
 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 22. sjednici održanoj dana 09. srpnja 2019. 

godine donijelo je 

 

II. 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 i 3/19) stavak 1. redno slovo B. 
mijenja se i glasi:  
 
„SUBVENCIJA TROŠKOVA ANALIZE KVALITETE TLA 

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova analize kvalitete tla imaju fizičke i pravne 
osobe s područja Grada Vrbovca, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca, koji se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom na području Grada Vrbovca te svojim aktivnostima popravljaju kvalitetu tla. 

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. 
Za popravljanje kvalitete tla, Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima 

subvencionirati izdatke analize tla plus preporuku za poljoprivredna zemljišta koja se nalaze 
na području grada Vrbovca. 

Izdaci za analizu tla subvencioniraju se s 30% najviše do 200,00 kuna po uzorku, 
maksimalno do 4.000,00 kuna po korisniku potpore. 
 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,   

- račun za izvršenu uslugu analize tla s potvrdom o plaćanju, 

- dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivredne površine (ARKOD, zemljišnoknjižni 
izvadak ili Ugovor o zakupu) 

- Potvrda o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti, 

- preslika IBAN računa, 

- skupna izjava.“ 
 

 



 
Članak 2. 

 U ostalom dijelu Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2019. – 2020. godinu ostaje neizmijenjen. 

 
Članak 3. 

 Ove II. 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: 238/32-01/01-19-3 
Vrbovec, 09. 07. 2019. g.   

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
        GRAD VRBOVEC 
        GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik Vijeća 
 
Hrvoje Herček, prof., v.r. 

 


