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 Na temelju članka 20. stavka 23. 
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 
iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
(„Narodne novine“, broj 71/16. i 15/17) i 
članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 25. 
sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave Grada Đurđevca za 
provedbu projekta „Opremanje 

sanjkališta u Svetoj Ani“ 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za 
provedbu ulaganja u sklopu projekta 
„Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“ koji će 
se prijaviti na natječaj Program ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., Mjeru 07 ''Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima''. 
Podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu '', Tip operacije 
7.4.1. '' Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“. 

 
Članak 2. 

 
Naziv projekta/operacije za koju se izdaje 
Odluka o suglasnosti  
 
„Opremanje sanjkališta u Svetoj Ani“ 
 
Naziv korisnika  
 
Stari Grad d.o.o., Stjepana Radića 1, 48350 
Đurđevac  
 
Kratki opis projekta  
 
Sveta Ana je malo, pitoreskno mjesto sa 
svega 99 stanovnika, a koje godišnje posjeti 
gotovo 5.000 posjetitelja. Posjetitelji u Svetu 
Anu dolaze zbog nedirnute prirode ali i 
vodenice, poučne staze i vidikovca. Ono što 
je simbol Svete Ane je nedirnuta priroda i 
udaljenost od gradske vreve. Projektom 
želimo oživjeti sanjkalište u prigradskom 
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naselju Svetoj Ani koje se dugi niz godina 
koristi u rekreacijske svrhe svih dobnih 
uzrasta, no gotovo isključivo u zimskom 
razdoblju. Montažom vučnice i staza za 
spuštanje te ostavljanjem prostora za 
klasično sanjkanje obogatit ćemo turističku 
ponudu u zimskim mjesecima te 
stanovnicima Svete Ane i okolnih naselja 
omogućiti uživanje u zimskim sportovima. 
Osim u zimskim mjesecima, sanjkalište 
može biti aktivno i u drugim godišnjim 
dobima budući da se može spuštati i na 
gumenim „jastucima“ te se time sezona 
produžuje na cijelu godinu. 
 
Procijenjena vrijednost projekta je  
3.573.478,29 kuna. 
 
Društvena opravdanost projekta/ 
operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije   
 
Provedbom projekta će se u Svetoj Ani 
osigurati dodatni sportski sadržaji 
namijenjeni prvenstveno lokalnom 
stanovništvu, ali i svim posjetiteljima. 
Sportske udruge  s područja Grada 
Đurđevca moći će trenirati te pokazati svoje 
znanje i vještine na opremi i spravama koje 
će biti montirane. Za sve zainteresirane će 
biti organizirana škola skijanja da bi stekli 
osnovna znanja za bavljenje ovim sportom, 
dok će upoznavanja s ostalim sportovima biti  
organizirano u skladu s interesima 
posjetitelja.  
Cilj je osigurati dodatne sadržaje kako bi se 
razvojem selektivnih oblika turizma lokalnom 
stanovništvu osigurao izvor egzistencije i 
uvjeti za ostanak u ruralnom području. 
 
Ljudski kapacitet korisnika za provedbu 
projekta/operacije  
 
Stari Grad d.o.o. je trgovačko društvo u 
vlasništvu Grada Đurđevca, a koje se 
primarno bavi ugostiteljstvom i turizmom. U 
provedbi projekta će sudjelovati uz direktora 
trgovačkog društva i zaposlenici Grada 
Đurđevca koji imaju iskustvo na provođenju 
EU projekta kao i iskustvo na gradnji i 
opremanju objekata. Prije početka provedbe 
projekta, biti će imenovati tim za vođenje 
projekta u sastavu: 

 Mario Fuček, dipl.prof.geog.- direktor 
trgovačkog društva Stari Grad d.o.o. 
Đurđevac, 

 Silvija Lukačin, dipl.oec. – pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i razvojne projekte, preko 5 
godina iskustva na sličnim 
poslovima, 

 Martin Mahović, dipl.ing.geol. – 
voditelj Odsjeka za gospodarstvo, 
preko 10 godina iskustva na sličnim 
poslovima, 

 Dejan Djud, dipl.ing.građ. – pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno 
planiranje, uređenje i komunalne  
djelatnosti, preko 10 godina iskustva 
na sličnim poslovima,   

 Ivan Mlinjarić, dipl.ing.građ. –  viši 
stručni suradnik za prostorno 
uređenje i gradnju, do 5 godina 
iskustva na sličnim poslovima 

 Jadranka Švaco, dipl.iur. – 
pročelnica Ureda gradonačelnika, 
preko 15 godina na sličnim 
poslovima.  

 
Navedene osobe sudjeluju ili su sudjelovali 
na realizaciji izgradnje vodocrpilišta (6,6mil. 
kn), izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda (21 mil. kn), izgradnja 
reciklažnog dvorišta ( 2,7 mil. kn), poticanje 
energetske učinkovitosti obnove obiteljskih 
kuća (1 mil. kn), energetska obnova 
Obrtničkog doma (500.000 kn), Grad 
Đurđevac je u fazi realizacije Ugovora o 
dodjeli bespovratnih sredstava za projekte 
koji su financirani iz strukturnih fondova i 
Kohezijskog fonda EU. Ukupna vrijednosti 
projekta iznosi 29.945,301 kn, od kojih 
Kohezijski fond EU dodjeljuje 19.494,430 kn, 
Hrvatske vode 7.456,341 kn, a Grad 
Đurđevac i Komunalije osiguravaju 
2.994,530 kn. 
 
