
 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 

31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 

12/18 – ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 12. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2018. 

godine donijelo je 

 
 

Dopunu Programa potpora poljoprivredi na području 
 grada Vrbovca za 2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
U Programu potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. godinu 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18), u članku 5. iza točke B. dodaje se točka C. koja glasi: 
 
„ C. POTPORA ZA ODRŽAVANJE PČELINJEG FONDA 
 

U cilju očuvanje i proširenja pčelinjeg fonda na području  grada Vrbovca te stvaranja 
preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda Grad Vrbovec dodjeljuje potporu za 
uzgoj i držanje pčelinjih zajednica koja će se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu u visini 
od 30,00 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici. 

Minimalni broj pčelinjih zajedica je 10 pčelinjih zajednica koje korisnik potpore mora 
držati da bi ostvario potporu. 

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 kuna. 
Grad Vrbovec zadržava pravo nasumične provjere stvarnog broja košnica pojedinih 

podnositelja zahtjeva. 
Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja Grada Vrbovca 

koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, čije su pčelinje zajednice upisane 
u Evidencije. 

Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog javnog poziva korisnicima koji dostave 
slijedeću dokumentaciju: 

- obostranu presliku osobne iskaznice 

- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra 

- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

- preslika iz Evidencije pčelara i pčelinjaka o broju košnica za tekuću godinu (HPS) i/ili 
potvrdu o upisu pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (HPA) i/ili potvrdu 
o broju košnica Udruge pčelara grada Vrbovca 

- potvrdu da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih 
obveza prema Gradu Vrbovcu 

- kopiju žiro računa i IBAN 

- izjavu o dodjeljenim potporama male vrijednosti 

- izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.“ 
 

 
 



 
 

Članak 2.  
U ostalom dijelu Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. 

godinu ostaje neizmijenjen. 
 

Članak 3.  
Ova Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 2018. 

godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
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