
PRILOG VII  

                                    OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE  

                                             MJERA 7. PRAĆENJE TRŽIŠTA 

 

Obrazac popunite velikim tiskanim slovima 

Popunjava podnositelj zahtjeva (HPS): 

TRAŽENI IZNOS POTPORE:  kn 

 

 

1 
Naziv podnositelja 

zahtjeva: 

 

2 Adresa i sjedište:  

3 Telefonski broj:  

4 
E-mail:  

5 OIB:             

6 
Odgovorna osoba  

7 
IBAN žiro računa 

podnositelja zahtjeva  

                     

 

Zahtjevu prilažem: 

- Izvješće o strukturi proizvodnje i stavljanju pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 

Izvješće) 

- za suradnike HPS-a koji su prikupljali podatke potrebne za izradu Izvješća: preslike likvidiranih putnih naloga ili 

originale ugovora o djelu s dokazom plaćanja  

- za poslovnog subjekta koji je prikupljao i obradio podatke te izradio Izvješće: preslike originala plaćenih računa i 

dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 31. srpnja tekuće pčelarske 

godine

 
IZJAVA 

Svojim potpisom potvrđujem da: 

- su podaci na zahtjevu istiniti 

- sam upoznat s Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2017. do 2019. godine 

- sam upoznat s Pravilnikom  

- ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor te uvid u zahtjev, priloge i račune 5 godina od dana 

podnošenja zahtjeva  

- nisam povezan vlasničkim odnosima s izdavateljem računa  sukladno stavku 9. članku 4. i  

- nisam u ovoj pčelarskoj godini po priloženim računima ostvario potporu iz drugih izvora 

 

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Javnog natječaja i zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe 

Javnog natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu 

osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. 

o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan 

snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016.). 

 

Datum: Pečat i potpis odgovorne osobe: 

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 

pomoć za sektor pčelarstva M7, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb 

 