Način održavanja i upravljanja projektom/ 
operacijom  
 
Sanjkalištem će upravljati trgovačko društvo 
Stari Grad d.o.o., dok će na održavanju i 
operativnom upravljanju raditi dvije 
zaposlene osobe. 
 
Usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom JLS  
 
Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom 
strategijom LAG-a „PODRAVINA“, cilj 3. 
prioritet 3.1. , operacija 3.1.1., mjera 
3.1.1.1., poglavlje 3., stranica 40., a 
usvojena je Odlukom Skupštine o 
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prihvaćanju Lokalne razvojne strategije od  
23.3.2016.; pod klasom: 1-01/03-16/6  te je 
objavljena na web stranici LAG-a 
„PODRAVINA“: http://www.lag-
podravina.hr/index.php/projekti/lrs-
dokument-pdf. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenim novinama Grada 
Đurđevca".  
 
KLASA: 021-05/17-01/04 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1  
Đurđevac, 27. veljače 2017.                                                                 
 
      Predsjednik 
   Gradskog vijeća 
            Marijan Ružman, v. r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 
144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 
29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene 
novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 
5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 25. sjednici održanoj 27. 
veljače 2017. donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o određivanju trgovačkog društva  

Stari grad d.o.o. Đurđevac za nositelja 
realizacije projekta „Opremanje 

sanjkališta u Svetoj Ani“ 
 

I. 
 
 Trgovačko društvo Stari grad d.o.o. 
Đurđevac određuje se za nositelja realizacije 
projekta „Opremanje sanjkališta u Svetoj 
Ani“, na kčbr. 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 
167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 168/4, 170/2, 
170/3, 170/4, 171/2, 171/3, 171/4, 172/2, 
173/2, 172/1, 173/1, 173/5, 172/3, 173/3 i 
173/4, sve u k.o. Sveta Ana,  koje su u 
vlasništvu Grada Đurđevca. 
 

II. 
 

 Ovlašćuje se Stari grad d.o.o. 
Đurđevac za ishođenje potrebnih dozvola za 

realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke i 
za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020., Mjera 07 ''Temeljne usluge i 
obnova sela u ruralnim područjima''. 
Podmjeru 7.4. Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 
usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu '', Tip operacije 
7.4.1. '' Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“. 

 
III. 

 
 Grad Đurđevac će s trgovačkim 
društvom Stari grad d.o.o. Đurđevac 
zaključiti ugovor o pravu građenja na 
zemljištu u vlasništvu Grada, koje je 
obuhvaćeno projektom iz točke I. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Đurđevca za sklapanje Ugovora o osnivanju 
prava građenja na rok od 15 godina bez 
naknade, za cijelo vrijeme trajanja prava 
građenja. 
                                              

GRADSKO VIJEĆE GRADA 
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 021-05/17-01/05 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 
Đurđevac, 27. veljače 2017.     
   
   Predsjednik 
           Gradskog vijeća                                           
                     Marijan Ružman, v. r.            
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 Na temelju članka 20. stavka 23. 
Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 
iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 
(„Narodne novine“, broj 71/16. i 15/17) i 
članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 25. 
sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo 
je 
 
 
 

http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf
http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf
http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf
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O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave Grada Đurđevca za 

provedbu projekta „Rekonstrukcija i 
opremanje Društvenog doma  

u Sirovoj Kataleni“ 
 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom daje se suglasnost za 
provedbu ulaganja u sklopu projekta 
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog 
doma u Sirovoj Kataleni“ koji će se prijaviti 
na natječaj Program ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-
2020., Mjeru 07 ''Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima''. Podmjeru 7.4. 
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu '', Tip operacije 7.4.1. '' 
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“. 

 
Članak 2. 

 
Naziv projekta/operacije za koju se izdaje 
Odluka o suglasnosti  
 
„Rekonstrukcija i opremanje Društvenog 
doma u Sirovoj Kataleni“ 
 
Naziv korisnika  
 
Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48350 
Đurđevac  
 
Kratki opis projekta  
 
Projektom se želi rekonstruirati Društveni 
dom u Sirovoj Kataleni, što uključuje 
zamjenu postojećeg krovišta, zamjenu 
stolarije, fasaderske radove te obnovu 
interijera prostora kako bi se isti prilagodio 
potrebama stanovnika Sirove Katalene. 
Uređenjem interijera dobit će se prostor 
prilagođen organiziranju aktivnosti i boravka 
predškolske i osnovnoškolske djece čime bi 
se doprinijelo unaprjeđenju kvalitete života 
svih stanovnika. Uredit će se prostori sa 
sportskim sadržajima te svlačionice za 

potrebe odražavanja nogometnih turnira i 
treninga. Ujedno će se urediti prostor u 
kojem će se prezentirati domaći proizvodi 
proizvedeni na lokalnim obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima i to vina, 
sokovi, džemovi, likeri i slično, a koji će 
ujedno služiti i za organiziranje većih 
događanja poput zabava, dnevnog boravka 
za starije osobe te sastanaka organizacija 
civilnog društva. 
Projektom se želi stvoriti centralno mjesto 
društvenog života u Sirovoj Kataleni, koje će 
biti multifunkcionalno i maksimalno 
prilagođeno potrebama svim dobnim 
skupinama i interesima lokalnog 
stanovništva. Projektom će se povećati 
kvaliteta života stanovnika kao i povećati 
broj usluga koje stanovnici mogu koristiti, ali 
će se prezentacijom proizvoda pridonijeti 
prepoznatljivosti Sirove Katalene kao važne 
enološke i gastronomske destinacije na 
području Koprivničko-križevačke županije. 
Danas u Sirovoj Kataleni živi 281 stanovnik 
od kojih je 76 mlađih od 25 godina te je cilj 
zadržati mlade osiguravanjem novih 
društvenih sadržaja te ih potaknuti na 
održivo upravljanje društvenom 
infrastrukturom i osiguravanje egzistencije u 
ruralnom području te prevenirati iseljavanje 
u urbane sredine i inozemstvo. 
 
