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KLASA: 320-02/20-01/0014
URBROJ: 2137/02-04/1-21-24
Križevci, 17. studenog 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 12. i  26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Križevaca za 2021. godinu (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' br. 10/2020) Gradonačelnik 
Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore za podizanje višegodišnjih nasada, 

kupnju i opremanja plastenika i staklenika

Članak 1.
Predmet  Javnog poziva

Predmet Javnog poziva  je dodjela potpora male vrijednosti za sufinanciranje 
troškova za podizanje višegodišnjih nasada, kupnju i opremanja plastenika i staklenika. 
Potpora se provodi sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. i 
Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.  o izmjeni Uredbe  komisije (EU) br. 
1408/2013. 

Članak 2.
Prihvatljivi korisnici

Na Javni poziv se mogu javiti subjekti koji ispunjavaju kumulativno sve navedene 
uvjete (u daljnjem tekstu: prijavitelji):

 imaju sjedište na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci i da se 
budući nasad, plastenik ili staklenik nalazi na području Grada Križevaca;

 upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
 nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Poreznoj upravi i Gradu 

Križevcima.

Članak 3.
Prihvatljivi troškovi

U smislu Javnog poziva sljedeći se troškovi smatraju prihvatljivima za dodjelu potpore 
za ekološku proizvodnju:

- troškovi nabave certificiranog sadnog materijala za podizanje višegodišnjih nasada i 
- troškovi kupnje i opremanja plastenika i staklenika.
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Članak 4.
Razdoblje nastanka i plaćanja troškova

Troškovi prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 
01.01.2021. do trenutka podnošenja prijave na Javni poziv.

Članak 5.
Iznos potpore

Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova do maksimalnog 
iznosa od 15.000,00 kuna po pojedinom prijavitelju. Minimalni iznos troškova mora iznositi 
4.000,00 kuna.

Za sve prijavitelje u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost 
nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore od troškova navedenih u 
članku 3. Javnog poziva odbiti.

Članak 6.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje potpore

Dokumenti koje je potrebno podnijeti:
 Obrazac prijave;
 Kopija osobne iskaznice, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg 

registra;
 Kopija dokaza  o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka za zemljište na kojem je obavljena 

ili će se obaviti sadnja kao i za zemljište na kojem će se postaviti plastenik ili 
staklenik, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za 
zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji; 

 Kopija žiro računa koji glasi na nositelja zahtjeva na koji će se doznačiti odobrena 
potpora;  

 Potvrda Porezne uprave da prijavitelj nema neizmirenih dospjelih dugovanja, koja 
na dan podnošenja prijave na Javni poziv nije starija od 30 dana;

 Potvrda Grada Križevaca da prijavitelj nema neizmirenih dospjelih dugovanja 
prema Gradu Križevcima;

 Kopije računa ili ugovora o kupnji sadnog materijala, plastenika, staklenika ili 
opreme te dokazi o plaćanju (izvadak bankovnog računa ili drugi dokaz) za sve 
troškove iz članka 3. Javnog poziva;

 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti;
 Izjava da za isti trošak nije tražena potpora iz drugih javnih izvora.

Članak 7.
Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici  na adresu Grad Križevci, 
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom:: ''Ne otvaraj prije sastanka 
povjerenstva – Javni poziv za dodjelu potpore za podizanje višegodišnjih nasada, kupnju i 
opremanja plastenika i staklenika“, ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni – 
ured br. 2, prizemlje. 

Informacije o Javnom pozivu i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Grada 
Križevaca https://krizevci.hr/ ili se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije, EU fondove i javnu nabavu, telefon 628-929.

Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 10. prosinac 2021. godine. Prijave koje 
pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati.

https://krizevci.hr/
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Članak 8.
Postupak provjere prijava i donošenja Zaključka o dodjeli potpore

Prijave na Javni poziv razmotrit će Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja iz 
poljoprivrede.  

Prijave se rješavaju prema redoslijedu dostave ili do utroška sredstava.
Na temelju mišljenja Povjerenstva Gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli potpore.

Članak 9.
Informacije o dodjeli potpora

Informacije o rezultatima Javnog poziva i dodjeli potpora objavit će se na web stranici 
Grada Križevaca https://krizevci.hr/.

Članak 10.
Isplata sredstava

Sredstva potpore će se isplatiti na račun prijavitelja u skladu sa Zaključkom o dodjeli 
potpore iz članka 8. Javnog poziva. 

Gradonačelnik
Mario Rajn

https://krizevci.hr/
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