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Na temelju Programa potpora u poljoprivredi Općine Virje za 2020. godinu („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/20) po prethodno pribavljenom pozitivnom 
mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/20-01/22, URBROJ: 525-08/0245-20-
2 od 4.3.2020.), objavljuje se  
  

JAVNI POZIV  
za dodjelu potpora poljoprivredi  Općine Virje  

za 2020. godinu  
  

I. 
U cilju potpore očuvanju i razvoju poljoprivrede dodijeliti će potpore male vrijednosti 

u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija sukladno Programu potpora u 
poljoprivredi Općine Virje za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/20).  
  

II. 
  Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju proizvodne kapacitete na području Općine  
i koji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini.   
  Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak. 
Priznaju se troškovi nastali nakon 1. siječnja 2020. godine.  

Korisnici ostvaruju pravo na potporu predajom urednog zahtjeva u roku ili do 
iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Virje a najdulje do 15.11.2020.  
 

III. 
Zahtjev za dodjelu potpore se može podnijeti za  sljedeća ulaganja u poljoprivredi:  

1. Potpore za plaćanje premije osiguranja,  
2. Potpore za kupnju loznih i voćnih loznica,   
3. Potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije,  
4. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,  
5. Sufinanciranje kamate na poljoprivredne kredite,   
6. Sufinanciranje edukacija i stručno osposobljavanje.  

  

IV. 
UVJETI, KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU POTPORA: 
 
Mjera 1: Potpora za plaćanje premije osiguranja poljoprivrednih usjeva 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 10.000,00  kuna. 

Potpora se odobrava u iznosu 25% iznosa premije osiguranja usjeva i višegodišnjih 
nasada od mogućih šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama ili nepovoljnim klimatskim 
prilikama po jednoj polici osiguranja koju osiguranik sklopi s osiguravajućim društvom u 
tekućoj godini.  
  

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:  
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- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 1 – premija),  
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  
- preslika potvrde o uplaćenom iznosu premije,   
- preslika police osiguranja,  
- preslika žiro-računa/IBAN,  
- preslika osobne iskaznice,  
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7 – izjava).  
 
Mjera 2: Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 10.000,00  kuna. 

Potpora se odobrava u iznosu 20 % ukupnih troškova, ali ne više od 500,00 kuna po 
korisniku u tekućoj godini.  

  
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:   

- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 2 – sadnice),  
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  
- preslika računa odnosno  dokaza o uplati računa za sadnice,  
- preslika žiro-računa/IBAN,  
- preslika osobne iskaznice,  
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7 – izjava).  

  
    
Mjera 3: Sufinanciranje kupnje poljoprivredne mehanizacije 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 150.000,00  kuna. 

Potpora se odobrava u visini 50 % po zahtjevu ali ne više od 10.000,00 kuna po 
korisniku u tekućoj godini. 

Prihvatljivi trošak je kupnja nove ili rabljene poljoprivredne mehanizacije i strojeva  
namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji.   
 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje:  
- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 3. – kupnja mehanizacije),  
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednog gospodarstava, 
- preslika računa/ugovora  
- preslika dokaza o plaćanju računa za poljoprivrednu mehanizaciju, 
- preslika žiro-računa/IBAN, 
- preslika osobne iskaznice,  
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7. – izjava).       
     
Mjera 4.: Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednih zemljišta 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 70.000,00  kuna. 
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Potpora se odobrava u visini 20 % iznosa prihvatljivih troškova ali ne više od 15.000,00 
kuna prema priloženom zahtjevu po korisniku u proračunskoj godini. 

Prihvatljivi troškovi su operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do 
stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama i kupnja (zamjena) poljoprivrednih površina 
koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika. Kupljeno poljoprivredno zemljište mora 
ostati u vlasništvu korisnika najmanje 5 godina.  

 
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje: 

- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 4. – okrupnjavanje),  
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstava, 
- preslika osobne iskaznice,  
- kopija ugovora o kupnji i/ili kopija računa troškova za uređenje imovinsko pravnih odnosa, 
- dokaz o plaćanju po računima/ugovorima, 
- kopija žiro-računa/IBAN, 
- kopija katastarskog plana s vidljivim vlastitim i kupljenim česticama, 
- ZK uložak vlastitog i kupljenog poljoprivrednog zemljišta 
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7 – izjava) 
 
 
Mjera 5: Sufinanciranje kamate na poljoprivredne kredite 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 25.000,00  kuna. 

Potpora se odobrava u iznosu 2% kamate na kredite namijenjene za razvoj 
poljoprivredne djelatnosti.  
  

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:  
  

- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 5 – Kamate), - dokaz da je podnositelj 
zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih    gospodarstava,  

- preslika potvrde o uplati iznosa kamate,   
- preslika ugovora o kreditu sa vidljivom namjenom kredita,  
- preslika žiro-računa/IBAN,  
- preslika osobne iskaznice,  
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7 – izjava).  
  
   
Mjera 6: Sufinanciranje programa edukacije, stručno osposobljavanje i seminari  
                poljoprivrednih proizvođača, za zvanje mljekara, vinogradara, pčelara,  
                rukovanje pesticidima i sličnih poljoprivrednih zanimanja 
 

Sredstva za ovu potporu u Proračunu Općine Virje za 2020. osigurana su u ukupnom 
iznosu 15.000,00  kuna. 

Potpora se odobrava u iznosu 30%  od računa, ali ne više od 300,00 kuna po pojedinoj 
edukaciji korisnika u tekućoj godini i prema dostavljenoj kopiji računa za trošak edukacije.  
  

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:  
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- popunjeni Obrazac zahtjeva (oznake Obrazac 6 – edukacije),  
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  
- preslika certifikata, iskaznice odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o    stečenom 

znanju,   
- preslika dokaza o uplati računa za edukaciju,  
- preslika žiro-računa/IBAN,  
- preslika osobne iskaznice,  
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 7 – izjava).  

 
 

V. 
NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE 

  
Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 15. 11. 2020. godine odnosno do utroška 

sredstava osiguranih u Proračunu Općine Virje za pojedinu mjeru, uz priloženu svu potrebnu 
dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu dobiti u Općini Virje, Đure 
Sudete 10, Virje ili preuzeti na internetskim stranicama www.virje.hr – javni pozivi. Ispunjeni 
zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na 
adresu: Općina Virje, Đure Sudete 10, 48 326 Virje.  
  

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena 
za pojedinu potporu, neće se razmatrati.  

Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dijelovi ovog Javnog poziva.  
Predajom zahtjeva s traženim podacima, podnositelj daje suglasnost da se s 

prikupljenim osobnim podacima postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU GDPR) 
i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.),uz primjenu 
odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog 
pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. 

 
Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Virje www.virje.hr i na oglasnoj 

ploči Općine Virje a sve informacije mogu se dobiti u Općini Virje, Đure Sudete 10, Virje, na 
telefon 048 897 053.  
  
   
KLASA: 320-01/20-01/11 
URBROJ: 2137/18-20-1 
Virje, 25. svibnja 2020.  
  

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
  
  
  
  