Procijenjena vrijednost projekta je  
4.273.288,81 kuna. 
 
Društvena opravdanost projekta/ 
operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije   
 
Ulaganjem u obnovu Društvenog doma 
stavit će se u funkciju objekt koji do sada 
nije korišten u društvene svrhe te će se 
ujedno doprinijeti uštedama u potrošnji 
energenata te energetskoj učinkovitosti 
zgrade. Opremanjem objekta stvorit će se 
preduvjeti za razvoj civilnog društva i 
pokretanje lokalnih inicijativa te 
međugeneracijsko druženje i prijenos znanja 
i iskustava. Društveni dom u Sirovoj Kataleni 
poslužit će široj zajednici za organizaciju 
prigodnih okupljanja te organizaciju 
zabavnih, obrazovnih i drugih aktivnosti 
sukladno interesima lokalnog stanovništva. 
Značajan broj obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava, proizvođača voća i povrća, 
egzistira na području Bilogore te će u 
prostoru Društvenog doma moći prezentirati 
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i izložiti svoje proizvode te se predstaviti 
sumještanima. 
Ciljana skupina projekta su stanovnici Sirove 
Katalene, dok su krajnji korisnici svi 
posjetitelji Društvenog doma i korisnici 
aktivnosti koje će se organizirati u 
Društvenom domu. 
 
Financijski kapacitet korisnika 
uključujući prikaz izvora sredstava i 
analizu troškova za provedbu projekta  
 
Ukupni proračun Grada Đurđevaca za 
zadnje tri godine iznosio je 124.679.352,00 
kuna (2014. godine: 32.000.000,00  kuna; 
2015. godine: 44.451.887,00  kuna; 2016. 
godine: 48.227.465,00  kuna). Vidljivo je da 
Grad Đurđevac nema mogućnost 
samostalnog financiranja projekta te se 
očekuje da je glavni izvor sredstava - 
Europski poljoprivredni fond za ruralni 
razvoj. 
 
Prema projektantskom troškovniku 
vrijednost građevinskih radova iznosi je  
4.273.288,81  kn. Ovim troškovima treba 
pridodati opće troškove – troškove projektne 
dokumentacije, geodetske troškove, 
troškove geodetskih elaborata,  trošak 
provedbe postupka javne nabave, trošak 
stručnog nadzora i trošak koordinatora 
zaštite na radu. Ukupna vrijednost općih 
troškova ne prelazi 10% vrijednosti projekta.  
 
Ljudski kapacitet korisnika za provedbu 
projekta/operacije  
 
Grad Đurđevcu ima 21 zaposlenih u 3 
Upravna odjela. Za provedbu projekta, Grad 
Đurđevac će koristiti isključivo svoje 
zaposlenike koji imaju iskustvo na 
provođenju EU projekta kao i iskustvo na 
gradnji i opremanju objekata. Prije početka 
provedbe projekta, gradonačelnik će 
imenovati tim za vođenje projekta u sastavu: 

 Silvija Lukačin, dipl.eoc. – pročelnica 
Upravnog odjela za gospodarstvo, 
financije i razvojne projekte, preko 5 
godina iskustva na sličnim 
poslovima, 

 Martin Mahović, dipl.ing.geol. – 
voditelj Odsjeka za gospodarstvo, 
preko 10 godina iskustva na sličnim 
poslovima, 

 Dejan Djud, dipl.ing.građ. – pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno 
planiranje, uređenje i komunalne 

djelatnosti, preko 10 godina iskustva 
na sličnim poslovima,   

 Ivan Mlinjarić, dipl.ing.građ. –  viši 
stručni suradnik za prostorno 
uređenje i gradnju, do 5 godina 
iskustva na sličnim poslovima 

 Jadranka Švaco, dipl.iur. – 
pročelnica Ureda gradonačelnika, 
preko 15 godina na sličnim 
poslovima.  

 
Navedene osobe sudjeluju ili su sudjelovali 
na realizaciji izgradnje vodocrpilišta (6,6mil. 
kn), izgradnja uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda (21 mil. kn), izgradnja 
reciklažnog dvorišta ( 2,7 mil. kn), poticanje 
energetske učinkovitosti obnove obiteljskih 
kuća (1 mil. kn), energetska obnova 
Obrtničkog doma (projekt u realizaciji-
500.000 kn), Grad Đurđevac je u fazi 
realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte koji su financirani iz 
strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. 
Ukupna vrijednosti projekta iznosi 
29.945,301 kn, od kojih Kohezijski fond EU 
dodjeljuje 19.494,430 kn, Hrvatske vode 
7.456,341 kn, a Grad Đurđevac i Komunalije 
osiguravaju 2.994,530 kn. 
 
