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) 

 

podnosim zahtjev za dodjelu potpore  male vrijednosti za  slijedeću aktivnost: 
 

 

 

Mjera 9. Poticanje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje 

Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze 

 

2. U ime gore navedenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva izjavljujem da sam upoznat sa svim 

uvjetima iz gore navedenog Javnog poziva i Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 

za 2021.-2023. godinu te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni. 
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3. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno Javnom 

pozivu,  uz zahtjev prilažem sljedeće dokumente ( zaokružiti ) : 

 

1. Preslika osobne iskaznice- za fizičke osobe, 

2. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar- za pravne osobe, 

3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. Preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu, 

5. Potvrda da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Gradu Iloku, (moguće 

ishoditi u uredu br. 27, Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Iloka), 

6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih 

izvora, 

7. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine 

8. Presliku žiro računa s IBAN-om, 

9. preslike računa (R1 ili R2) i otpremnice o kupnji  sadnica izdanih u razdoblju od 

1.siječnja 2022. godine na kojima je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična 

i ukupna cijena, datum i dobavljač, 

10. preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju računa po osnovi 

bezgotovinskih računa, 

11. preslika deklaracije sadnog materijala za prijavljene sadnice, 

12. preslika posjedovnog list iz katastarske evidencije za zemljište na kojem će se 

obaviti obnova sadnica, 

13. preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za 2022. godini u kojoj je 

vidljiva prijava površina pod voćem i vinovom lozom, 

14. Druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru potpore. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

U _____________________ , __________________ . 2022.            

 

             

  

                                                                                                                  ____________________________  

                                                                                                                   ( potpis nositelja OPG-a i pečat ) 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 


