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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
GRAD BJELOVAR

ŽUPANIJA

Klasa: 320-15/20-01 lO 1
Ur.broj: 2103/01-05/1-20-1
Bjelovar, 5. ožujak 2020.
Načelnici općina i gradonačelnici

BBŽ-a

PREDMET: Pismo namjere
Vjerujem da ste već iz medija čuli kako je naš sir Bjelovarski kvargl
PROVEDBENOM UREDBOM EU KOMISIJE od 14. veljače 2020. upisan u registar
zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom zemljopisnog podrijetla
i daje UREDBA oglašena 21. veljače 2020. u Službenom listu Europske unije L48.
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Pod nositelj zahtjeva za zaštitu naziva sira .Bjetoverski kvarg/" je skupina
sirara/udruga sirara "Bjelovarski kvargl" iz Bjelovara. Korisnici zaštićene oznake mogu
biti svi koji mogu ispuniti uvjete iz Specifikacije proizvoda, akontrolno tijelo uspješno
provede postupak certifikacije njihovog proizvoda te za taj proizvod izda Potvrdu o
sukladnosti proizvoda za zahtjevima iz Specifikacije proizvoda. Kako smo vodili
brigu da se u Jedinstvenom dokumentu navede cijelo područje Bjelovarsko bilogorske
županije, kao područje gdje se proizvodi Bjelovarski kvargl, otvorena je mogućnost
svim sirarima naše županije da se uključe u ovu vrlo jednostavnu proizvodnju sira.
Kako nam je cilj da ovaj projekt zaživi i da što više sirara, ne samo s područja Grada
Bjelovara nego i šire, ostvari koristi od zaštićene oznake, u svom smo Proračunu za
2020. predvidjeli i potporu za certifikaciju sira" Bjelovarski kvargl" s EU oznakom, u
visini 80% nastalih troškova a maksimalno 5.000,00 kn po poljoprivrednom
gospodarstvu. Potporu mogu zatražiti članovi udruge "Bjelovarski kvargJ" i ostali sireri
s područja grada Bjelovara. Članovi udruge" Bjelovarski kvargl" mogu biti i sirari koji
su registrirani i stanovnici su preostalog dijela BBŽ-a.
Ovim putem Vam nudimo suradnju na ovom jedinstvenom projektu i prilici koju ne
smijemo propustiti ,,"Za početak potrebno je da pozovete Vaše proizvođače da se
uključe, prvo upoznavanje s tim što ova proizvodnja donosi i koji su benefiti, prednosti
ali i obveze za njih. Uskoro ćemo organizirati s Ministarstvom poljoprivrede predavanje
upravo o tome, što bi bio početak za nove ali i stare članove udruge" Bjelovarski
kvargl", zatim učlanjenje u udrugu "Bjelovarski kvargl" uz mogućnost korištenja potpore
za dobivanje EU oznake zemljopisnog podrijetla.

