
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/2018, 42/20, 

127/20 i 52/21)  i članka 31. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 9/21) 

Gradsko vijeće Grada Vrbovca, d o n i j e l o  j e 

 DOPUNU 
P R O G R A M A 

potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca 
za razdoblje 2021. – 2024. godine 

 
 

Članak 1. 
 U Programu Potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. – 

2024. godine („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 11/20), u članku 5. stavku 1. dodaje se novo redno 

slovo  koje glasi: 

 „G. SUFINANCIRANJE REPROMATERIJALA ZA SJETVU 

 Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja grada Vrbovca 

koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a proizvođači su ratarskih 

kultura kukuruz, duhan, soja, suncokret, šećerna repa, lucerna, tritikale,  ječam, pšenica, 

zob, proso te proizvođačima povrtlarskih kultura.  

 Grad Vrbovec će sufinancirati nabavu repromaterijala za sjetvu: 
 sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i mineralna gnojiva za 
sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura  i to u iznosu od 20% iznosa ukupnih računa, a 
maksimalno do 2.000,00 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 iste 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 br.19, kojem se prilaže: 

-preslika osobne iskaznice odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva, 
             -za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 
             -uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
             - preslika R1 računa s dokazom o podmirenju istoga, 
 -potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) dobiven kroz  

 AGRONET aplikaciju u sastavnici „Poljoprivredno gospodarstvo“ ili Jedinstven 
zahtjev za izravne potpore,  

-potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 
-preslika IBAN računa, 
-izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 
-skupna izjava.“ 



Članak 2. 
 

 U ostalom dijelu Program potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. – 2024. godinu ostaje neizmijenjen. 

 
Članak 3. 

 
 Ova Dopuna Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 
2021.- 2024. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
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