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Jedinstveni  Upravni odjel Grada Vrgorca na temelju točke  6. Programa sufinanciranja  
nabave sadnog  materijala  jagoda na području  grada Vrgorca za 2020. godinu („Vjesnik“ 
– službeno glasilo Grada Vrgorca broj 4/20), objavljuje 
 
 

J A V N I   P O Z I V  
za podnošenje Zahtjeva za potporu  iz   

Programa sufinanciranja  nabave sadnog  materijala  jagoda  
na području Grada Vrgorca za 2020. godinu  

 
 

 
I. Predmet Javnog poziva 

 
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Programa 

sufinanciranja  nabave sadnog  materijala  jagoda na području Grada Vrgorca za 2020. 
godinu. 

Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) 

Prihvatljivi troškovi projekta, za koje se može ostvariti potpora su: sadnice jagoda 
i to na način   da po 1/3 sufinancira Splitsko-dalmatinska  županija, 1/3 sufinancira  
Grad Vrgorac, a 1/3 sufinancira krajnji korisnik. 

 
 
II.  Korisnici sredstava 
 

Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba: 
 

- koja obavlja djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i koja je predala 
Zahtjev  u zakonskom roku 

- imaju  registriran OPG  sa sjedištem  na području Grada Vrgorca,  a adresa na 

kojoj je registriran OPG se nalazi u Registru obveznika plaćanja komunalne 

naknade Grada Vrgorca, 

- na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema Gradu Vrgorcu obaveza 

dospjelih do 31. prosinca 2019. godine po osnovi; komunalna naknada, 

komunalnog doprinos i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru, 

- na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema gradskom trgovačkom 

društvu Komunalno d.o.o. obaveza dospjelih do 31. prosinca 2019. godine po 

osnovi naplate pruženih vodnih usluga, 

- na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema gradskom trgovačkom 

društvu Gradska čistoće i usluge d.o.o. obaveza dospjelih do 31. prosinca 2019. 

godine po osnovi naplate prikupljanja i odvoza miješanog otpada. 
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  Potvrdu o  stanju duga prema Gradu Vrgorcu  izdaje  Jedinstveni upravni odjel 
Grada Vrgorca. 
  Potvrdu o  stanju duga prema Komunalnom d.o.o.   izdaje  Komunalno d.o.o.  
  Potvrdu o stanju duga prema Gradskoj čistoći i usluge d.o.o. izdaje Gradska 
čistoća i usluge d.o.o. 
 
III.  Potrebna dokumentacija 
 

Prijava na Javni poziv mora sadržavati: 
 
- Popunjen obrazac Zahtjeva za potporu 

- Dokaz o pravnom statusu – izvod iz odgovarajućeg  registra (za pravne osobe i 

obrte) 

- Dokaz o korištenju  poljoprivrednog zemljišta  - ARKOD upisnik (zemljište na 

kojem se sadi mora biti  upisano u  ARKOD upisnik  tj.  čestica na kojoj će se 

saditi  mora imati svoj ID ARKOD) 

- Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kojom Korisnik jamči, pod 

materijalnom i kaznenom odgovornošću, da ne postoji duga prema Gradu 

Vrgorcu i trgovačkim društvima koje je Grad Vrgorac osnovao (Komunalno 

d.o.o i Gradska čistoća i usluge d.o.o.), a dospjele na plaćanje dana 31. prosinca 

2019. godine na adresi na kojoj je prijavljen OPG-a. 

  Zbog novonastale situacije s koronavirusom ostalu dolje navedenu  
dokumentaciju  dostaviti  do  dana preuzimanja sadnica, kako bi isti mogli dobiti 
Voucher za preuzimanje sadnica, i to. 

- Potvrdu o  stanju duga prema Gradu Vrgorcu i trgovačkim društvima koje je 

Grad vrgorac osnovao (za Grad Vrgorac izdaje  Jedinstveni upravni odjel Grada 

Vrgorca, za Čistoću d.o.o. i Komunalno d.o.o. izdaje se u uredima njihove 

uprave), a dospjele na plaćanje dana 31. prosinca 2019. godine na adresi na 

kojoj je prijavljen OPG. 

