
 

obrazac A 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

Z A H T J E V 

za potporu kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju  

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 

 

 

 
 



Tražena subvencija 

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 

R.B. Novoizgrađeni, 
adaptirani ili 
rekonstruirani 
objekt  

Namjena Površina 
(m2 ) 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
bez PDV-a 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

      

R.b. Vrsta opreme za 
proizvodnju, 
preradu, čuvanje i 
skladištenje 

Namjena Površina 
(m2 ) 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
bez PDV-a 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

      

UKUPNO     

RURALNI TURIZAM 

R.b. Novoizgrađeni, 
adaptirani ili 
rekonstruirani 
objekta  

Namjena Površina 
(m2 ) 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
bez PDV-a 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

      

R.b. Vrsta opreme za 
razvoj 

Namjena Površina 
(m2) 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
bez PDV-a 

Iznos računa 
vrijednosti 
ulaganja (Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

      

UKUPNO     

 
 

 

 



Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku obrtnice, 

a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda  

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Presliku akata o pravu gradnje ili potvrdu da za radove nije potreban akt o pravu gradnje 

izdanu od nadležnog upravnog tijela ili potvrdu da je  objekt u upisniku objekata 

odobrenih pod posebnim uvjetima 

5. Presliku računa o kupljenom materijalu ili opremi 

6. Presliku kartice žiro-računa 

7. Potvrdu o registriranoj djelatnosti seoskog turizma 

8. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

9. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

 POTPIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za potporu premije osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi  

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 

 

 

 

obrazac B 



Tražena subvencija 

R.b. Ratarske i krmne kulture Površina (ha) Katastarska općina i 
broj kat. čestice 

    

    

    

    

R.b. Vrste voća i vinove loze Površina (ha) Katastarska općina i 
broj kat. čestice 

    

    

    

    

R.b. Vrste povrća i cvijeća Površina (ha) Katastarska općina i 
broj kat. čestice 

    

    

    

    

R.b. Vrsta stoke Broj stoke  

    

    

    

    

POLICA OSIGURANJA 

Br. police Iznos (Kn) bez PDV-a Iznos (Kn) s PDV-om 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zahtjevu prilažem: 

 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku obrtnice, 

a   za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Presliku police osiguranja 

5. Presliku kartice žiro-računa 

6. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

7. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM: ________________________________ 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

             POTPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

obrazac C 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za  potporu pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije 

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 



 

 

Tražena subvencija 

R.b. Naziv troška 
 

Iznos računa  (Kn) 
bez PDV-a 

Iznos računa (Kn) 
s PDV-om 

    

    

    

    

UKUPNO    

 

Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku 

obrtnice, a  za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Dokaz da je pružatelj  konzultantskih usluga, usluga izrade  poslovnih planova, studija 

izvedivosti i ostale dokumentacije potrebne za aplikaciju na natječaj za korištenje 

sredstava fondova Europske unije  registriran za obavljanje navedene djelatnosti 

5. Presliku računa za troškove usluga od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje 

poslova konzultanata, poslovne planove, studije izvedivosti i ostale dokumentacije 

potrebne za aplikaciju na natječaj za korištenje sredstava fondova Europske unije   

6. Presliku kartice žiro-računa 

7. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

8. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

        ________________________ 

             POTPIS 



 

 

 

obrazac D 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za potporu edukacije i stručnog usavršavanja u poljoprivredi 

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 

 



 

Tražena subvencija 

R.b. Broj članova 
poljop. 
gospodarstva 
koji pohađaju 
edukaciju i 
stručno 
usavršavanje 

Obrazovna 
ustanova pri kojoj 
se pohađa 
stručno 
usavršavanje 

Naziv škole/ 
edukacije/ 
seminara koji 
se pohađa 

Cijena škole/ 
edukacije  / 
seminara 
(Kn) 
bez PDV-a 

Cijena škole/ 
edukacije / 
seminara 
(Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

UKU-
PNO 

     

 

Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku 

obrtnice, a  za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Službeni dokument u kojem je vidljiva cijena škole, edukacije, seminara (ugovor, 

račun, potvrda ili sličan dokument izdan od obrazovane institucije) 

5. Presliku kartice žiro-računa 

6. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

7. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

             POTPIS 



 

 

obrazac E 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za potporu promocije i plasmana poljoprivrednih proizvoda  

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 

 

 



