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Na temelju Programa potpora u poljoprivredi Općine Virje za 2020. godinu, KLASA:
320-01/20-01/01, URBROJ: 2137/18-20-2 od 10. rujna 2020. po prethodno pribavljenom
pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/20-01/71, URBROJ: 52508/0252-20-2 od 23.9.2020.), objavljuje se
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi - umjetno osjemenjivanje za 2021. godinu
I.
U cilju potpore očuvanju i razvoju poljoprivrede dodijeliti će se potpore male
vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija sukladno Programu potpora u
poljoprivredi Općine Virje za 2020. i 2021, godinu, KLASA: 320-01/20-01/01, URBROJ
2137/18-20-2 od 10. rujna 2020. a koja se odnosi na potporu za umjetno osjemenjivanje krava
i krmača.
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.
Korisnici ostvaruju pravo na potporu predajom urednog zahtjeva u roku ili do
iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Virje a najdulje do 15.11.2021.
III.
Temeljem ovog Javnog poziva zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na za:
MJERA: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja: ukupna osigurana sredstva u Proračunu
Općine Virje za 2021. godinu iznose 90.000,00 kuna a potpora se odobrava u iznosima:
- za junice i krave 189,00 kuna za prvo osjemenjivanje
- za krmače iznos 115,00 kuna za prvo osjemenjivanje te iznos 32,52 + PDV za utrošeno sjeme
po svakom daljnjem osjemenjivanju.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
- popunjeni Obrazac zahtjeva,
- dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika potvrde veterinarske stanice koja je obavila uslugu,
- preslika dokaza o uplati računa,
- preslika žiro-računa/IBAN,
- preslika osobne iskaznice,
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a (Obrazac 9 – izjava).
IV.
Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 15. 11. 2021. 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
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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: 320-01/21-01/01
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Virje, 13. siječnja 2021.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

