
 

 

                                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA   

           

         GRAD VRBOVEC  

       Gradonačelnik 

KLASA: 320-03/22-04/08 

URBROJ: 238-32-04/05-22-1 

Vrbovec, 13. siječnja 2022.  

 

 

 Na temelju članka 44. stavka 3.  Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 09/21) 

i Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. godine („Glasnik 

Grada Vrbovca“ broj 11/20),  Gradonačelnik Grada Vrbovca objavljuje sljedeći  

 

 

JAVNI POZIV 
za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2022. godinu 

 
 

1. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora poljoprivredi za mjere iz Programa 

potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. godine („Glasnik Grada 

Vrbovca“ broj 11/20), a u skladu sa Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o 

primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniraju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 1408/2013), 

Uredbom Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) broj 

1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.), Uredbom Komisije (EU) 

broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniraju Europske 

unije na de minimis potpore ( SL L 352, 24.12.2013.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU)  

1407/2013) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina 

produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.) 

 

2.  S ciljem da se kroz različite oblike sufinanciranja poveća i očuva poljoprivredna proizvodnja, poveća 

zaposlenost na vlastitim imanjima, očuva ruralni prostor te postigne kvantitativna i kvalitetna 

proizvodnja, dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera: 

 

1. Potpora za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku, 

2. Subvencija troškova analize kvalitete tla, 

3. Potpora za održavanje pčelinjeg fonda, 

4. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili 

rekonstrukciji objekata poljoprivredne namjene (Uredba Komisije (EU) broj 

1408/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2019/316), 

5. Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica, 

6. Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za 

sufinanciranje iz fondova Europske unije (Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 

i Uredba Komisije (EU) broj 2019/316). 



 

 

7. Subvencija nabave automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja (Uredba 

Komisije broj 1407/2013 i Uredba Komisije 2020/972), 

8. Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za 

sufinanciranje iz fondova Europske unije (Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 

i Uredba Komisije (EU) broj 2020/972). 

 

3. Korisnici mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-

2024. godine“ („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 11/20) su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom 

proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Grada 

Vrbovca, a koja zadovoljavaju kriterije za pojedine aktivnosti. 

 

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. 

 

         MJERA 1. 

POTPORA ZA UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA I TO ZA KRAVU PRVOTELKU 

  

1. Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva, koja su ostavila u rasplodu ili kupila junicu te 

ju drže na svom gospodarstvu do oteljenja te su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

2. Potporu ostvaruje vlasnik- uzgajivač rasplodnih junica: 

1. s prebivalištem na području grada Vrbovca, 

2. čije su rasplodne životinje visokokvalitetne (ženke) koje su upisane u sustav za identifikaciju i 

registraciju životinja sukladno propisima o veterinarstvu (JRDŽ), 

3. čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 

4. koji životinje za koje je ostvarena potpora mora  držati u stadu barem četiri (4) godine, 

5. za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo potrebno je dostaviti Potvrdu Veterinarske 

stanice s navedenim razlozima za izlučivanje iz gospodarstva, a koji je nakon objave Javnog 

poziva podnio Zahtjev za potporu s podacima o kravi i teletu prvotelke. 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 70.000,00 kuna. 

Grad Vrbovec za ovu mjeru pruža jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 500,00 kuna. 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 8, kojem se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

2. za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  

4. potvrdu Veterinarske stanice o teljenju i broju markice teleta, 

5. dokaz da je prvotelka uvedena u sustav JRDŽ, 

6. potvrdu da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovca, 

7. presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

8. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. skupna izjava. (Obrazac 11). 

 



 

 

                       MJERA 2. 

                  SUBVENCIJA TROŠKOVA ANALIZE KVALITETE TLA 

1. Korisnici ove potpore su 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 na području Grada Vrbovca te svojim aktivnostima popravljaju 

kvalitetu tla. 

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske. 

2. 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. 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 30.000,00  kuna. 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 14, kojem se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe), 

2. za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. račun za izvršenu uslugu analize tla s potvrdom o plaćanju, 

5. dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivredne površine (ARKOD, zemljišnoknjižni izvadak ili 

Ugovor o zakupu) 

6. potvrdu da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

7. presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

8. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. skupna izjava (Obrazac 11). 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    MJERA 3. 

