PRIJEDLOG
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, d o n i j e l o j e

IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA
potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca
za razdoblje 2019. – 2020. godine

Članak 1.
U članku 2. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje
2019. – 2020. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19) stavak 1. mijenja se i glasi:
„Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 i Uredbom
Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru te 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.
prosinac 2013. godine)– u daljnjem tekstu: Uredba.“
U članku 2., stavku 2. iza riječi „članku 1. Uredbe“ brišu se brojke „1408/2013“.
U članku 2., stavku 3. iza riječi „članku 2. Uredbe“ brišu se brojke „1408/2013“.

Članak 2.
U članku 3. stavka 1. Programa iza riječi „točka 2. Uredbe“ brišu se brojke
„1408/2013“.

Članak 3.
U članku 5. stavku 1. tekst „Grad Vrbovec će u razdoblju od 2019. – 2020. godine
dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:“ mijenja se i glasi: „Grad Vrbovec će u razdoblju od 2019.
– 2020. godine sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316, dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:“.
U članku 5. stavku 1. u rednom slovu C. POTPORA ZA ODRŽAVANJE PČELINJEG
FONDA, mijenja se tekst „Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše
5.000,00 kuna.“ i glasi: Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše
15.000,00 kuna.“

U članku 5. stavku 1. dodaje se novo redno slovo koje glasi:
„D. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA PRI
IZGRADNJI ILI REKOSTRUKCIJI OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE
Poljoprivredno gospodarstvo, vlasnik građevinske čestice, odnosno investitor izgradnje ili
rekonstrukcije objekata poljoprivredne namjene na području Grada Vrbovca ostvaruje pravo na
oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa.
Smanjenje iznosa komunalnog doprinosa odobrava se u visini od 75% iznosa navedenog u
Rješenju o komunalnom doprinosu.
Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa obveznik podnosi nadležnom
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi
plaćanja komunalnog doprinosa
Zahtjev se podnosi na Obrascu br.12, kojem se prilaže:
-preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),
-za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
-uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- Rješenje o komunalnom doprinosu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo,
-potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
-dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave
(ne starijom od 30 dana),
-izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
-skupna izjava.“
Članak 4.
Iza članka 5., dodaje se novi članak 5.a koji glasi:
„Grad Vrbovec će u razdoblju od 2019. – 2020. godine sukladno Uredbi 1407/2013
dodjeljivati potporu za slijedeću aktivnost:
A. SUBVENCIJA NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA, SIRA ILI
JAJA
U cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i kokoši, održavanja
krajobraza, ostvarivanja dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te
zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu
prodaju mlijeka, sira ili jaja.
Subvencija će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja Grada Vrbovca koja
se bave proizvodnjom mlijeka, sira ili jaja, uz uvjet postave mljekomata, siromata ili jajomata
na području Grada Vrbovca.
Subvencija se dodjeljuje za nabavu mljekomata, siromata ili jajomata, u visini 30% nabavne
vrijednosti mljekomata, siromata ili jajomata, a najviše do 15.000,00 kuna po poljoprivrednom
gospodarstvu.
Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 13, kojem se prilaže:
-preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),
-za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
-preslika računa o nabavi automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja,
-preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,
-preslika jedinstvene carinske deklaracije (ako je automat uvezen),
-uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,
-dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave
(ne starijom od 30 dana),
-izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
-skupna izjava.“
Članak 5.
U članku 7., stavku 1. mijenja se i glasi: „Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog
Programa dodjeljuju smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga
postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o
potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe
Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
U članku 7., stavku 2. umjesto brojke „15.000,00 stavlja se brojka „20.000,00“.
U članku 7., iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi: „Sukladno članku 3. Uredbe
1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije
prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
U članku 7. stavak 6. mijenja se i glasi: „O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se
Ministarstvo financija Republike Hrvatske i/ili Ministarstvo poljoprivrede.

Članak 6.
U ostalom dijelu Program potpora na području Grada Vrbovca za razdoblje 2019. –
2020. godinu ostaje neizmijenjen.
Članak 7.
Ova Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca
za razdoblje 2019.- 2020. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Grada
Vrbovca.
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