
Na temelju članka 12. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevaca u 2016. 

godine („Službeni novine Grada Đurđevac“, br. 1/16) gradonačelnik Grada Đurđevca 

objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi 

na području Grada Đurđevca u 2016. godini 

 

 

UVODNE ODREDBE 

I. 

 

Ovim Javnim  pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora 

u poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini s pripadajućom dokumentacijom. 

 

NAMJENA POTPORA 

II. 

 

Grad Đurđevac će u 2016. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za: 

 

1. Mjera 1: Proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 

2. Mjera 2: Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda  

3. Mjera 3: Troškovi specijalističkih seminara 

4. Mjera 4: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda 

5. Mjera 5: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača 

6. Mjera 6: Potpore male vrijednosti za pčelare 

7. Mjera 7: Potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja 

 

Prilikom dodjele potpora kao prihvatljivi troškovi priznat će se samo oni nastali u 2016. 

godini. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za 

troškove PDV-a. 

 

PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA 

III. 

 

Korisnici potpora iz proračuna Grada Đurđevca, mogu biti: 

- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada 

Đurđevca,   

- poljoprivredna gospodarstva čija se proizvodnja odvija na području Grada Đurđevca, 

- poljoprivredna gospodarstva koja nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Đurđevcu i 

trgovačkim društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 

kapitalu . 

 



Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, poljoprivredne udruge, trgovačka društva i 

zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE 

IV. 

 

MJERA 1. Proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 

 

1.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje proizvodnje povrća u zatvorenim 

prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 150m2. 

1.2. KORISNICI.: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava 

1.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi nabave plastenika, staklenika, navodnjavanja 

u plasteniku/stakleniku 

1.4. INTENZITET: Subvencionira se iznosom od 2,00kn/m2 proizvodnog prostora. 

Isplata subvencije vršiti će se na temelju utvrđene veličine zatvorenog prostora na 

kojem se uzgaja povrće. Korisnik može u toku godine ostvariti pravo na subvenciju 

najviše do 4.000,00 kuna. Subvencije se mogu realizirati u proračunskoj godini 

uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj 

protuvrijednosti u razdoblju od 3 godine (2014., 2015., 2016.).  

 

MJERA 2. Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda 

 

2.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje površina intenzivnih voćnjaka, te 

unapređenje stanja u voćarstvu na području Grada Đurđevca i restrukturiranje 

površina pod vinogradima za sorte grožđa prema Pravilnik o nacionalnoj listi 

priznatih kultivara vinove loze („Narodne novine“ 53/2014)  

 

2.2. KORISNICI.: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. Za restrukturiranje vinograda korisnici moraju biti upisani u 

Vinogradarski registar prema Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, 

pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (“Narodne 

novine” 48/2014). 

 

2.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nove sadnice voća, loznih cijepova. 

 

2.4. INTENZITET: Subvencionira se iznosom od 4,00kn/sadnica za podizanje 

višegodišnjih nasada voćnjaka, te s 2kn/lozni cijep za podizanje novih višegodišnjih 

nasada vinograda i potsadnju(minimalno 300 cijepova) postojećih nasada vinograda 

na površini do 5 ha. Subvencije se mogu realizirati u proračunskoj godini uvažavajući 

ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti u 

razdoblju od 3 godine (2014., 2015., 2016.).  



 

MJERA 3. Troškovi specijalističkih seminara, edukacija, stručno osposobljavanje  

 

3.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Osposobljavanje za specijalistička zanimanja koja 

se mogu upisati u radnu knjižicu. 

3.2. KORISNICI.: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. 

3.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi specijalističkih seminara 

3.4. INTENZITET: Subvencionirati će se troškovi u iznosu do 500,00 kuna po svakom 

seminaru na kojem polaznik dobije Uvjerenje, Certifikat, iskaznicu odnosno drugi 

odgovarajući dokument o stečenom znanju, uvažavajući ograničenje potpore male 

vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti u razdoblju od 3 godine (2014., 

2015., 2016.), 

 

MJERA 4: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda 

 

4.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda 

4.2. KORISNICI: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava 

4.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke 

kvalitete 

4.4. INTENZITET: Subvencionirati će se osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-

elitnih bikova do 200kn/govedu, a ostalim sjemenom do 180kn/govedu. 

