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Na temelju članka 35., 54. i 54.a
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,
137/15. i 123/17.), a u vezi s člankom 65.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 39/13. i 48/15.) i
članka 29., stavka 1., alineje 3. Statuta
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada
Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Đurđevca na 8. sjednici održanoj 27.
veljače 2018., donijelo je
ODLUKU
o zajedničkom obavljanju poslova
poljoprivrednog redara s općinama
Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar
Podravski, Molve, Novo Virje,
Podravske Sesvete i Virje
I.
Gradsko vijeće Grada Đurđevca
suglasno je da se poslovi poljoprivrednog
redara obavljaju zajednički s općinama
Ferdinandovac,
Kalinovac,
Kloštar

Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske
Sesvete i Virje.
Zajedničko obavljanje poslova
poljoprivrednog redara podrazumijeva
provođenje
važećih
odluka
o
agrotehničkim mjerama usvojenih od
predstavničkih tijela Grada Đurđevca i
općina iz stavka 1. ove točke, kao i
obavljanje svih ostalih poslova koje su
sukladno pozitivnim propisima Republike
Hrvatske
stavljene
u
nadležnost
poljoprivrednih redara.
II.
Zajedničko obavljanje poslova
poljoprivrednog redara povjerava se
poljoprivrednom redaru kojega će u
službu putem natječaja primiti Grad
Đurđevac.
Sve troškove rada poljoprivrednog
redara izravno će podmirivati Grad
Đurđevac, a općine iz točke I. ove Odluke
sudjelovat će u sufinanciranju svih
troškova rada poljoprivrednog redara u
jednakim iznosima.
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III.
Način
zajedničkog
obavljanja
poslova poljoprivrednog redara i s tim
povezana međusobna prava i obveze
jedinica lokalne samouprave iz ove
Odluke
urediti
će
se
posebnim
sporazumom.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada
Đurđevca da s općinama iz točke I. ove
Odluke sklopi sporazum o zajedničkom
obavljanju
poslova
poljoprivrednog
redara.
IV.
U slučaju da neka jedinica lokalne
samouprave iz točke I. ove Odluke ne
usvoji odluku o zajedničkom obavljanju
poslova poljoprivrednog redara, odnosno
ne sklopi sporazum, ili u slučaju prestanka
važenja navedenog sporazuma u odnosu
na neku od ugovornih strana sporazuma,
ova Odluka, odnosno sporazum, ostaju na
snazi u odnosu na druge jedinice lokalne
samouprave, a sva prava i obveze iz ove
Odluke i sporazuma preuzimaju ostale
jedinice lokalne samouprave, razmjerno
utvrđenim kriterijima iz ove Odluke i
sporazuma.
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Grada Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14. –
pročišćeni tekst i 1/18.), na prijedlog
gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada
Đurđevca, na 8. sjednici održanoj 27.
veljače 2018., donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Grada Đurđevca
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Đurđevca
(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj
5/13., 3/15., 7/15., 2/16., 10/16. i 9/17.)
u članku 2. u tablici, iza radnog mjesta „viši referent – komunalni i prometni
redar“ dodaje se novo radno mjesto s
klasifikacijskim rangom i koeficijentom
kako slijedi:
- viši referent –
poljoprivredni
redar

9.

-

2,30

Članak 2.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA

KLASA: 320-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-15
Đurđevac, 27. veljače 2018.

KLASA: 120-01/13-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-8
Đurđevac, 27. veljače 2018.

PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 10. stavka 1.
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 28/10.) i članka 29. Statuta

PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
19
Na temelju članka 29., stavka 1.,
podstavka 3. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i
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1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
8. sjednici održanoj 27. veljače 2018.,
donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada Đurđevca
Članak 1.
U Odluci o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Đurđevca („Službene
novine Grada Đurđevca“, broj 4/09., 5/16.
i 9/17.) iza članka 7. dodaje se članak 7.a
koji glasi:
„Članak 7.a
Kupac zemljišta u poduzetničkim
zonama ima pravo zamijeniti zemljište
kupljeno od Grada sa susjednim
zemljištem u vlasništvu fizičkih osoba radi
formiranja jedinstvene parcele potrebne
za odvijanje tehnološkog procesa.
Tehnološka cjelina utvrđuje se
lokacijskom dozvolom, a dozvoljeni omjer
zamjene sa susjednim nekretninama je
1:1.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka,
lokacijska dozvola mora biti priložena
ponudi za kupnju zemljišta.“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenim
novinama Grada Đurđevca".
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/09-01/09
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Stranica 3