Način održavanja i upravljanja projektom/ 
operacijom  
 
Društveni dom će održavati i njime upravljati 
Grad Đurđevac u suradnji s mjesnim 
odborom Sirova Katalena u skladu s 
potrebama i aktivnostima ciljanih skupina i 
krajnjih korisnika. 
 
Usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom JLS  
 
Projekt je usklađen s Lokalnom razvojnom 
strategijom LAG-a „PODRAVINA“, cilj 3. 
prioritet 3.1. , operacija 3.1.1., mjera 
3.1.1.1., poglavlje 3., stranica 40., a 
usvojena je Odlukom Skupštine o 
prihvaćanju Lokalne razvojne strategije od  
23.3.2016.; pod klasom: 1-01/03-16/6  te je 
objavljena na web stranici LAG-a 
„PODRAVINA“: http://www.lag-
podravina.hr/index.php/projekti/lrs-
dokument-pdf . 
 

 
 
 
 

http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf
http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf
http://www.lag-podravina.hr/index.php/projekti/lrs-dokument-pdf


Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 6 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenim novinama Grada 
Đurđevca".  
  
KLASA: 021-05/17-01/03 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1  
Đurđevac, 27. veljače 2017.                                                                 
 
   Predsjednik 
           Gradskog vijeća                                           
                     Marijan Ružman, v. r.            
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Na  temelju članka 61.a stavka 2. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 

60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 

150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 

137/15.) članka 29. 58. stavka 2. Statuta 

Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – 

pročišćeni tekst) i članka 2. stavka 1. Odluke 

o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 

odbora na području Grada Đurđevca 

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 

1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 

25. sjednici održanoj 27. veljače 2017. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o raspisivanju izbora za članove vijeća 

mjesnih odbora na području  

Grada Đurđevca 

 

I. 

 

 Raspisuju se izbori za članove vijeća 

mjesnih odbora na području Grada 

Đurđevca. 

 

II. 

 

 Za dan provedbe izbora određuje se 

nedjelja, 30. srpnja 2017. godine. 

 

III. 

 

 Danom stupanja na snagu ove 

Odluke prestaje mandat svih članova vijeća 

mjesnih odbora u Gradu Đurđevcu. 

 

    IV.  

 

Ova Odluka objavit će se u 

„Službenim novinama Grada Đurđevca“, a 

stupa na snagu 29. lipnja 2017. godine. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 021-01/17-01/08 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 

Đurđevac, 27. veljače 2017. 

   

                 Predsjednik 

      Gradskog vijeća 

              Marijan Ružman, v. r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 

144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i 

članka 29. Statuta Grada Đurđevca 

("Službene novine Grada Đurđevca", broj 

3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), 

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 25. 

sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo 

je 

 

O D L U K U 

o određivanju trgovačkog društva 

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. 

Đurđevac za nositelja realizacije 

investicije projektiranja i izgradnje 

Reciklažnog centra 

 

I. 

 

 Trgovačko društvo Komunalne 

usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac određuju 

se za nositelja realizacije investicije 

projektiranja i izgradnje Reciklažnog centra. 

 

 

 

 



Broj 2 SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA Stranica 7 

 
 

II. 

 

 Ovlašćuju se Komunalne usluge 

Đurđevac d.o.o. Đurđevac za ishođenje 

potrebnih dozvola za realizaciju investicije iz 

točke I. ove Odluke. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  

ĐURĐEVCA 

 

KLASA: 021-01/17-01/01 

URBROJ: 2137/03-02-01/07-17-1 

Đurđevac, 27. veljače 2017.       

                                                                             

     Predsjednik 

             Gradskog vijeća                                           

                     Marijan Ružman, v. r.            
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Na temelju članka 10. stavka 3. 
Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 
87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 
30/14.) i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
("Službene novine Grada Đurđevca", broj 
3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 25. 
sjednici održanoj 27. veljače 2017. donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o   izmjenama i dopunama Odluke o 

mjestima na kojima se može  
obavljati prodaja robe na štandovima i 

klupama izvan tržnica na malo,  
prodaja putem kioska, prodaja putem 

automata i prigodna prodaja na  
području Grada Đurđevca 

 
Članak 1. 

 
 U Oduci o mjestima na kojima se 
može obavljati prodaja robe na štandovima i 
klupama izvan tržnica na malo, prodaja 
putem kioska, prodaja putem automata i 
prigodna prodaja na području Grada 
Đurđevca („Službene novine Grada 
Đurđevca“, broj 5/08.), u članku 1. stavku 1. 
podtočki 1. iza alineje 3. dodaje se nova 
alineja 4. koja glasi: 
 „- na kčbr. 1286,“.  
            Dosadašnje alineje 4. i 5. postaju 
alineje 5. i 6. 

 U podtočki 2. alineja 1. se briše. 
 Dosadašnje alineje 2., 3. i 4. postaju 
alineje 1., 2. i 3. 
 U podtočki 3. iza alineje 1. dodaje se 
nova alineja koja glasi: 
 „- zelena površina kod benzinske 
postaje „INA d.d.“ i kod Autobusnog 
kolodvora u Đurđevcu.“ 
 U podtočki 4. stavak 1. mijenja se i 
glasi: 
 „Za vrijeme održavanja Legende o 
Picokima, obilježavanja Dana Grada 
Đurđevca  te održavanja drugih turističkih, 
kulturnih, sportskih i vjerskih  manifestacija, 
prigodna prodaja odobrava se na Trgu 
svetog Jurja, ispred Starog grada i u 
Starogradskoj ulici, oko Društvenog doma 
„Mladen Markač“ u Đurđevcu te oko vjerskih 
objekata i društvenih domova u naseljima 
Sveta Ana, Mičetinac, Grkine, Severovci, 
Sirova Katalena, Suha Katalena, Budrovac i 
Čepelovac.“. 

