REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

Gradonačelnik
KLASA: 320-03/22-04/08
URBROJ: 238-32-04/06-22-3
Vrbovec, 01. travnja 2022.
Na temelju članka 44. stavka 3. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj
9/21), Programa potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024.
godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 11/20 i 6/22), gradonačelnik Grada Vrbovca objavljuje

IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG POZIVA
za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2022.godinu
I.
U Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2022. godinu,
KLASA: 320-03/22-04/08, URBROJ: 238-32-04/05-22-1 od 13. siječnja 2022. godine,
objavljenom na web stranici Grada Vrbovca, u točki 2. dodaje se podtočka 9. koja glasi:
„9. Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu.“

II.
Pod MJERA 1, Potpora za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku, u točki 3. iznos
„70.000,00“ zamjenjuje se iznosom „20.000,00“.
Pod MJERA 2, Subvencija troškova analize kvalitete tla, u točki 3. iznos „30.000,00“ zamjenjuje
se iznosom „5.000,00“.
Pod MJERA 3, Potpora za održavanje pčelinjeg fonda, u točki 3. iznos „100.000,00“ zamjenjuje
se iznosom „90.000,00“.
Pod MJERA 5, Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica, u točki 3. iznos „65.000,00“
zamjenjuje se iznosom „20.000,00“.
Pod 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), u točki 3. iznos „20.000,00“ zamjenjuje se iznosom „3.000,00“.

Pod MJERA 7, Subvencija nabave automata za izravnu prodaju mlijeka, sira i jaja ( Uredba
Komisije (EU) broj 1408/2013 i Uredba Komisije (EU) broj 2019/316), u točki 3. iznos
„45.000,00“ zamjenjuje se iznosom „0,00“.
Pod 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), u točki 3. iznos „20.000,00“ zamjenjuje se iznosom „2.000,00“.

III.
U Javnom pozivu za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca za 2022. godinu,
KLASA: 320-03/22-04/08, URBROJ: 238-32-04/05-22-1 od 13. siječnja 2022. godine,
objavljenom na web stranici Grada Vrbovca, dodaje se MJERA 9 koja glasi:
„SUFINANCIRANJE REPROMATERIJALA ZA SJETVU

1. Korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja grada Vrbovca koji su
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a proizvođači su ratarskih kultura:
kukuruz, duhan, soja, suncokret, šećerna repa, lucerna, tritikal, ječam, pšenica, zob,proso te
proizvođači povrtlarskih kultura.
2. 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.
Pravo na potporu moguće je ostvariti jedanput godišnje.
Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrte,
trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Za sve prijavitelje/ korisnike potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu
vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna isti odbiti.
Za prijavitelje/ korisnike potpore koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim
troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.
3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2022. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je
210.000,00 kuna.
4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 19, kojem se prilaže:
1. obostrana preslika osobne iskaznice odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva,
2. za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra,
3. uvjerenje o opisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

4. preslika R1 računa s dokazom o podmirenju istoga,
5. potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) dobiven kroz
AGRONET aplikaciji u sastavnici „Poljoprivredno gospodarstvo“ ili Jedinstveni zahtjev
za uzravne potpore,
6. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu (ovjerava Grad
Vrbovec),
7. preslika IBAN računa,
8. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
9. skupna izjava. (Obrazac 11).“

IV.
U Zajedničkim odredbama točka 4. mijenja se i glasi:
„Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada
Vrbovca za 2022. godinu i to najdulje do 15. prosinca 2022. godine, za mjeru 1 do 31.
prosinca 2022. godine, a za mjeru 9 do 30. lipnja 2022. godine.“

V.
Ostale točke Javnog poziva iz točke I. ostaju neizmijenjene.

VI.
Izmjene i dopune Javnog poziva bit će objavljene na web stranici Grada Vrbovca
www.vrbovec.hr.
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