20

Na temelju članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe („Narodne novine“,
broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. –
pročišćeni tekst, 2/14. – Odluka USRH U-I2986/2013 od 20. prosinca 2013. godine,
93/16. i 70/17.) i članka 29. Statuta Grada
Đurđevca („Službene novine Grada
Đurđevca, broj 3/09., 1/13. 5/14. –
pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće
Grada Đurđevca na 8. sjednici, održanoj
27. veljače 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca
za 2018. godinu
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka iz
Proračuna Grada Đurđevca za 2018.
godinu (u daljnjem tekstu: Odluka)
raspoređuju se sredstva za redovito
financiranje političkih stranaka koja se
osiguravaju u Proračunu Grada Đurđevca
za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun).
U Proračunu su za redovito godišnje
financiranje
političkih
stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću za
razdoblje iz stavka 1. ovoga članka
osigurana sredstva u ukupnom iznosu
90.000,00 kuna.
Članak 2.
Iznos sredstava za svakog člana u
Gradskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj
svoti 493,00 kune, tako da se pojedinoj
političkoj stranci raspoređuju sredstva u
mjesečnim iznosima razmjerno broju
članova, kako slijedi:
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POLITIČKA
STRANKA

Hrvatska
demokratska
zajednica –
HDZ
Socijaldemokratska partija
Hrvatske – SDP
Željko Lacković
– Nezavisne
liste

BROJ ČLANOVA U
TRENUTKU
KONSTITUIRANJA

RASPOREĐENA
SREDSTVA/ KN

2

986,00

2

986,00

11

5.423,00

Za
svakog
izabranog
člana
Gradskog vijeća podzastupljenog spola
političkim strankama također pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Gradskog
vijeća što predstavlja svotu od 49,30 kuna
mjesečno za razdoblje iz članka 1. ove
Odluke, tako da političkoj stranci pripada
pravo na naknadu i to:
Željko Lacković – Nezavisne liste
– 5 članica 246,50 kuna mjesečno.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke
doznačit će se na žiro-račune političkih
stranaka
tromjesečno
u
jednakim
iznosima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 006-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 11. Programa
mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području Grada Đurđevca za razdoblje
2016. - 2020. („Službene novine Grada
Đurđevca“ broj 2/16.) i članka 42. stavka
4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene
novine Grada Đurđevca", broj 3/09.,
1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.),
Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 8.
sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine,
donijelo je
ODLUKU
o korištenju usluga i poslovnih
prostora u Poduzetničkom
inkubatoru Đurđevac
I.
Poslovni prostori u Poduzetničkom
inkubatoru Đurđevac, mogu se dati u
zakup fizičkim i pravnim osobama, a
temeljem provedenog Javnog poziva.
II.
Zakupnina za poslovne prostore iz
točke I. ove Odluke iznosi 35 kn/m 2 + PDV
mjesečno.
III.
Zakupnina iz točke II. ove Odluke
subvencionira se za razdoblje i u postotku
kako slijedi:
 u 1. godini korištenja – subvencionira se
100%iznosa ukupne zakupnine,
 u 2. godini korištenja - subvencionira se
75% iznosa ukupne zakupnine,
 u 3. godini korištenja - subvencionira se
50% iznosa ukupne zakupnine,
 u 4. godini korištenja - subvencionira se
25% iznosa ukupne zakupnine,
 u 5. godini korištenja - subvencionira se
25% iznosa ukupne zakupnine,
U 6. i svakoj sljedećoj godini
korištenja poslovnog prostora plaća se
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puni iznos zakupnine iz točke II. ove
Odluke.
IV.
Osim zakupnine, zakupnik plaća i
troškove režija.
V.
Uvjeti korištenja usluga i poslovnih
prostora
Poduzetničkog
inkubatora
Đurđevac koji nisu uređeni ovom
Odlukom, propisuju se Javnim pozivom i
uređuju ugovorom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Grada Đurđevca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 302-01/18-01/01
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
22
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., 5/14. pročišćeni tekst i 1/18.) Gradsko vijeće
Grada Đurđevca na 8. sjednici održanoj
dana 27. veljače 2018. donijelo je
PROGRAM POTPORA U
POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
GRADA ĐURĐEVCA ZA RAZDOBLJE
2018. – 2020. GODINU
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom
potpora
u
poljoprivredi na području Grada Đurđevca
za razdoblje 2018. – 2020. 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
poljopri-vrednih 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
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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) 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
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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, udruge 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 razdoblju 2018. –
2020. godini dodjeljivati potpore sukladno
Uredbi 1407/2013 za slijedeće aktivnosti:
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Mjera 1: Potpora male vrijednosti za
troškove specijalističkih seminara,