U podtočki 4. stavku 2. riječi: 
„Upravni odjel za stambeno-komunalne 
djelatnosti i uređenje prostora Grada 
Đurđevca“ zamjenjuju se riječima: „Upravni 
odjel za prostorno planiranje, uređenje i 
komunalne djelatnosti Grada Đurđevca“. 

Iza podtočke  5. dodaje se nova 
podtočka koja glasi: 
 „6. Prodaja poljoprivrednih proizvoda 
i rukotvorina na prostoru ispred i oko Starog 
grada.“. 

 
Članak 2. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 330-01/17-01/01 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 
Đurđevac, 27. veljače 2017.       
                
                Predsjednik 
              Gradskog vijeća                                           
                      Marijan Ružman,  v. r.            
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Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 
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144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 
29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene 
novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 
5/14. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće 
Grada Đurđevca na 25. sjednici održanoj 27. 
veljače 2017. donijelo je 

 
O D L U K U 

o određivanju naziva Športsko 
rekreacijskom centru u Đurđevcu 

 
I. 

 
 Športsko rekreacijskom centru u 
Đurđevcu, određuje se naziv: Športsko 
rekreacijski centar „Vlado Leščan – Duspe“. 
 

II. 
 

 Zadužuje se Upravni odjel za 
prostorno planiranje, uređenje i komunalne 
djelatnosti Grada Đurđevca da nakon 
izgradnje stadiona na Športsko 
rekreacijskom centru postavi natpisnu ploču 
na pročelje stadiona. 

 
III. 

 
 Ova Odluka objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
                                                 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 021-05/17-01/07 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-1 
Đurđevac, 27. veljače 2017.       
                
      Predsjednik 
              Gradskog vijeća                                           
                      Marijan Ružman,  v. r.            
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 Na temelju članka 66. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i 
članka 29. Statuta Grada Đurđevca 
(„Službene novine Grada Đurđevca“, br. 
3/09., 1/13. i 5/14.-pročišćeni tekst) Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na 25. sjednici 
održanoj dana  27. veljače 2017. donijelo je  

 
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA  
ZA 2017. GODINU 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Programom potpora u poljoprivredi 
na području Grada Đurđevca za 2017. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju 
se mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, 
temeljem kojih se iz gradskog proračuna 
dodjeljuju nepovratna financijska sredstva. 
Programom se uređuju uvjeti i kriteriji za 
ostvarivanje potpore iz poljoprivrede. 
 

Ciljevi Programa su sljedeći:  
- opstanak poljoprivrednih 

gospodarstava na području grada, 
- unapređenje i modernizacija 

poljoprivredne proizvodnje, 
- očuvanje i razvoj ruralnih područja i 

ruralnih vrijednosti, 
- poticanje gospodarstva na 

cjelokupnom području grada. 
 

Članak 2. 
 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju 
se sukladno pravilima EU o pružanju 
državne potpore poljoprivredi i ruralnom 
razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 
br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (u 
daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).  
 
 Sukladno članku 1. Uredbe 
1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na 
potpore dodijeljene poduzetnicima koji se 
bave primarnom proizvodnjom 
poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na 
temelju cijene ili količine proizvoda 
stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz 
izvoz, to jest potpora koje su izravno 
vezane uz izvezene količine, potpora 
za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke 
druge tekuće troškove vezane uz 
izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem 
domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 
 

 Ostale potpore koje se dodjeljuju po 
ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se 
sukladno pravilima EU o pružanju državne 
potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) 
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br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis 
potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 
1407/2013). 

 
Članak 3. 

 
 Sukladno članku 2. Uredbe 
1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači 
proizvodi iz Priloga I. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, uz iznimku 
proizvoda ribarstva i akvakulture 
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 
104/2000.   

 
Članak 4. 

 
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 
1408/2013 i članku 2. točka 2. Uredbe 
1407/2013  pod pojmom „jedan poduzetnik“ 
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 
najmanje jednom od sljedećih međusobnih 
odnosa: 
(a) jedno poduzeće ima većinu 
glasačkih prava dioničara ili članova u 
drugom poduzeću; 
(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati 
ili smijeniti većinu članova upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog 
poduzeća; 
(c)  jedno poduzeće ima pravo 
ostvarivati vladajući utjecaj na drugo 
poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim 
poduzećem ili prema odredbi statuta ili 
društvenog ugovora tog poduzeća; 
(d)  jedno poduzeće, koje je dioničar ili 
član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u 
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili 
članovima tog poduzeća, većinu glasačkih 
prava dioničara ili glasačkih prava članova u 
tom poduzeću. 
 Poduzeća koja su u bilo kojem od 
odnosa navedenih u prvom podstavku 
točkama (a) do (d) preko jednog ili više 
drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim  poduzetnikom. 
 Sukladno stavku 1. i 2. ovog članka 
korisnici potpore iz proračuna Grada 
Đurđevca mogu biti poljoprivredna 
gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju 
sjedište odnosno prebivalište, i čija se 
proizvodnja odvija, na području Grada 
Đurđevca i nemaju nepodmirenih obveza 
prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 

društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač 
ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.  
 Poljoprivredna gospodarstva 
obuhvaćaju sljedeće subjekte u 
poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, obrti, 
trgovačka društva i zadruge registrirane za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 
 

Članak 5. 
 

