
           

 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/2018)  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 25. sjednici održanoja dana 04. prosinca 2019. godine,   

d o n i j e l o  j e 

 

III. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 

za razdoblje 2019. – 2020. godine 

 

 

Članak 1. 

 
 U članku 5. Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 

2020. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19, 3/19 i 7/19) stavak 1. iza rednog slova D. dodaje 

se:  

 

„E. SUFINANCIRANJE KUPNJE LOZNIH I VOĆNIH SADNICA 

 

Pravo na ostvarivanje subvencije  imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca, 

upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području 

Grada Vrbovca, kojesade lozne cijepove i voćne sadnice na području Grada Vrbovca s ciljem razvoja 

biljne proizvodnje  i povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje. 

 

 Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati trošak kupnje loznih i 

voćnih sadnica. 

Izdaci za kupnju sadnica subvencioniraju seu iznosu od 50%cijene lozne ili voćne 

sadnice,maksimalno do 10.000,00 kuna po korisniku potpore uz uvjet nabave: 

 

- najmanje 200 loznih cijepova, 

- najmanje 200 sadnica jabuka, 

- najmanje 150 sadnica kruške, breskve, marelice, trešanje, višanje i ostalih voćnih vrsta, 

- najmanje  50 sadnica oraha, pitomog kestena ili duda, 

- najmanje 500 sadnica malina, kupina, ribizla i borovnice, 

- najmanje 100 sadnica lijeske, 

- najmanje 500 sadnica jagoda. 

 

 Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini. 

 Za sve prijavitelje/korisnike potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu 

vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna potpore isti odbiti. 

 Za prijavitelje/korisnike potpore koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 

prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova, podnositelj zahtjeva dužan je pod 

materijalnom i krivičnom odgovornošću izjaviti da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. 

 

 



Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjeva, kojem se prilaže: 

- preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), 

- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,   

- preslika računa odnosno dokaza o uplati računa za sadnice, 

- potvrda o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti, 

- preslika IBAN računa, 

- skupna izjava. 
 

 
F. SUFINANCIRANJE  TROŠKOVA IZRADE  DOKUMENTACIJE I  KONZULTANTSKIH 

USLUGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

 
Pravo na sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za sufinanciranje iz fondova 

Europske Unije imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca  upisane u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koji 

se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 

 

 Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirati troškove : 

- Izrade poslovnog plana/investicijske studije, 

- Izrade studije izvodljivosti, 

- Konzultantske usluge  prijave projekata na EU natječaj. 

 

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 

Europske Unije,  Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez 

PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore. 

 

 Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez 

na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti. 

 Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 

prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova. 

  

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu  kojem se prilaže: 

- presliku računa konzultanta i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je vidljivo 

izvršeno plaćanje, 

- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, 

-  za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana), 

- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU, 

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

- skupna izjava.“ 

 

 

 



 

Članak 2. 

 
U članku 5a. Programa potpora poljoprivredi na području  grada Vrbovca za razdoblje  

2019. – 2020. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19, 3/19 i 7/19) stavak 1. iza rednog slova 

A. dodaje se: 

 

„B. SUFINANCIRANJE  TROŠKOVA IZRADE  DOKUMENTACIJE I  KONZULTANTSKIH 
USLUGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

 
Pravo na sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za sufinanciranje iz fondova 

Europske Unije imaju fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca  upisane u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koji 

se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 

 

 Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirati troškove : 

- Izrade poslovnog plana/investicijske studije, 

- Izrade studije izvodljivosti, 

- Konzultantske usluge  prijave projekata na EU natječaj. 

 

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 

Europske Unije,  Grad Vrbovec pružiti će podršku u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez 

PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po korisniku potpore. 

 

 Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez 

na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti odbiti. 

 Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 

prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova. 

  

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu  kojem se prilaže: 

- presliku računa konzultanta i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je vidljivo 

izvršeno plaćanje, 

- obostranu presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, 

-  za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

- potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne stariji od 30 dana), 

- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU, 

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

- skupna izjava.“ 

 

 

Članak 3. 

 

 U ostalom dijelu Program potpora na području grada Vrbovca za razdoblje 2019. – 

2020. godinu ostaje neizmijenjen. 



 

 

Članak 4. 

 

 Ove III. izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području grada 

Vrbovca za razdoblje 2019.- 2020. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 

„Glasniku Grada Vrbovca“. 

 
 

 

KLASA: 404-01/19-01/02 

URBROJ: 238/32-01/01-19-4 

Vrbovec, 04. 12. 2019. g.  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VRBOVEC 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik Vijeća 

 

Hrvoje Herček, prof., v.r. 

 