Mjera 15: Potpora male vrijednosti za
proizvodnju ljekovitog bilja,

Mjera 2: Potpora male vrijednosti za
promociju regionalne oznake kakvoće
poljoprivredno - prehrambenih proizvoda
„Kvaliteta Podravine“,

Mjera 16: Potpora male vrijednosti za
uzgoja i držanja autohtonih pasmina
domaćih životinja.

Mjera 3: Potpora male vrijednosti za
nabavu poljoprivredne opreme i strojeva,

III. KRITERIJI I MJERILA ZA POTPORU U
POLJOPRIVREDI

Mjera 4: Potpora male vrijednosti za
projekte u pčelarstvu,
Mjera 5: Potpora male vrijednosti za
uvođenje turističke ponude na OPG-u,
Mjera 6: Potpora male vrijednosti za
proširenje turističke ponude na OPG-u.
Grad Đurđevac će u razdoblju 2018. –
2020. godini dodjeljivati potpore sukladno
Uredbi 1408/2013 za slijedeće aktivnosti:
Mjera 7:
Potpora male vrijednosti za
proizvodnju
u
plastenicima
i/ili
staklenicima,
Mjera 8:
Potpora male vrijednosti za
podizanje novih višegodišnjih nasada,
Mjera 9: Potpora male vrijednosti za
proizvođače vina,
Mjera 10: Potpora male vrijednosti za
osnivanje i proširenje matičnog stada,
Mjera 11: Potpora male vrijednosti za
ekološku proizvodnju poljoprivrednih
proizvoda,
Mjera 12: Potpora male vrijednosti za
umjetno osjemenjivanje goveda,
Mjera 13: Potpora male vrijednosti za
umjetno osjemenjivanje krmača,
Mjera 14: Potpora male vrijednosti za rad
proizvođačkih organizacija,

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 regionalne oznake kakvoće
poljoprivredno - prehrambenih proizvoda
„Kvaliteta Podravine“
 SVRHA
TEKUĆEG
PROJEKTA:
Povećanje prepoznatljivosti lokalnih
proizvoda kroz vizualni identitet
regionalne
oznake
kakvoće
prehrambenih
poljoprivrednih
proizvoda s područja Grada Đurđevca.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija
za izradu oznake koji će Grad
Đurđevac, pod propisanim uvjetima
davati na korištenje proizvođačima
tradicijskih proizvoda i usluga s
područja Đurđevca.
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 INTENZITET: Visina potpore po
svakom
pojedinom
zahtjevu
subvencionirati će se kroz usluge
izrade jednoobraznoga promotivnog
materijala sukladno pravilniku Grada
Đurđevca za oznaku kvalitete te za
nastupe na sajmovima u visini 50%
investicije, a maksimalno do 2.000,00
kuna.
MJERA 3: 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 30%
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
za ratarsku proizvodnju dok za
stočarsku proizvodnju (govedarstvo,
peradarstvo, svinjogojstvo, kozarstvo,
ovčarstvo) te povrtlarstvo i voćarstvo
visina potpore po svakom pojedinom
zahtjevu iznosi 30% troškova do
10.000,00 kuna.
MJERA 4: Potpora male vrijednosti za
projekte u pčelarstvu,
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Potpora
male vrijednosti za sufinanciranje
projekata u pčelarstvu sufinanciranih iz
Nacionalnog pčelarskog programa.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nabava
novih pomagala, pribora i opreme koja
se koristi u pčelarstvu.
 INTENZITET: Visina potpore po
svakom pojedinom zahtjevu iznosi
maksimalno 10% troškova najviše do
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5.000,00
kuna
uz
uvjet
da
sufinanciranje
iz
Nacionalnog
pčelarskog programa nije veće od 90%.
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
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.
Sredstva
potpore ostvaruju se na kraju
godine.
c) Visina
potpore
po
svakom
pojedinom zahtjevu za dodjelu
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potpore za unaprjeđenje usluge
smještajnih
kapaciteta
iznosi
500,00
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.
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 bazena
kao dodatne usluge uz uslugu
smještaja.
 INTENZITET: Visina potpore po
svakom pojedinom zahtjevu iznosi
50% do maksimalno 15.000,00 kuna.
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 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 10,00kn/sadnica za
podizanje
višegodišnjih
nasada
voćnjaka, te s 5kn/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 7: 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 30% troškova najviše do
10.000,00 kuna.