Za korisnike potpore koji su u sustavu PDV-
a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 
odobravanje potpore. 
 

II. POTPORE POLJOPRIVREDI 
 

Članak 6. 
 
Grad Đurđevac će u 2017. godini dodjeljivati 
potpore sukladno Uredbi 1407/2013 za 
slijedeće aktivnosti: 
Mjera 1: Potpora male vrijednosti za  
              troškove specijalističkih seminara, 
 
Mjera 2:  Potpora male vrijednosti za  
           promociju poljoprivrednih proizvoda, 
 
Mjera 3: Potpora male vrijednosti za  
              konzultantske usluge savjetovanja  
              za pripremu projektnih prijedloga za  
              prijavu na natječaje EU, 
 
Mjera 4: Potpora male vrijednosti za nabavu  
              poljoprivredne opreme i strojeva, 
 
Mjera 5: Potpora male vrijednosti za  
              uvođenje turističke ponude na  
              OPG-u, 
 
Grad Đurđevac će u 2017. godini dodjeljivati 
potpore sukladno Uredbi 1408/2013 za 
slijedeće aktivnosti:  
 
Mjera 6:   Potpora male vrijednosti za  
                proizvodnju u plastenicima i/ili  
                staklenicima, 
 
Mjera 7:   Potpora male vrijednosti za  
                podizanje novih višegodišnjih  
                nasada, 
 
Mjera 8:   Potpora male vrijednosti za  
                umjetno osjemenjivanje goveda, 
Mjera 9:   Potpora male vrijednosti za  
                umjetno osjemenjivanje krmača, 
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Mjera 10:  Potpora male vrijednosti za  
                 pčelare, 
 
Mjera 11:  Potpora male vrijednosti za  
                 proizvodnju ljekovitog bilja, 
 
Mjera 12:  Potpora male vrijednosti za  
                 uzgoja i držanja autohtonih  
                 pasmina domaćih životinja, 

 
III. KRITERIJI I MJERILA ZA POTPORU 

U POLJOPRIVREDI 
 

Članak 7.  
 
MJERA 1: Potpora male vrijednosti za 
troškove specijalističkih seminara 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Osposobljavanje za specijalistička 
zanimanja koja se mogu upisati u radnu 
knjižicu. 

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi 
specijalističkih seminara. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu je 50%, a do iznosa 
od 500,00 kuna po svakom seminaru na 
kojem polaznik dobije Uvjerenje, 
Certifikat, iskaznicu odnosno drugi 
odgovarajući dokument o stečenom 
znanju. 

 
MJERA 2: Potpora male vrijednosti za 
promociju poljoprivrednih proizvoda 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Povećanje prepoznatljivosti kroz verbalni 
i vizualni identitet marke prehrambenih 
poljoprivrednih proizvoda s područja 
Grada Đurđevca kroz regionalnu oznaku 
kvalitete. 

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija 
za izradu oznaka koji će Grad Đurđevac, 
pod propisanim uvjetima davati na 
korištenje proizvođačima tradicijskih 
proizvoda i usluga s područja Đurđevca. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu subvencionirati će se 
kroz usluge izrade jednoobraznoga 
promotivnog materijala sukladno 
pravilniku Grada Đurđevca za oznaku 
kvalitete u visini 50% investicije, a 
maksimalno do 1.000,00 kuna. 

MJERA 3: Potpora male vrijednosti za 
konzultantske usluge savjetovanja za 
pripremu projektnih prijedloga za prijavu 
na natječaje EU 

 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora 
male vrijednosti za pružanje 
savjetodavnih usluga za pripremu 
projekata financiranih iz EU fondova.  

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Savjetovanje 
za prijavu na natječaje iz mjera Programa 
ruralnog razvoja. Savjetodavne usluge za 
projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti 
na neki od natječaja programa Europske 
unije, a provode se ili će se provoditi na 
području Grada Đurđevca. 

  INTENZITET: Potpora se dodjeljuje 
poljoprivrednim proizvođačima u vidu 
organiziranja savjetovanja i predavanja 
za potrebe prijave na mjere iz Programa 
ruralnog razvoja. 
 

MJERA 4: Potpora male vrijednosti za 
nabavu poljoprivredne opreme i strojeva 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora 
male vrijednosti za nabavu poljoprivredne 
opreme i strojeva koja će rezultirati 
povećanjem proizvodnje i kvalitete 
proizvodnje. 

 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe 
upisane u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kod kojih više od 50% 
prihoda od prodaje čini prodaja životinja 
ili primarnih poljoprivrednih prehrambenih 
proizvoda. 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 
Poljoprivredna oprema i strojevi. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu iznosi 30% troškova 
najviše do 5.000,00 kuna. 
 

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. 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Pod 
uvođenje turističke ponude na 
poljoprivrednom gospodarstvu  
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podrazumijeva  se  registracija objekata 
za pružanje ugostiteljskih usluga i usluge 
smještaja na seoskom domaćinstvu, upis 
gospodarstva u odgovarajuće registre i 
upisnike, 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 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, a 
najviše do 2.500,00 kuna. Sredstva 
potpore ostvaruju se na kraju godine i 
reinvestiraju se u uređenje 
smještajnih kapaciteta, unaprjeđenje 
usluge i stvaranje dodatnih sadržaja 
na poljoprivrednom gospodarstvu. 

c) Visina potpore po svakom pojedinom 
zahtjevu za dodjelu potpore za 
unaprjeđenje usluge smještajnih 
kapaciteta iznosi 500,00 
kuna/krevetu/godišnje, a najviše do 
2.500,00 kuna. 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. 