 

MJERA 5: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača 

5.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje genetskih svojstava goveda 

5.2. KORISNICI.: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava  

5.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke 

kvalitete 

5.4. INTENZITET: Subvencionirati će se osjemenjivanje krmača na način da se onim 

vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osmjemenjivanje 

sjemenom kvalitetnih nerastiva nabavljenom u Centru za reprodukciju. Subvencija 

iznosi 100,00 kuna po osjemenjivanju, 

 



MJERA 6: Potpore male vrijednosti za pčelare 

 

6.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje proizvodnje pčelinjih proizvoda 

6.2. KORISNICI.: Pčelari s  područja Grada Đurđevca 

6.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija po košnici 

6.4. INTENZITET: Subvencionirati će se proizvodnja meda proizvođača do 50 košnica, 

sukladno evidenciji povjerenika za pašu Pčelarske udruge Bagrem, s iznosom od 50 

kuna/košnica, maksimalno 2.500,00 kuna po korisniku, uz obavezno sudjelovanje 

korisnika i ocjenjivanje meda na Medvenim denima u Đurđevcu. 

 

MJERA 7: Potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja 

 

4.1. SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje proizvodnje ljekovitog bilja 

4.2. KORISNICI.: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

4.3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija po hektaru 

4.4. INTENZITET: Subvencionirati će proizvodnja ljekovitog bilja s 1000,00 kuna/ha 

 

POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

V. 

Obrazac zahtjeva potpore nalazi se na službenoj internet stranici Grada Đurđevca 

www.djurdjevac.hr ili se može osobno podignuti u Upravnom odjelu za financije, 

gospodarstvo i razvojne projekte Grada Đurđevac, soba br.34. 

 

Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno. 

Uz zahtjev se obvezno dostavlja pripadajuća dokumentacija navedena u istom. 

Dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz zahtjev može se dostaviti u neovjerenoj 

preslici. Ostvarivanje potpora nije međusobno isključeno. 

 

VI. 

 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu Upravnom 

odjelu za financije, gospodarstvo i razvojne projekte Grada Đurđevac, tijekom cijele 

godine, a najkasnije 16. prosinca 2016. godine ili do iskorištenja sredstava. 

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Đurđevac, Stjepana radića 1, 

48 350 Đurđevac s naznakom „Zahtjev za potporu u poljoprivredi u 2016. godini 

sukladno „ Programu potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2016 

godinu“  i  navesti  potporu male vrijednosti za koju se podnosi zahtjev. 



Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Povjerenstvo može, po potrebi 

zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore. 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORA 

 

VII. 

 

Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku 

propisanom Programom potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2016. 

godinu („Službeni novine Grada Đurđevca“, br. 1/16) a nakon dobivenog podatka 

Ministarstva poljoprivrede, da predviđeni iznos potpore ne prelazi bilo koju od gornjih 

granica navedenih u Uredbi de minimis, sukladno članku 13.stavak 4. Pravilnika o 

državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br.101/13).  

 

Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije 

prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja 

granica primjenjuje bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora 

dodijeljena. 

 

Zahtjevi pristigli po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja do 

utroška predviđenih sredstava za navedene namjene. 

 

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva 

bit će obaviješteni o rezultatima istog. 

 

Odluka gradonačelnika o odobrenim bespovratnim potporama bit će dostavljena 

svakom korisniku potpore. 

 

VIII. 

 

Grad Đurđevac zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne 

snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja. 

 

 

KLASA: 320-01/16-01/12 

URBROJ: 2137/03-03-01/05-16-1 

U Đurđevcu, 23. ožujka 2016. 

 

                                                                                    

                                                                                                 Gradonačelnik: 

                                                                                           Željko Lacković dipl.iur.                                                             

                                                                                                  

  

  