MJERA 9: Potpora male vrijednosti za
proizvođače vina
 SVRHA
TEKUĆEG
PROJEKTA:
Povećanje registriranih proizvođača
vina na području Grada Đurđevca.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI: Troškovi registracije kao
proizvođača vina i troškovi analize
vina.
 INTENZITET: Za novoregistriranog
proizvođača vina subvencija iznosi
100% troškova, dok za postojeće
proizvođače vina subvencija iznosi
50% troškova registracije i analize
vina.

MJERA 8: Potpora male vrijednosti za
podizanje novih višegodišnjih nasada

MJERA 10: Potpora male vrijednosti za
osnivanje i proširenje matičnog stada
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 SVRHA
TEKUĆEG
PROJEKTA:
Povećanje broja jedinki ovaca i koza na
području grada Đurđevca
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
 PRIHVATLJIVI
TROŠKOVI: kupnja
muških i ženskih rasplodnih grla za
osnivanje i/ili povećanje matičnog
stada.
 INTENZITET: Subvencionira se nabava
1 muškog i 1 ženskog rasplodnog grla
koze i/ili ovce u 100% iznosu.
Mjera 11: Potpora male vrijednosti za
ekološku
proizvodnju
poljoprivrednih
proizvoda
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Povećanje
ekološke proizvodnje.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava s certifikatom ekološke
proizvodnje
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Subvencija po
hektaru.
 INTENZITET: Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za proizvodnju
ljekovitog bilja subvencionirati će se s
500,00 kuna/ha, do maksimalno
2.500,00 kuna/godišnje.
MJERA 12: 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.
MJERA 13: Potpora male vrijednosti za
umjetno osjemenjivanje krmača
 SVRHA TEKUĆEG PROJEKTA: Poboljšanje
genetskih svojstava krmača.
 KORISNICI: Fizičke i pravne osobe
upisane u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
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 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
osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih
nerastiva nabavljenom u Centru za
reprodukciju. Subvencionirat će se 1.
osjemenjivanje u punom iznosu.
MJERA 14: Potpora male vrijednosti za rad
proizvođačkih organizacija
 SVRHA
TEKUĆEG
PROJEKTA:
Udruživanje poljoprivrednih proizvođača
 KORISNICI: Proizvođačke organizacije sa
sjedištem na području Grada Đurđevca
 PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Trošak nabave
opreme, uređenja prostora, izrade
dokumentacije, trošak plaće zaposlenih i
drugi tekući troškovi rada proizvođačke
organizacije.
 INTENZITET: Visina potpore po svakom
pojedinom zahtjevu za subvenciju iznosi
50% do maksimalno 5.000,00 kuna.
MJERA 15: 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 16: 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.
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 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.
IV. NAČIN DODJELE
IZVJEŠĆIVANJE

POTPORE

I

Stranica 11

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 8.

Članak 9.

