
11. OBRAZAC PRILOŽENE DOKUMENTACIJE 

 

 

Red.

br Naziv dokumenta Prikupljeno 

 OSNOVNA DOKUMENTACIJA  

 

1 

Popunjeni obrazac zahtjeva (dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci 

https://nijemci.hr/) 
DA    NE 

2 Preslika osobne iskaznice / upis u sudski ili neki drugi registar DA    NE 

 

3 

Preslika Rješenja/potvrde o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registar 

uzgajivača domaćih životinja pri HPA/Registar pčelara i pčelinjaka pri HPS/Registar 

farmi/JRDŽ pri HPA 
DA    NE 

 

4 

Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza  i doprinosa (ne stariju od 30 

dana od trenutka prijave na natječaj) 
DA    NE 

 

5 

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova - da podnositelj zahtjeva nije 

za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/) 
DA    NE 

 

6 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti/de minimis, za tekuću i prethodne 2 godine 

do trenutka prijave na javni natječaj, a u skladu s Uredbom EU 1408/2013 (dostupan na 

mrežnim stranicama Općine Nijemci https://nijemci.hr/) 
DA    NE 

 

7 

Izjava o primljenim bespovratnim potporama putem Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020. (dostupan na mrežnim 

stranicama Općine Nijemci https://nijemci.hr/) 
DA    NE 

8 
Potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Nijemci (potvrdu izdaje Općina 

Nijemci) 
DA    NE 

9 
Potvrdu Porezne uprave da Korisnik jeste/nije obveznik poreza i PDV-a (ne stariju od 30 

dana od trenutka prijave na natječaj) 
 

10 
Izjava o davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka (dostupan na mrežnim stranicama 

Općine Nijemci https://nijemci.hr/) 
 

 

11 

Popunjen obrazac priložene dokumentacije (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/) 
DA    NE 

12 Drugi dokumenti koje je  zatražio Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo DA    NE 

 SPECIFIČNA DOKUMENTACIJA  
(potrebna za pojedinu mjeru ili po zahtjevu upravnog odjela za financije) 

 

 

MJERA 1  

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

 

 

 

MJERA 2  

Za prijavitelje na Mjeru 2 u slučaju nabave repromaterijala/ishođenja certifikata i 

analiza, kupnju novog stroja: 

1. zahtjev za potporu za tekuću godinu (APPRRR) ili drugi mjerodavni i 

pravovaljani dokument iz kojeg je vidljiv identifikacijski broj ARKOD 

parcele, veličina površine i kultura; 

2. popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/); 

3. ugovor o najmu/zakupu u trajanju od najmanje 5 godina (ako je primjenjivo). 
 

 

 

MJERA 3 

1. prilaganje dokaza o upisu na doškolovanje/prekvalifikaciju/osposobljavanje/ 

usavršavanje, ako je navedeno u tijeku. 
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MJERA 4  

1. prilaganje dokaza o vlasništvu za pojedinu k.č. (posjedovni list/vlastovnica/ 

preslika Ugovora   o najmu/zakupu najmanje na tri godine); 

2. zahtjev za potporu za tekuću godinu (APPRRR) ili drugi mjerodavni i 

pravovaljani dokument iz kojeg je vidljiv identifikacijski broj ARKOD 

parcele, veličina površine i kultura; 

3. popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/); 

4. ugovor o najmu/zakupu u trajanju od najmanje 5 godina (ako je primjenjivo). 
 

 

 

MJERA 5 

1. Godišnje dojave brojnog stanja (HPA) sa vidljivim upisom trenutnog brojnog 

stanja uzgojno valjanih grla pri prijavi ove Mjere; 

2.  Izvod iz Jedinstvenog registra domaćih životinja/Potvrda o upisu u Katastar 

pčelara i broju košnica sa vidljivim brojnim stanjem (pčela/pčelinjih 

zajednica/rojeva/košnica) pri prijavi ove Mjere; 

3. popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/). 
 

 

 

MJERA 6  

1. Obrazac A – Zahtjev; 

2. Obrazac B - Poslovni plan; 

3. Pismo namjere – Novi korisnici s namjerom registracije/otvaranja/zasnivanja/ 

uspostavljanja prebivališta/poljoprivrednog poslovanja na području općine 

Nijemci definiran člankom 2. stavak 5.; 

4. diploma/svjedodžba/potvrda o završenom obrazovanju; 

5. popunjena Izjava o sektoru ulaganja (dostupan na mrežnim stranicama Općine 

Nijemci https://nijemci.hr/). 
 

 

Pri prijavi potrebno je priložiti originalnu dokumentaciju, a navedene preslike ne mora biti ovjerena od strane Javnog bilježnika.  

 

 

 

 

Nijemci, _____________20___. g.               _____________________________________ 

                                                                       (Podnositelj zahtjeva) 
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