 
MJERA 6. Potpora male vrijednosti za 
proizvodnju u plastenicima i/ili 
staklenicima 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Povećanje proizvodnje povrća i voća u 
zatvorenim prostorima (plastenicima i 
staklenicima) minimalne površine 500 
m2. 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi 
nabave plastenika, staklenika. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu vršiti će se na temelju 
utvrđene veličine zatvorenog prostora na 
kojem se uzgajaju kulture. Korisnik može 
u toku godine ostvariti pravo na 
subvenciju u visini od 50% troškova 
najviše do 35.000,00 kuna.  
 

MJERA 7. Potpora male vrijednosti za 
podizanje novih višegodišnjih nasada 

 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 Pravilniku o 
nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove 
loze („Narodne novine“ 53/2014). 

 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). 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nove 
sadnice voća i/ili loznih cijepova. 

 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 do najviše 5.000,00 kuna. 
 

MJERA 8. Potpora male vrijednosti za 
umjetno osjemenjivanje goveda 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Poboljšanje genetskih svojstava goveda. 

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna 
oplodnja rasplodnim materijalom visoke 
kvalitete. 

 INTENZITET: Subvencionirati će se 1. 
osjemenjivanje sjemenom uzgojno 
vrijednih-elitnih bikova i ostalim 
sjemenom u visini punog iznosa bez 
PDV-a. 
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MJERA 9: Potpora male vrijednosti za 
umjetno osjemenjivanje krmača 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Poboljšanje genetskih svojstava krmača. 

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Umjetna 
oplodnja rasplodnim materijalom visoke 
kvalitete. 

 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. Subvencionirat će se 1. 
osjemenjivanje u punom iznosu bez PDV-
a. 
 

MJERA 10: Potpora male vrijednosti za 
pčelare 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Povećanje proizvodnje pčelinjih 
proizvoda. 

 KORISNICI: Pčelari s  područja Grada 
Đurđevca. 

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nabava 
jedinstvene teglice za hrvatski med i 
godišnje osiguranje prijevoznog sredstva 
za prijevoz pčela. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu za subvenciju iznosi 
kako slijedi: 
a) Visina potpore za nabavu jedinstvene 

teglice za hrvatski med iznos 1 
kunu/teglici, maksimalno do 1.000,00 
kuna godišnje. 

b) Visina subvencije za osiguranje 
prijevoznih sredstava za prijevoz 
košnica iznosi 50% troška osiguranja 
bez PDV-a, a najviše do 250 kuna 
godišnje. 

Obavezno je sudjelovanje korisnika na 
Medvenim danima i ocjenjivanju meda za 
Medvene dane u Đurđevcu te drugim 
događanjima i sajmovima u dogovoru s 
Gradom Đurđevcom.  

 
MJERA 11: Potpora male vrijednosti za 
proizvodnju ljekovitog bilja 

 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: 
Povećanje proizvodnje ljekovitog bilja. 

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija 
po hektaru. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu za proizvodnju 
ljekovitog bilja subvencionirati će se s 
1.000,00 kuna/ha. 
 

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za 
držanje autohtonih pasmina domaćih 
životinja  
SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje 

ekstenzivnog uzgoja i držanja 
autohtonih pasmina kokoši i 
pura (kokoš hrvatica, grahorasta 
kokoš, domaća purica).  

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

 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija 
za uzgoj pilića i pura. 

 INTENZITET: Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu za uzgoj kokoši 
subvencionirati će se s 15 kuna/kljun 
kupljenom iz registriranog jata upisanog u 
Upisnik. Visina potpore po svakom 
pojedinom zahtjevu za uzgoj domaćih 
purica subvencionirati će se s 30 
kuna/kljun. Maksimalni iznos potpore po 
poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 
3.000,00 kuna. Osnova za priznavanje 
potpora su izlazni računi ili drugi 
dokumenti kojima se može potkrijepiti 
plasiranje mesa peradi na vlastitom OPG-
u ili u ugostiteljskim objektima. 
 

IV. NAČIN DODJELE POTPORE I 
IZVJEŠĆIVANJE 

 
Članak 8. 

 
Sukladno članku 3. Uredbe 

1408/2013 ukupan iznos potpora male 
vrijednosti koji je dodijeljen jednom 
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 
15.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine  te se ta gornja granica  
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu 
potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 
1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom 
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 
dodijeljenih potpora male vrijednosti u 
sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom 
prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj 
fiskalnoj godini.  

Davatelj državne potpore dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu 
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je dodijeljena potpora male vrijednosti 
sukladno Uredbi 1408/2013. 

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. 

Sukladno članku 6. Uredbe 
1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom 
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 
dodijeljenih potpora male vrijednosti iz 
drugih izvora tijekom prethodne dvije 
fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.  

Davatelj državne potpore dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu 
je dodijeljena potpora male vrijednosti 
sukladno Uredbi 1407/2013. 

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. 

 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 

Grad Đurđevac dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti 
sukladno Uredbi 1408/2013. 

