
Na temelju članka 12. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevaca za 
razdoblje 2018. – 2020. godinu („Službeni novine Grada Đurđevac“, br.1/18) gradonačelnik 
Grada Đurđevca objavljuje 

JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti za 

 na području Grada Đurđevca u 2019. godini 
 

1. UVODNE ODREDBE 

 
Ovim Javnim  pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora 
u poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2019. godini s pripadajućom dokumentacijom. 
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 200.000,00 kuna.  
Proračun 2019 - Aktivnost A200203 Potpora poljoprivredi. 
Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana 
sredstva u obliku subvencija.  
Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku sukladno članku 
3. Uredbe 1408/2013 ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a protuvrijednosti po srednjem 
tečaju Europske Komisije (InforEuro za mjesec odobrenja) tijekom razdoblja od tri fiskalne 
godine te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.  
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja 
od tri fiskalne godine te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku od strane Grada 
Đurđevca ne smije prijeći iznos od 5.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se 
ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.  

Za izračun maksimalnog iznosa potpore uzima se u obzir tekuća fiskalna godina u kojoj 
se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne godine. 
Najviši iznos potpore male vrijednosti iznosi do 100% iznosa prihvatljivih troškova za 
aktivnosti. 
Prednost pri dodjeli subvencije imaju projekti:  

• koji imaju osigurano tržište i sklopljene predugovore,  

• koji omogućuju razvoj, uvođenje novih tehnologija i primjenu znanja,  

• koji povećavaju zapošljavanje,  

• koji imaju za cilj unaprjeđenje ponude. 



 
Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2019. 
 

2. AKTIVNOSTI ZA KOJE SE DODJELJUJE POTPORA 

 
 

MJERA 5: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u 
* SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke 

ponude na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 
* KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

sa minimalno 1 zaposlenim 
* PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom 

gospodarstvu  podrazumijeva  se  registracija objekata za pružanje ugostiteljskih usluga i 
usluge smještaja na seoskom domaćinstvu, upis gospodarstva u odgovarajuće registre i 
upisnike, pribavljanje potrebnih dozvola, atesta i potvrda potrebnih za registraciju OPG-
a za bavljenje ugostiteljskom i turističkom djelatnošću, izdaci za doprinose na plaću za 
zaposlenog nositelja OPG-a sukladno važećim zakonskim propisima, u svrhu 
obogaćivanja turističke ponude i unaprjeđenja usluge. Prihvatljivi troškovi uključuju sve 
troškove prilagodbe uvjetima za registraciju OPG-a za obavljanje ugostiteljske i 
turističke djelatnosti, unaprjeđenje ponude i sadržaja na  OPG-u, troškove plaćenih 
doprinosa te troškove promidžbe proizvoda i usluga koje nudi OPG. 

* INTENZITET:  
a) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za novo 

registriranu turističku i/ili ugostiteljsku djelatnost na OPG-u iznosi 1.000,00 kuna i 
to za potrebe provedbe marketinških aktivnosti (izrada promotivnih materijala, 
izrada web-stranice i sl.). 

b) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za uvođenje 
usluge smještajnih kapaciteta iznosi 10 kn/noćenju za koje je plaćena boravišna 
pristojba. Sredstva potpore ostvaruju se na kraju godine. 

c) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za unaprjeđenje 
usluge smještajnih kapaciteta iznosi 2.000,00 kuna/novoregistrirani 
krevet/godišnje. Sredstva potpore ostvaruju se na kraju godine i to na ime 
izvršenih ulaganja u uređenje smještajnih kapaciteta, unaprjeđenje usluge i 
stvaranje dodatnih sadržaja na poljoprivrednom gospodarstvu. 

d) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za registraciju 
ugostiteljskih i turističkih usluga sa smještajnim kapacitetima na OPG-u iznosi 
100% troškova, do maksimalno 7.000 kn. Sredstva potpore ostvaruju se na ime 
plaćenih troškova ishođenja dozvola i/ili rješenja prilikom registracije OPG-a za 
bavljenje turističkom djelatnošću uz uvjet ishođenja kategorizacije objekta. 

e) Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za zapošljavanje 
nositelja ili člana na OPG-u utvrđena je u visini doprinosa za HZMO i HZZO. 
Pravo na potporu imaju osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino 
ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u 



svojstvu nositelja ili člana, a doprinose plaćaju po rješenju Porezne uprave. 
Maksimalni iznos potpore je 600,00 kn mjesečno. 

