REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI VIDOVEC
Općinska načelnica
KLASA: 320-01/22-01/01
URBROJ: 2109-7-01-22-08
Donji Vidovec, 26. kolovoza 2022.
Na temelju Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla Međimurske županije“ na
području Općine Donji Vidovec (KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 2109-7-01-22-03, od dana
12. srpnja 2022. godine) te Programa potpora poljoprivredi Općine Donji Vidovec za 2022. godinu
(KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 2109-7-01-22-05, od dana 9. kolovoza 2022. godine), a na
koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost (KLASA: 404-01/22-01/92, URBROJ: 525-07/31422-3 od 19. kolovoza 2022.) općinska načelnica Općine Donji Vidovec objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla
na području Općine Donji Vidovec u 2022. godini

1. Korisnici potpore
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Općine Donji
Vidovec.
2. Predmet potpore
Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti
poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:
- troškove uzimanja uzoraka i podataka na terenu,
- dostava uzoraka u laboratorij,
- laboratorijska analiza uzetih uzoraka,
- interpretacija rezultata,
- izdavanje preporuke za gnojidbu,
- te ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla na području Općine Donji Vidovec
Ukupni iznos potpora male vrijednosti dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos
od 20.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od
dana podnošenja zahtjeva, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu
potpore i bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu popuniti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male
vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za istu
primio potporu iz drugih izvora.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, ali potporu mogu
ostvariti po samo jednoj osnovi u tekućoj godini.
3. Vrijednost potpore
Ukupna vrijednost jednog (1) uzorka je 385,00 kuna s PDV-om.
Učešće u financiranju:
- Međimurska županija- 154,00 kune (40%)
- Općina Donji Vidovec - 154,00 kune (40%)
- Korisnik- 77,00 kuna (20%)

4. Rok za prijavu
Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je najkasnije do 30. rujna 2022. godine, ili do
zaprimanja maksimalnog broja zahtjeva koji Općina Donji Vidovec sufinancira (4).
5. Način ostvarivanja potpore
Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahjtev za dodjelu potpore
dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu
poziva i obrasca Zahtjeva.
Obrazac Zahtjeva dostupan je u Općini Donji Vidovec, Rade Končara
Vidovec, Jedinstveni upravni odjel, ili na službenim stranicama Općine
(www.donjividovec.hr)

s propisanom
iz ovog Javnog
9, 40327 Donji
Donji Vidovec

Potrebna dokumentacija sastoji se od:
- Ispunjeni obrazac Zahtjeva,
- preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika Obrtnice - za obrtnike
- Rješenje o upisu u sudski registar - za zadrugu i trgovačko društvo,
- obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
- Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju
Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji koji imaju nepodmirene obveze prema Općini
Donji Vidovec, a koje će se provjeriti u evidenciji Općine Donji Vidovec.
Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen Zahtjev sa propisanom dokumentacijom na adresu:
Općina Donji Vidovec
Rade Končara 9, Donji Vidovec
40327 Donji Vidovec
u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj-javni poziv za kontrolu plodnosti tla“
Zahtjev se podnosi preporučeno poštom ili neposredno predajom u pisarnicu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Donji Vidovec na adresi: Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec.
Pojedini korisnik može maksimalno tražiti kontrolu 2 uzorka tla.
6. Postupak pregleda i ocjene zahtjeva te donošenje odluke
Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovala općinska načelnica Općine
Donji Vidovec.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju
prijedloga Povjerenstva donosi općinska načelnica Općine Donji Vidovec, te će se ista dostaviti
podnositelju zahtjeva.
Ukoliko Povjerenstvom predloženi iznosi potpora po prihvatljivim zahtjevima premašuju
ukupni iznos sredstava osiguranih u općinskom proračunu za 2022. godinu, općinska načelnica
zadržava pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti sukladno raspoloživim sredstvima.
Podnositeljima u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene
obveze prema Općini Donji Vidovec zahtjevi neće biti pozitivno ocjenjeni.
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi, te zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog
poziva neće se uzeti u razmatranje.
Općina Donji Vidovec zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, te pri tome
ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
OPĆINSKA NAČELNICA
Bojana Petrić, bacc.inf.