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 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

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 planirana
su sredstva u Proračunu Grada Đurđevca.
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.
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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: 320-01/18-01/04
URBROJ: 2137/03-02-01/07-18-1
U Đurđevcu, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
23
Na temelju članka 29. stavka 1.
alineje 11. Statuta Grada Đurđevca
("Službene novine Grada Đurđevca", broj
3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i
1/18.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca na
8. sjednici održanoj 27. veljače 2018.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statutarnu
odluku o dopunama Statuta Dječjeg
vrtića „Maslačak“ Đurđevac
I.
Daje se suglasnost na Statutarnu
odluku o dopunama Statuta Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac KLASA: 601-05/1801-04, URBROJ: 2137-58/18-02-01, od 22.
veljače 2018. godine.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 601-01/18-01/04
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur., v. r.
24
Na temelju članka 29. Statuta
Grada Đurđevca ("Službene novine Grada
Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. –
pročišćeni tekst i 1/18.), Gradsko vijeće
Grada Đurđevca na 8. sjednici održanoj
27. veljače 2018. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti direktoru
trgovačkog društva Stari grad d.o.o.
za potpis I. Dodatka Ugovora o
izvođenju radova na izgradnji stadiona
na Športsko-rekreativnom
centru Đurđevac
I.
Daje se suglasnost direktoru
trgovačkog društva Stari grad d.o.o. za
potpis I. Dodatka Ugovora o izvođenju
radova na izgradnji stadiona na Športskorekreativnom
centru
Đurđevac
s
izvođačem ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.,
Etanska cesta 8, Ivanić Grad, OIB:
17491977848, kojim se produljuje rok za
izvođenje radova na izgradnji stadiona na
Športsko-rekreativnom centru Đurđevac,
do 15. travnja 2018., sukladno zahtjevu
izvođača ST-grad/ECP-01 od 06. veljače
2018. i skraćenom zapisniku od 12.
veljače 2018. koji su sastavni dio ovog
Zaključka.
II.

II.

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

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA
ĐURĐEVCA
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KLASA: 021-05/18-01/02
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-1
Đurđevac, 27. veljače 2018.
PREDSJEDNIK
Željko Lacković, dipl.iur. , v. r.
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AKTI SAVJETA MLADIH
25
Na temelju članka 3. stavka 5.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Đurđevca
(„Službene novine Grada
Đurđevca“, broj 4/14.), Savjet mladih
Grada Đurđevca na konstituirajućoj
sjednici održanoj 27. veljače 2018. godine,
donio je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i zamjenice
predsjednika Savjeta mladih
Grada Đurđevca
I.
Za predsjednika Savjeta mladih
Grada Đurđevca bira se MATIJA BAŽULIĆ,
iz Đurđevca (Udruga kazališnih amatera –
Gradsko kazalište Đurđevac).
II.
Za zamjenicu predsjednika Savjeta
mladih Grada Đurđevca bira se EMIRA
ČILIĆ, iz Đurđevca (Rukometni klub
Đurđevac).
III.
Ovo Rješenje objavit će se u
„Službenim novinama Grada Đurđevca“.
SAVJET MLADIH GRADA
ĐURĐEVCA
KLASA: 021-05/18-02/07
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 27. veljače 2018.
Predsjednik
Savjeta mladih
Matija Bažulić, v. r.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

17 Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog
redara s općinama Ferdinandovac,
Kalinovac,
Kloštar
Podravski, Molve, Novo Virje,
Podravske Sesvete i Virje ............
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18 Odluka o dopuni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u
upravnim
tijelima
Grada
Đurđevca ..............................................
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19 Odluka o dopuni Odluke o
uvjetima, načinu i postupku
gospodarenja nekretninama u
vlasništvu Grada Đurđevca ..........
20 Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka iz Proračuna Grada
Đurđevca za 2018. godinu ............

24 Zaključak o davanju suglasnosti
direktoru trgovačkog društva
Stari grad d.o.o. za potpis I.
Dodatka Ugovora o izvođenju
radova na izgradnji stadiona na
Športsko-rekreativnom centru
Đurđevac .............................................. 12

AKTI SAVJETA MLADIH

2

25 Rješenje o izboru predsjednika i
zamjenice predsjednika Savjeta
mladih Grada Đurđevca .................

3

21 Odluka o korištenju usluga i
poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac ....

4

22 Program potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020.
godinu ....................................................

5

23 Zaključak o davanju suglasnosti
na Statutarnu odluku o dopunama Statuta Dječjeg vrtića
„Maslačak“ Đurđevac ......................
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Urednica: Jadranka Švaco, telefon: (048) 811-052,
Priprema i tisak: Grad Đurđevac
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