     POTPORA ZA ODRŽAVANJE PČELINJEG FONDA 

 

1. Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici aktivnih pčelinjih zajednica s 

područja Grada Vrbovca koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, čije su pčelinje 

zajednice upisane u Evidencije. 

Minimalni broj pčelinjih zajednica je 10 pčelinjih zajednica koje korisnik mora imati da bi mogao 

ostvariti potporu. 

2. Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 30,00 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici ostvaruje 

vlasnik- uzgajivač pčelinjih zajednica: 

1. s prebivalištem na području grada Vrbovca, 

2. čije su životinje upisane u Evidencije pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza i/ili 

Jedinstveni registar domaćih životinja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i/ili 

Evidenciju udruge pčelara grada Vrbovca, a koji su nakon objave Javnog poziva podnijeli 

Zahtjev za potporu s podacima o broju aktivnih pčelinjih zajednica u nadležni Upravni 

odjel.  

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 100.000,00  kuna. 

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna. 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 10, kojem se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,  

2. za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. 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, 

5. potvrdu da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

7. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

8. skupna izjava. (Obrazac 11). 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          MJERA 4. 

OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA PRI 

IZGRADNJI ILI REKONSTRUKCIJI OBJEKATA POLJOPRIVREDNE NAMJENE 

   (Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2019/316) 

 

1. Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici građevinske čestice, odnosno 

investitor izgradnje ili rekonstrukcije objekata poljoprivredne namjene na području grada Vrbovca. 

Smanjenje iznosa komunalnog doprinosa odobrava se u visini od 75% iznosa navedenog u Rješenju 

o komunalnom doprinosu. 

2. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa obveznik podnosi nadležnom Upravnom 

djelu za razvoj grada u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja komunalnog 

doprinosa. 

 

3. Zahtjev se podnosi na Obrascu 12, kojem se prilaže: 

 

1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), 

2.  za obrte/tvrtke/udruge/zadruge izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. rješenje o komunalnom doprinosu Upravnog odjela za razvoj grada, 

5. potvrda da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne 

starijom od 30 dana), 

7. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

8. skupna izjava (Obrazac 11). 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  MJERA 5. 

                       SUFINANCIRANJE KUPNJE LOZNIH I VOĆNIH SADNICA 

1. Korisnici ove potpore su fizičke i pravne osobe s područja Grada Vrbovca upisani u Upisnik 

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

sade lozne cjepove i voćne sadnice na području Grada Vrbovca s ciljem razvoja biljne proizvodnje i 

povećanja konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje. 

2. Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati trošak kupnje loznih i voćnih 

sadnica. 

Izdaci za kupnju sadnica subvencioniraju se u iznosu od 50% cijene lozne ili voćne sadnice, 

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

- najmanje 200 loznih cjepova, 

- najmanje 200 sadnica jabuka,  

- najmanje 150 sadnica kruške, breskve, marelice, trešnje, višnje i ostalih voćnih vrsta, 

- najmanje 50 sadnica oraha, pitomog kestena ili duda, 

- najmanje 1000 sadnica malina, kupina, ribizla i borovnice, 

- najmanje 100 sadnica lijeske, 

- najmanje 2000 sadnica jagoda. 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu za provedbu ove mjere  osigurano je 65.000,00  kuna.   

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 9, kojem se prilaže: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (fizičke osobe), 

2. za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. preslika Posjedovnog lista/Zemljišnog izvatka/Ugovora o zakupu zemljišta na kojem je 

planiranja sadnja, 

5. preslika računa odnosno dokaza o uplati računa za sadnice, 

6. potvrdu da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju   

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

7. presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

8. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. skupna izjava (Obrazac 11). 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    MJERA 6. 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE DOKUMENTACIJE I KONZULTANTSKIH 

USLUGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

                   (Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2019/316) 

 

1. Korisnici ove potpore mogu biti fizičke i pravne osobe s područja grada Vrbovca upisane u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Vrbovca, a koji 

se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 

 

2. Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirati troškove: 

- izrade poslovnog plana/ investicijske studije (izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska 

studija), 

- izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena studija izvodljivosti), 

- konzultantske usluge prijave projekata na EU natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave 

projekta). 