  Prema Programu sufinanciranja nabave sadnog materijala za 2020. godinu 
prijavitelji za potporu  moraju ispuniti sljedeće uvjete kod sadnje: 

- Zasađivanje najmanje 0,05 ha zemljišta 

- Zasađivanje najmanje 2.000 sadnica jagoda 

- Vrijeme sadnje:  od 15. srpnja do 01. rujna  tekuće godine 

- Sadnja i uzgoj isključivo u zaštićenom prostoru (plastenički tuneli, plastenici i 

staklenici) 

 
U  slučaju odustajanja od sadnje, smanjenje površine ili količine sadnica, odnosno  

ne provedbe  sadnje i obrade prema navedenim uvjetima iz javnog poziva, Korisnik je u 
obvezi vratiti puni iznos sredstava (tržišna cijena kupljene sadnice) koje  je Grad 
Vrgorac uplatio za onoliko komada sadnica koje je dobio navedeni korisnik, uz obračun  
propisanih zateznih kamata, osim u slučaju da se navedene sadnice ne uspiju na vrijeme 
preraspodijeliti drugim korisnicima. 
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IV. Način, rok i mjesto dostave prijava 
 

Prijave dostaviti  neposredno na adresu:  
 

G R A D   V R G O R A C 
Tina Ujevića 8,  Ured br. 8 

21276 Vrgorac 
 

s naznakom „Zahtjev za potporu – sadnice jagoda“ 
 

ili  
 

na službeni e-mail Grada:  grad@vrgorac.hr  
 

Predmet u mailu: „Zahtjev za potporu – sadnice jagoda“ 
 

*Napomena:  
(Svi skenirani dokumenti koji se dostavljaju, moraju se naknadno dostaviti u 

originalu uz ostale dokaze do dana preuzimanja sadnica!!!). 
 
 

Rok za podnošenje  popunjenih Zahtjeva s traženom dokumentacijom  je 

04. svibnja 2020. godine (ponedjeljak), osim dokumentacije iz Točke 3., 
stavak 2. alineja 1. Javnog poziva (Potvrdu o  stanju duga prema Gradu Vrgorcu i 

trgovačkim društvima),  gdje je rok za dostavu dokaza do dana 
preuzimanja sadnica. 
 

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.  
 
 
V. Obrada zahtjeva 
 

Povjerenstvo za provedbu Programa sufinanciranja  nabave  sadnog materijala na 
području Grada Vrgorca za 2020. godinu obrađuje  zaprimljene zahtjeve, analizira 
ispunjavanje uvjeta  iz Programa i Javnog poziva, utvrđuje  pravovremenost i potpunost 
zahtjeva te utvrđuje iznose potpora. 
 
VI. Ostale informacije 
 
             Tekst Javnog poziva i  pripadajući obrazac Zahtjeva objavljeni su na službenim 
Internet stranicama  Grada Vrgorca  www.vrgorac.hr  i  na oglasnoj ploči  Grada 
Vrgorca. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 680-026 ili e-poštom 
goran.franic@vrgorac.hr  

 

mailto:grad@vrgorac.hr
http://www.vrgorac.hr/
mailto:goran.franic@vrgorac.hr
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Klasa: 320-01/20-01/01   
Ulasa: 2195/01-08-04/17-20-2 
Vrgorac, 03. travnja  2020. 
 

                   PROČELNIK 

Goran Ćulav, mag. oec. 
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Z  A  H  T  J  E  V 
 

ZA SUBVENCIONIRANJE SADNICA JAGODA 
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA 

 
br. ____________ / 2020 

1. NAZIV  
POLJOPRIVREDNOG 
GOSPODARSTVA 

 

2. ORGANIZACIJSKI 
OBLIK 

a) OPG      b) Obrt      c) Trgovačko društvo        d) Zadruga 

3. ADRESA – SJEDIŠTE 
POLJOPRIVREDNOG 
GOSPODARSTVA 

 

4. KONTAKT: Telefon ili  
e-mail 

 

5. OIB:  

6. MIBPG  (broj OPG-a):  

7. ID ARKOD / površina   
m² na kojoj se sadi 
jagoda 

 

8. BROJ 
SUBVENCIONIRANIH 
SADNICA 

 

 
 

9. 

 
Obvezna 
dokumentacija koja 
se prilaže uz Zahtjev 

1. Arkod  upisnik 
2. Vlastoručno napisanu i potpisanu Izjavu kojom 

Korisnik jamči, pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću, da ne postoji duga prema Gradu 
Vrgorcu i trgovačkim društvima koje je Grad Vrgorac 
osnovao (Komunalno d.o.o i Gradska čistoća i usluge 
d.o.o.), a dospjele na plaćanje dana 31. prosinca 2019. 
godine na adresi na kojoj je prijavljen OPG-a.  

3. Dokumentaciju iz Točke 3., stavak 2. alineja 1. Javnog 
poziva dostava dokaza do dana preuzimanja sadnica, 
ako bi isti mogli dobiti Voucher za preuzimanje 
sadnica. 

4. Dokaz da je član „Udruge vrgoračke jagode“ 
 
U Vrgorcu,  ______________________ 2020. 

Ispunio i za točnost podataka odgovara:    
 

   ___________________________________________ 