 
 
MJERA 6: Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude na OPG-u 

* SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude 
na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

* KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
* PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom 

gospodarstvu  podrazumijeva  se  izgradnja zatvorenih i otvorenih bazena, unutarnjih ili 
vanjskih kupelji, teretana, adrenalinskih sprava i adrenalinske opreme, te ugradnja peći 
na pelete kao dodatne ponude uz uslugu smještaja. 

* INTENZITET: Visina godišnje potpore po pojedinom zahtjevu iznosi 50% vrijednosti 
investicije do maksimalno: 

- 20.000,00 kuna ako je prijavitelj 1 OPG 
- 30.000,00 kuna ako su prijavitelji 2 OPG-a 
- 40.000,00 kuna ako su prijavitelji 3 i više OPG-ova, 

 osim za ugradnju peći na pelete čija visina potpore po pojedinom zahtjevu iznosu 
50% vrijednosti investicije do maksimalno 5.000,00 kuna.  

* Više OPG-ova registriranih na osobe koje su povezane srodstvom - osobe koje čine prvi 
nasljedni red po Zakonu o nasljeđivanju, ne ispunjavaju uvjet zajedničkog nastupa. 

 
 
Uvjet za dobivanje potpore za MJERU 5. stavak e) i MJERU 6.  je ostvarenje sljedećih uvjeta 
popunjenosti: 

- za 1. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 20% kapaciteta, 
- za 2. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 30% kapaciteta, 
- za 3. godinu poslovanja OPG-a uvjet popunjenosti je minimalno 40% kapaciteta, 
- za više od 3. godine poslovanja (OPG-ovi osnovani prije 01.01.2016.) uvjet 

popunjenosti je minimalno 40% kapaciteta, 
- popunjenost kapaciteta utvrđuje se uvidom u e-Visitor 

	
	

 
 

3. PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA 

 
Korisnici potpora iz proračuna Grada Đurđevca, mogu biti: 
- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s 
registriranom djelatnošću pružanja usluge smještaja i/ili ugostiteljske usluge, 
- poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada 
Đurđevca,   



Poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovog pravilnika je fizička ili pravna osoba ili skupina 
fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom 
gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: 
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG); 
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; 
c) trgovačko društvo ili zadrugu registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; 
d) drugu pravnu osobu. 
 

4. NAČIN I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA 

 
Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Gradskom Upravnom odjelu 
za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, soba 34, 
svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada 
Đurđevca (www.djurdjevac.hr). 
Prijave na natječaj dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom s naznakom: 
„JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI 
NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA ZA 2019. GODINU“ i to poštom na: 
 

GRAD ĐURĐEVAC 
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 

Stjepana Radića 1, 
48 350 Đurđevac 

 
Na e mail adresu potpore@djurdjevac.hr ili neposredno u pisarnicu gradske uprave. 
Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: 
potpore@djurdjevac.hr ili na tel: 048/811-052. 
 
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Povjerenstvo može, po potrebi 
zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore. 
 
 
 
 

5. SADRŽAJ PRIJAVE 

 



Uz Obrazac prilaže se sljedeća dokumentacija: 
5.1. Osnovna dokumentacija:  
Ø Dokaz pravne osobnosti ovisno o organizacijskom obliku: 

• za OPG: rješenje o upisu OPG-a i preslika osobne iskaznice nositelja, 

• za obrt: izvadak iz obrtnog registra (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja 
prijave),  

• za trgovačko društvo ili zadrugu: obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta 
prema NKD-u i izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci od dana 
podnošenja prijave),  

• za udrugu: izvadak iz registra udruga (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja 
prijave), 

• za proizvođačku organizaciju: rješenje o priznavanju proizvođačke organizacije. 
Ø izvadak iz Upisnika poljoprivrednika i kompletan ispis iz aplikacije „Agronet“  

(osnovna kartica, članovi, zemljište, stočni fond); 
Ø Ugovor o otvaranju žiro-računa ili preslika kartice žiro-računa; 
Ø Poslovni plan  
Ø Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga 