Podnosiocu zahtjeva koji ima 
dugovanje prema Gradu Đurđevcu i 
gradskim tvrtkama u većinskom vlasništvu 
neće se odobriti zahtjev potpore male 
vrijednosti propisane ovim Programom. 

 
Članak 10. 

 
Za provođenje ovog Programa u 2017. 
godini, planirana su sredstva u iznosu od 
200.000,00 kn. 
Gradske potpore će se isplaćivati 
korisnicima temeljem ovog Programa do 
utroška planiranih sredstava u Proračunu 
Grada Đurđevca za proračunsku godinu. 

 
Članak 11. 

 
Grad Đurđevac zadržava pravo kontrole 
uvidom na terenu ulaganja koje je predmet 
potpore. 

Korisnici potpora dužni su odobrena 
sredstva koristiti isključivo za namjenu za 
koju su odobrena.  
Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena 
sredstva dužni su odobrena sredstva vratiti u 
gradski proračun zajedno s obračunatom 
zakonskom zateznom kamatom i gube pravo 
sljedećih pet godina na sredstva potpore u 
poljoprivredi iz proračuna Grada Đurđevac. 
 

Članak 12. 
 

Grad Đurđevac objaviti će javni poziv za 
dodjelu potpora iz ovog Programa putem 
internet stranice Grada Đurđevca u kojem će 
utvrditi rokovi i postupak podnošenja 
zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom 
dokumentacijom. 
 

Članak 13. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 320-01/17-01/02 
URBROJ: 2137/03-02-01/07-17-1 
U Đurđevcu, 27. veljače 2017. 
 
        Predsjednik 
              Gradskog vijeća                                           
                      Marijan Ružman,  v. r.            
 
 
22 

Na  temelju članka 29. Statuta Grada 
Đurđevca ("Službene novine Grada 
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – 
pročišćeni tekst)  i članka 63. stavka 1. 
alineje 13. Statuta Osnovne škole Grgura 
Karlovčana Đurđevac, KLASA: 012-03/15-
01/02, URBROJ: 2137-37-15-1, Gradsko 
vijeće Grada Đurđevca na 25. sjednici 
održanoj 27. veljače 2017. godine, donijelo 
je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju suglasnosti Školskom odboru 

Osnovne škole Grgura Karlovčana 
Đurđevac za donošenje Odluke  

o darovanju nekretnina u  
k.o. Sirova Katalena 
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I. 
 

 Daje se suglasnost Školskom odboru 
Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac 
za donošenje Odluke o darovanju nekretnina 
upisanih u zk.ul.br. 2 k.o. Sirova Katalena i 
to: 

- kčbr. 650 Igralište i dvor u selu sa 607 
čhv  i 

- kčbr. 1163/22 Kuća br. 2 sa dvorištem 
u selu sa 475 čhv, 

 
Gradu Đurđevcu. 

 
    II.  

 
 Nekretnine iz točke I. ovog Zaključka 
na kojima se nalazi Društveni dom, daruju 
se  radi podnošenja prijave na natječaj u 
okviru Podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. 
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu.“ 
 

III. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u 
„Službenim novinama Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA  
ĐURĐEVCA 

 
KLASA: 940-01/17-01/12 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2 
Đurđevac, 27. veljače 2017. 

   
              Predsjednik 
              Gradskog vijeća                                           
                      Marijan Ružman,  v. r.            
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S A D R Ž A J 

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA 
 
 
14 Odluka o davanju suglasnosti za  
     provedbu ulaganja na području jedinice  
     lokalne samouprave Grada Đurđevca  
     za provedbu projekta „Opremanje  
     sanjkališta u Svetoj Ani“ .......................  1 
 
15 Odluku o određivanju trgovačkog  
     društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za  
     nositelja realizacije projekta „Opremanje  
     sanjkališta u Svetoj Ani“ .......................  3 
 
16 Odluka o davanju suglasnosti za  
     provedbu ulaganja na području jedinice  
     lokalne samouprave Grada Đurđevca za  
     provedbu projekta „Rekonstrukcija i  
     opremanje Društvenog doma u  
     Sirovoj Kataleni“ ...................................  3 
 
17 Odluka o raspisivanju izbora za članove  

     vijeća mjesnih odbora na području  

     Grada Đurđevca .................................. . 6 

 

18 Odluka o određivanju trgovačkog  

     društva Komunalne usluge Đurđevac  

     d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije  

     investicije projektiranja i izgradnje  

     Reciklažnog dvorišta ............................  6 

 

19 Odluka o  izmjenama i dopunama 
     Odluke o mjestima na kojima se može  
     obavljati prodaja robe na štandovima i  
     klupama izvan tržnica na malo, prodaja  
     putem kioska, prodaja putem automata i  
     prigodna prodaja na području Grada  
     Đurđevca ............................................... 7 
 
20 Odluka o određivanju naziva Športsko  
     rekreacijskom centru u Đurđevcu ........  7 
 
 

 
 
21 Program potpora u poljoprivredi na  
     području Grada Đurđevca za 2017.  
     godinu ..................................................  8 
 
22 Zaključak o davanju suglasnosti  
     Školskom odboru Osnovne škole Grgura  
     Karlovčana Đurđevac za donošenje  
     Odluke o darovanju nekretnina u k.o.  
     Sirova Katalena  .................................. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

„Službene novine Grada Đurđevca“ izdaje Grad Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1. 
Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052, 811-106, 

telefaks: (048) 811-009.  Priprema i tisak: Grad Đurđevac 


