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OBRAZAC ZA PROCJENU FORMALNIH UVJETA  

                  

NAZIV ZADRUGE:  

  

 

 

 

 

                

UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA JAVNOG POZIVA 
                  

1. Zadruga je registrirana na području Republike Hrvatske DA NE  

2. Zadruga je registrirana do 31. ožujka 2022. godine DA NE  

3. Zadruga ima 2/3 članova s priznatim statusom HB ili 

djece SSNHB, dragovoljaca, HRVI-a 
DA NE  

4. Zadruga i upravitelj zadruge nemaju dugovanja po 

osnovni javnih davanja 
DA NE  

5. Zadruga nije ranije koristila istovjetnu potporu 

Ministarstva 
DA NE  

6. Zadruga je postupala u skladu s ugovornim obvezama i 

nije prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava 

temeljem prethodno korištenih mjera Ministarstva 

DA NE  

7. Zadruga se ne nalazi u postupku predstečajne nagodbe, u 

postupku stečaja ili likvidacije 
DA NE  

8. Protiv upravitelja se ne vodi kazneni postupak pri 

nadležnom sudbenom tijelu RH  
DA NE  

9. Protiv podnositelja prijave (zadruge) i osobe ovlaštene za 

zastupanje (upravitelja zadruge) nije izrečena pravomoćna 

osuđujuća presuda sukladno točki II. podtočki 1., rednom 

broj 7. Javnog poziva 

DA NE  

10. Zadruga je usklađena sa Zakonom o zadrugama (NN 

34/11) – uvjet se primjenjuje samo na zadruge registrirane 

prije 31. ožujka 2011. godine 

DA NE  

11. Zadruga u protekle tri fiskalne godine nije ostvarila 

potpore u iznosima većima od onih propisanih Uredbama 

Europske komisije br. 1407/2013 i br. 2020/972, te br. 

1408/2013 i br. 2019/316. 

DA NE  

12. Zadruga nije prekršila odredbe o namjenskom 

korištenju sredstava iz drugih javnih izvora te se ne nalazi u 

postupku povrata državne potpore ili potpore male 

vrijednosti 

DA NE  

13. Zadruga nije prekršila načelo dvostrukog financiranja DA NE  

14. Zadruga je priložila cjelokupnu propisanu 

dokumentaciju 
DA NE  

15. Zadruga je podnijela zahtjev za korištenje potpore u 

razdoblju od 31. ožujka do 29. travnja 2021. godine 
DA NE  
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FORMALNI UVJETI ISPUNJENI 
 

      
DA   NE 

      

                  

NAPOMENA 

 

                  

 

KLASA: 
   

URBROJ: 
  

DATUM PREGLEDAVANJA:        

POTPIS PREGLEDAVATELJA:        

          

 

  