 
5.2. Dodatna dokumentacija vezana uz vrstu aktivnosti: 

 
Ø Rješenje o registraciji objekta za pružanje ugostiteljskih i/ili usluga smještaja  
Ø potvrda TZ Đurđevac o realiziranom broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi 
Ø Preslika računa  
Ø Potvrda o plaćanju računa kojom se dokazuje izvršenje plaćanja istih 
Ø Dokaz o registriranoj djelatnosti pružanja smještaja i/ili ugostiteljskih usluga 
Ø Fotografije objekta i investicije 
Ø Dokumentacija ishođena prilikom registracije turističke djelatnosti 
Ø Rješenje Porezne uprave o utvrđenom porezu i doprinosu 

 
Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju navedenu u podtočkama 1. i 2. ovisno o vrsti 
aktivnosti ove točke.  
Sva dokumentacija koja se prilaže Javnom natječaju može biti u izvorniku ili preslici. 
 
 



6. POSTUPAK DODJELE POTPORA 

 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  (dalje u tekstu: Odjel) obavlja 
administrativnu provjeru prijava po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava, te 
poziva podnositelje nepotpunih prijava da u roku od 8 dana svoje prijave dopune. Za prijave 
koje su potpune i pravovremene Odjel će utvrditi Listu korisnika za dodjelu potpora male 
vrijednosti.  
 
Odjel razmatra i utvrđuje koje prijave na natječaj ispunjavaju uvjete i kriterije iz natječaja, te 
predlaže gradonačelniku odobravanje potpora male vrijednosti. 
 
Na listu korisnika potpora male vrijednosti neće se uvrstiti podnositelji prijava: 

* koji podnesu prijavu nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Đurđevca 
za 2019. odnosno kasnije od 01. prosinca 2019.,  

* koji podnesu prijavu na natječaj koja ne sadrži sve podatke, dokumentaciju i popunjene 
obrasce određene ovim natječajem, odnosno podnesu prijavu za koju se prilikom 
administravine provjere utvrdi da sadrži netočne podatke ili da je priložena neistinita 
dokumentacija,  

* koji ne ispunjavaju uvjete za prijavitelje iz točke 3. ovog natječaja, 

* koji podnesu prijavu za aktivnosti koje nisu utvrđene kao prihvatljive aktivnosti u točki 4. 
ovog natječaja,  

* koji podnesu prijavu na način suprotan točki 5. ovog natječaja, 

* koji ima dugovanja prema Gradu Đurđevcu i koji ne vodi zakonito financijsko poslovanje, 

* koji je korisnik dosadašnjih potpora Grada Đurđevca, a prethodno odobrena proračunska 
sredstva Grada Đurđevca nije utrošio namjenski i u skladu s natječajem, odnosno koji je iz 
drugih razloga izgubio pravo na dodjelu gradskih poticajnih sredstava, 

* koji je zatražio potporu za aktivnost za koju su sredstva već u cijelosti odobrena iz 
proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada. 

Gradonačelnik Grada Đurđevca odlučuje o dodjeli potpora zaključkom o odobrenju potpora 
male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju na temelju prijedloga Upravnog odjela za 
gospodarstvo, financije i razvojne projekte. 
  

7. OBAVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA NATJEČAJA 



 
Korisnici potpora bit će obaviješteni pisanim putem o iznosu dodijeljene potpore male 
vrijednosti i sadržavat će sljedeće podatke: 
- podatke o korisniku potpore, 
- aktivnost za koju se potpora odobrava, 
- iznos potpore. 
 

8. ADMINISTRATIVNA I TERENSKA KONTROLA  

 
Administrativnu i terensku kontrolu provodi Upravni odjel za gospodarstvo, financije i 
razvojne projekte Grada Đurđevca  prije i/ili nakon odobrenja potpora male vrijednosti u 
razdoblju od 3 godine nakon isplate sredstava. Grad Đurđevac zadržava pravo izmjene i 
poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema 
podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja. 
 
KLASA: 320-01/19-01/01 
URBROJ: 2137/03-03-01/05-19-2 
 
 
 
 
U Đurđevcu, 30. siječanj 2019.    
 
                                                                               
                                                                                                 Gradonačelnik: 

       Hrvoje Janči, mag.educ.  


