Obrazac M-8-B
Obavezno stručno osposobljavanje

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2017.GODINU
Obrazac M- 8- B)
MJERA 8 B) - ZAKONSKI OBVEZNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VEZANO UZ
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto:
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika,
matični broj poljoprivrednika (MIBPG):
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2017.
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2. PODACI O ZAKONSKI OBVEZNOJ IZOBRAZBI / STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
2.1. Naziv izobrazbe

2.2. Naziv nositelja izobrazbe
2.3. Ukupni troškovi pohađanja izobrazbe (prema
ispostavljenom računu ili sklopljenom Ugovoru s
nositeljem izobrazbe)
2.4. Ukupni traženi iznos općinske potpore po ovoj mjeri (kn):

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za izvršene usluge izobrazbe
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva

Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2017.

