
 
Gradonačelnik 

 

Na temelju Zaključka o sufinanciranju dijela troškova nadzora u ekološkoj i integriranoj proizvodnji 
(KLASA: 320-01/13-01/2, URBROJ:2186/01-01-13-7 od 25. veljače 2013. godine), Gradonačelnik 
Grada Varaždina na dan 6. svibnja 2013. godine raspisuje 

JAVNI POZIV  

za subvenciju programa poljoprivrednih zadruga i udruga 
 

 

1. Predmet javnog poziva  

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim 
zadrugama i udrugama na području Grada Varaždina za organizaciju manifestacija, sajmova i drugih 
programa i aktivnosti.  

2. Iznos subvencije 

Grad Varaždin će subvencionirati slijedeće programe:   

a) sudjelovanje na tuzemnim i inozemnim gospodarskim manifestacijama na kojima se 
prezentiraju autohtoni poljoprivredni proizvodi i njihove prerađevine kao i tradicijski obrti 
vezani uz preradu poljoprivrednih proizvoda, 

b) organizacija tradicijsko -  poljoprivrednih manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni seminari, 
radionice, okrugli stolovi,...)  koje promiču poljoprivrednu proizvodnju u Gradu Varaždinu, 
omogućuju prezentaciju autohtonih poljoprivrednih proizvoda, kulturne baštine i tradicijskih 
vrijednosti ovog kraja,  

c) aktivnosti vezane uz zaštitu interesa poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Varaždina 
uključivši edukativne aktivnosti kao i aktivnosti na zaštiti kvalitete i izvornosti poljoprivrednih 
proizvoda. 

Utvrđuje se da najviši iznos koji mogu ostvariti pojedine zadruge i udruge iznosi 5.000,00 kuna. 

3. Uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati 

Korisnici Subvencije su udruge i zadruge registrirane u području poljoprivrede koje djeluju na 
području Grada Varaždina. 

4. Potrebna dokumentacija 
Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. Rješenje o registraciji (zadruga) ili Izvod iz registra udruga (udruga) 
2. Presliku žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva. 
3. Izvješće o namjenskom utrošku subvencija u ranijim godinama  
4. Program rada za 2013. godinu  
5. Izjavu odgovorne osobe da će sredstva biti utrošena sukladno prijavljenom programu uz 

obvezu dostavljanja izvješća o namjensko utrošku sredstava Gradu Varaždinu. 
Zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom neće se razmatrati.  
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5. Način dostave prijave 

Zahtjev za ostvarivanje prava na Subvenciju se podnosi na službenom obrascu za dodjelu subvencije 
(VŽ- SZU) u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja na adresu: 

GRAD VARAŽDIN 
Upravni odjel za gospodarstvo, 

turizam i međunarodnu suradnju 
Kukuljevićeva 14 
42 000 Varaždin 

uz naznaku: Subvencija rada zadruga i udruga 

6. Vrijeme prijave i ostvarivanje prava na subvenciju  

Javni poziv otvoren je do 15. lipnja 2013. godine. 
 

Odluku o sufinanciranju programa zadruga i udruga u poljoprivredi donosi Gradonačelnik na prijedlog 
Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina.  

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika. 

7. Ostale informacije 
Prijavni obrazac VŽ- SZU može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina 
(www.varazdin.hr) i u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, 
Kukuljevićeva 14, Varaždin. 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele Subvencije mogu se dobiti u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina, Kukuljevićeva 14 ili na e-
mail adresi tomislav.bogovic@varazdin.hr. 

 
KLASA:320-01/13-01/2 
URBROJ:2186/01-01-13-14 
Varaždin, 06. svibnja 2013. 
 

GRADONAČELNIK 
 
 

Goran Habuš 
  
 
 