 

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. 

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini. 

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu za provedbu ove mjere osigurano je  20.000,00  kuna.  

 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 16, kojem se prilaže: 

 

1. preslika računa pružatelja navedenih usluga i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je 

vidljivo izvršeno plaćanje, 

2. obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg 

registra, 

3. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, 

4. preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

5. potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana), 

7. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika, 

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

9. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

10. skupna izjava (Obrazac 11).  

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      MJERA 7.  

     SUBVENCIJA NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA, SIRA I JAJA 

             (Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2020/972) 

 

1. Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Vrbovca koja se bave 

proizvodnjom mlijeka, sira ili jaja, uz uvjet postave mljekomata, siromata ili jajomata  na području grada 

Vrbovca. 

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva, vlasnici krava i kokoši s područja grada Vrbovca 

koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

 

2. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 45.000,00 kuna. 

 

Potpora se dodjeljuje za nabavu mljekomata, siromata ili jajomata, u visini do 30% nabavne 

vrijednosti (trošak bez PDV-a) mljekomata, siromata ili jajomata, a najviše do 15.000,00 kuna po 

poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

 

3. Zahtjev se podnosi na Obrascu 13, kojem se prilaže: 

 

1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe), 

2. za obrte/tvrtke/udruge/zadruge izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. preslika računa o nabavi automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja, 

4. preslika izvoda žiro računa na kojem se dokazuje izvršeno plaćanje, 

5. preslika jedinstvene carinske deklaracije (ako je automat uvezen), 

6. uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  

7. potvrda da podnositelj zahtjeva/ nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 

nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

8. dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne 

starijom od 30 dana), 

9. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

10. skupna izjava (Obrazac 11). 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MJERA 8. 

 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE DOKUMENTACIJE I KONZULTANTSKIH 

USLUGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

                   (Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2020/972) 

 

1. Korisnici ove potpore mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 

Vrbovca, koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. 

 

2. Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvima sufinancirati troškove: 

- izrade poslovnog plana/ investicijske studije (izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska 

studija), 

- izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena studija izvodljivosti), 

- konzultantske usluge prijave projekata na EU natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave 

projekta). 

 

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. 

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u tekućoj godini. 

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 20.000,00 kuna.  

 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 15, kojem se prilaže: 

 

1. preslika računa pružatelja navedenih usluga i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je 

vidljivo izvršeno plaćanje, 

2. obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg 

registra, 

3. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, 

4. preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

5. potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana), 

7. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika, 

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

9. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

10. skupna izjava (Obrazac 11).  

 

 

Na zahtjev nadležnog Upravnog odjela, podnositelj je dužan dostaviti i druge tražene podatke i 

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAJEDNIČKE ODREDBE 

 

1. Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Gradu Vrbovcu, Upravnom odjelu za razvoj grada, na 

propisanom Zahtjevu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa traženom i potpunom 

dokumentacijom. 

 

2. Zahtjev se može predati poštom na adresu: Grad Vrbovec, Upravni odjel za razvoj grada, Trg 

Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom "Potpore za poljoprivredu- javni poziv"  ili 

neposredno u pisarnicu Grada Vrbovca. 

 

3. Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv, specificirana je na obrascima koji su dostupni na 

web stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr), pisarnici Grada Vrbovca i u Upravnom odjelu za 

razvoj grada. Informacije možete zatražiti na e-mail adresi: ilijana.cvjetanovic@vrbovec.hr ili na 

broju telefona 01/2799-909. 

 

4. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Vrbovca za 

2022. godinu i to najdulje do 15. prosinca 2022.g., a za mjeru 1 do 31. prosinca 2022. godine. 

 

5. Na osnovu provedenog Javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 

Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, 

čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate. 

6. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava. Cjelokupni iznos potpore 

uplaćuje se na žiro – račun korisnika. 

 

7. Za prijavitelje/korisnike potpora 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. 

 

8. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj 

zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca te se u sljedećih pet  (5) 

godina  isključuje iz svih programa sufinanciranja Grada Vrbovca. 

 

     

        GRADONAČELNIK 

              Denis Kralj, v.r.              
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