 
Tražena subvencija 

PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

R.b. Naziv sajma ili 
manifestacije 

Vrsta 
proizvoda 
koji se 
izlažu 

Datum, mjesto 
i vrijeme 
održavanja 
sajma ili 
manifestacije 

Cijena 
sudjelovanja na 
sajmu ili 
manifestacijama 
(Kn) bez PDV-a 

Cijena 
sudjelovanja na 
sajmu ili 
manifestacijama 
(Kn) s PDV-om 

      

      

      

      

      

UKUPNO   

ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA 

R.b. Naziv 
manifestacije ili 
događaja 

Vrsta 
proizvoda 
koji se 
izlažu 

Datum, mjesto 
i vrijeme 
održavanja 
manifestacije 
ili događaja  

Trošak stručnog 
predavača (Kn) 
bez PDV-a 

Trošak stručnog 
predavača (Kn) 
s PDV-om 

      

      

      

      

      

UKUPNO   

OZNAČAVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

R.b. Vrsta poljoprivrednog 
proizvoda koji se označava 

Vrsta oznake 
proizvoda 

Trošak 
označavanja 
poljoprivrednih 
proizvoda (Kn)  
bez PDV-a 

Trošak 
označavanja 
poljoprivrednih 
proizvoda (Kn)  
s PDV-om 

     

     

     

     

     

UKUPNO   

 
 

 

 

 



 

Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku 

obrtnice, a  za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Presliku računa, Ugovora ili drugog dokumenta kojim dokazuje cijenu troška 

izložbenog  prostora 

5. Presliku računa, Ugovora ili drugog dokumenta kojim dokazuje cijenu troška stručnog  

predavača 

8. Presliku računa troška označavanja poljoprivrednog proizvoda 

9. Presliku kartice žiro-računa 

10. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

11. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                           __________________ 

                                   POTPIS 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

obrazac F 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za potporu projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje/lokacijske 

dozvole/potvrde glavnog projekta  

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva  

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 



 

 

Tražena subvencija 

R.b. Vrsta proizvodnje za 
koju se vrši ulaganje 

Naziv dokumentacije Trošak 
projektne 
dokumentacije 
(Kn) bez PDV-a 

Trošak projektne 
dokumentacije 
(Kn) s PDV-om 

     

     

     

     

     

UKU-
PNO 

    

 

Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku 

obrtnice, a  za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,  

obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Presliku računa troška projektne dokumentacije sa preslikom prve i zadnje stranice 

projektne dokumentacije  

5. Presliku kartice žiro-računa 

6. Potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a 

7. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu 

potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

 

 

        ________________________ 

                                                                          POTPIS 



 

obrazac G 
 

GRAD GLINA 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 
PROSTORNO UREĐENJE,  GRADNJU  I  GRADSKU 
IMOVINU 
Trg bana Josipa Jelačića 2 
44 400 GLINA 

 

 

Z A H T J E V 

za potporu za subvenciju biljne ekološke poljoprivredne proizvodnje 

 

Opći podaci o podnositelju zahtjeva 

1. Nositelj gospodarstva 

 Ime  

 Prezime  

 Naziv obrta  

 Za pravne osobe  

 Naziv tvrtke  

2. Adresa prebivališta/sjedišta 
obrta/tvrtke 

 

 Mjesto, ulica i broj  

 Poštanski broj i mjesto  

 Telefon/fax  

3.  MIBPG iz Upisnika 
poljoprivrednih 
gospodarstava 

 

4. OIB  

5. Matični broj  za pravne 
osobe i obrt 

 

6. Račun podnositelja zahtjeva  

 Ime banke  

 Adresa banke  

 IBAN podnositelja zahtjeva  

 

 

 

 



 

 

Tražena subvencija 

R.b. Vrsta proizvodnje i kultura Površina (m²) Katastarska 
općina; broj k.č. 

    

    

    

    

    

UKUPNO    

 

 

Zahtjevu prilažem: 

1. Obostranu presliku osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, za obrt presliku obrtnice, a    

    za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registar trgovačkog društva,   

    obrta ili zadruge 

3. Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Glini 

4. Preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem   

     je obavljena sadnja ili sjetva 

5. Zapisnik i Izvješće nadzorne stanice 

6. Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini 

7. Dokaz o upisu u Upisnik ekoloških proizvođača 

8. Presliku kartice žiro-računa 

9. Izjava podnositelja zahtjeva da ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu    

     potporu. 

    (ZAOKRUŽITI PRILOŽENU DOKUMENTACIJU) 

 

 

 

 

MJESTO I DATUM: __________________________________ 

 

 

 

 

        ________________________ 

                                                                          POTPIS                                                                


