
 
G R A DO N A ČE L NI K  

KLASA: 320-01/22-01/1 

URBROJ: 2186-1-06-01/1-22-5 

Varaždin  07. ožujka 2022.  

Temeljem Zaključka o poticanju građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe (KLASA: 

320-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06/01/1-22-4 od 04. ožujka 2022. godine) Gradonačelnik Grada 

Varaždina dana 07. ožujka 2022. godine raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

građanima za podnošenje prijava za dodjelu organskog peletiranog gnojiva 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Grad Varaždin će s ciljem poticanja građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe na području 

Grada Varaždina u 2022. provesti slijedeću mjeru: 

 Mjera poticanja građana u obliku dodjele ukupno 120.000 kg organskog peletiranog 

gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s 

područja Grada Varaždina 

 

II. UVJETI I KOLIČINA POTPORE 

 

Korisnik potpore može biti fizička osoba s područja Grada Varaždina koja posjeduje zemljište 

pogodno za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda (oranica, vrt, voćnjak i vinograd). 

 

 

III. KRITERIJI ZA IZRAČUN KOLIČINE DODJELE ORGANSKOG GNOJIVA  

 

1. Broj članova domaćinstva 

Dokaz: obostrane preslike osobnih iskaznica svih članova domaćinstva 

Pojašnjenje: u obzir će se uzimati članovi domaćinstva koji imaju na osobnoj iskaznici istu 

adresu koju ima i podnositelj prijave. Navedeni članovi domaćinstva mogu sudjelovati samo u 

jednoj prijavi. 

 

Prema kriteriju „broj članova domaćinstva“ prijavitelj može ostvariti maksimalno 40 bodova  
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broj članova domaćinstva
 

broj bodova 

1  10 

2  15 

3 20 

4 25 

5 30 

6  35 

7 i više 40 

 

2. Površina poljoprivrednog zemljišta u posjedu 

Dokaz: posjedovni list(ovi) iz sustava e–katastar (BZP) 

Pojašnjenje: u obračun će se uzeti ukupna površina poljoprivrednog zemljišta (oranice, 

vrtovi, voćnjaci i vinogradi) koja se nalazi u posjedu prijavitelja i članova domaćinstva. 
 

Prema kriteriju „površina poljoprivrednog zemljišta u posjedu“ prijavitelj može ostvariti 

maksimalno 60 bodova 

 

površina poljoprivrednog 

zemljišta u posjedu 

m
2 

broj bodova 

100 – 500 10 

501 – 1.000 20 

1.001 – 2.500 30 

2.501 – 5.000 40 

5.001 – 10.000 50 

> 10.000 60 

 

IV. IZRAČUN KOLIČINE GNOJIVA 

 

količina gnojiva (kg) = 
                            

                  
 x broj bodova 

 

 

 Kod izračuna količine gnojiva koja će biti dodijeljena pojedinom prijavitelju dobiveni iznosi izraženi u 

kg će se zaokruživati na jednu vreću (20 kg) kao najmanju jedinicu podjele.   

 

 

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE 

 

Prijava za potporu se podnosi putem online obrasca koji je objavljen na službenim internetskim 

stranicama Grada Varaždina https://varazdin.hr, u koji je potrebno unijeti tražene podatke i učitati 

slijedeću dokumentaciju:  

1. obostrane preslike osobnih iskaznica svih članova domaćinstva  

https://varazdin.hr/
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(max. 2 PDF dokumenta – sve iskaznice obostrano na jednom dokumentu ili na 

jednom dokumentu prva strana svih iskaznica a na drugom dokumentu zadnja 

strana svih iskaznica) 

2. izvadak iz BZP u sustavu e–katastar (posjedovni list) za zemljište pogodnog za 

proizvodnju poljoprivrednih proizvoda (oranica, voćnjak, vinograd ili vrt) koje 

posjeduju 

(PDF - kao jedan dokument)  

VI. ROK ZA  PODNOŠENJE PRIJAVE 

Prijave za dodjelu potpora podnose se putem online obrasca do 17. ožujka 2022. godine do 12,00 sati. 

SVE KASNIJE ZAPRIMLJENE  PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE 

VII. DODJELA POTPORA   

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina će nakon utvrđivanja prava na potpore iz 

ovog Javnog poziva, pripremiti prijedlog Odluke o dodjeli organskog gnojiva za poticanje građana, 

koju donosi gradonačelnik Grada Varaždina. 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina će svakom podnositelju prijave koji je 

ostvario pravo na potporu dostaviti Obavijest na kućnu adresu o odobrenim količinama potpore, te o 

mjestu i vremenu podjele potpore. 

Ukupni rezultati podjele biti će objavljeni na službenim web stranicama Grada Varaždina. 

 

VIII. INFORMACIJE 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele potpora mogu se dobiti u Upravnom 

odjelu za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina na tel. 658 – 034 ili na e-mail adresi 

gospodarstvo@varazdin.hr. 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

dr. sc. Neven Bosilj v.r. 

 

mailto:gospodarstvo@varazdin.hr

