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520. Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu
Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“,br.13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline
(„Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za biljnu proizvodnju
u 2015. godini
1. Predmet natječaja
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za biljnu proizvodnju i podizanje višegodišnjih nasada u
sljedećim sektorima:
1. Nabava loznih cjepova,
2. Nabava voćnih sadnica,
3. Nabava sadnica jagoda,
4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
5. Nabava nove proizvodne opreme u grijanoj plasteničkoj proizvodnji
6. Analiza tla za sve poljoprivredne kulture
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, ili do utroška
sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore biljne proizvodnje u 2015. godini;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem je
obavljena sadnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili
zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog
gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada
Svetog Ivana Zeline;
- Kopija računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Zahtjev se podnosi na obrascima MPG21 – za nabavu loznih cjepova; MPG22 – za nabavu voćnih sadnica; MPG23 –
za nabavu sadnica jagoda; MPG24 – za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje; MPG25 - za nabavu nove
proizvodne opreme u grijanim plastenicima; MPG26 – za analizu tla
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana
Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41 ) ili www.zelina.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za
pojedini sektor neće se razmatrati.
4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Sv. Ivana Zeline:
Natječaju za mjere potpore u biljnoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da se poljoprivredne površine za koje se traži potpora nalaze na području Grada Svetog Ivana Zeline;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Svetog Ivana Zeline
Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
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Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do
utroška proračunskih sredstava.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A.
Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili
osobno u sobu 41.
6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.
KLASA: 320-01/15-01/01
URBROJ: 238/30-02/18-15-5
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

521. Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu
Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline
(„Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za stočarsku proizvodnju
u 2015. godini
1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore u stočarskoj proizvodnji, u sljedećim sektorima:
1. Kontrola higijenske ispravnosti mlijeka za proizvođače svježeg sira i vrhnja
2. Umjetno osjemenjivanje krmača
3. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška
sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
Zahtjev za dodjelu sredstava za mjere potpore stočarske proizvodnje u 2015. godini;
Kopiju računa o nastalim troškovima po pojedinom sektoru i prema pojedinom Zahtjevu;
Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada
Svetog Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana
Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja za
pojedini sektor neće se razmatrati.
-

4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
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Natječaju za mjere potpore u stočarskoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog
Ivana Zeline.
Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Pojedina gradska potpora se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do
iskorištenja proračunskih sredstava.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A.
Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju”
ili osobno u sobu 41.
6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212.
KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 238/30-02/18-15-6
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

522. Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu
Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline
(„Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za ekološku proizvodnju
u 2015. godini
1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za ekološku proizvodnju u visini od:
- 1.500,00 kn/ha za ljekovito bilje, povrće i industrijsko bilje i
- 2.000,00 kn/ha za voćnjake i vinograde.
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška
sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji u 2015. godini ;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) za zemljište na kojem se obavlja
proizvodnja, koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji
ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Dokaz da je podnositelj upisan u Upisnik ekoloških proizvođača;
- Potvrdnica ili certifikat o ekološkoj proizvodnji na navedenoj površini;
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-

Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog
Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Zahtjev se podnosi na obrascu MPG31
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana
Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće
se razmatrati.
4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore u ekološkoj proizvodnji Grada Svetog Ivana Zeline mogu pristupiti poljoprivredna
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- koja se bave ekološkom proizvodnjom na prostoru Grada Svetog Ivana Zeline;
- da površina za koju se podnosi zahtjev nije manja od 0,1 ha za pojedinu proizvodnju za koju se podnosi zahtjev;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog
Ivana Zeline.
Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do
iskorištenja proračunskih sredstava.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A.
Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “ Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ”
ili osobno u sobu 41.
6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel: 2019-212.
KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 238/30-02/18-15-7
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

523. Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu
Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline
(„Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog
materijala u 2015. godini
1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i
sadnog materijala u 2015. godini, prema zaključenoj polici osiguranja od elementarnih nepogoda mraza, tuče,
požara i/ili udara groma u visini od 25% premije osiguranja (maksimalno 8.000,00 kn po obiteljskom gospodarstvu).
SLUŽBENO GLASILO GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Sv. Ivan Zelina, 27. srpnja 2015. godine

ZELINSKE NOVINE

strana 6

broj 14 /15

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća - do utroška
sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu sredstava za potporu premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala u 2015. godini;
- Kopija zaključene police osiguranja u 2015. godini od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za proizvodnju
usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- Kopija računa o uplati prve rate premije osiguranja u 2015. godini prema zaključenoj polici osiguranja;
- Kopija posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka (ne starija od godinu dana) koji glasi na nositelja ili člana
poljoprivrednog gospodarstva, a za zakupljeno ili zemljište u koncesiji ugovor o zakupu ili koncesiji koji glasi na
nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog
Ivana Zeline;
- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Obostrana kopija osobne iskaznice.
Zahtjev se podnosi na obrascu MPG41.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana
Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće
se razmatrati.
4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore premije osiguranja usjeva, nasada i sadnog materijala Grada Svetog Ivana Zeline mogu
pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju slijedeće
uvjete:
- da imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da imaju zaključenu policu osiguranja za 2015. godinu od rizika mraza, tuče, požara i/ili udara groma za
proizvodnju usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala;
- da su uplatili prvu ratu premije osiguranja.
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog
Ivana Zeline
Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i moguće kontrole na terenu i do
iskorištenja proračunskih sredstava
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A.
Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju” ili
osobno u sobu 41.
6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212.
KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 238/30-02/18-15-8
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec,v.r.
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524. Na temelju članka 18. stavka 1. Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu
Svetom Ivanu Zelini za 2015. godinu („Zelinske novine“, br. 13/15) te članka 36a. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline
(„Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06– pročišćeni tekst, 9/09 i 11/09- pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline dana 27. srpnja 2015. godine raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje
u 2015. godini
1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava – mjere potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u
poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu - pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili
uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno
stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše do
500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos
potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna.
2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška
sredstava.
3. Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za dodjelu potpora edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi u 2015. godini;
- Dokaz o položenom tečaju;
- Dokaz da je podnositelj (pojedinac) zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- Kopiju računa o obavljenoj izobrazbi, ako zahtjev podnosi pojedinačno;
- Dokaz da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Svetog
Ivana Zeline;
- Obostrana kopija osobne iskaznice;
- Kopija žiro računa.
Zahtjev se podnosi na obrascu MPG51.
Obrasci na kojima se podnose zahtjevi, svim zainteresiranima biti će dostupni u:
- Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Sv. Ivana
Zeline), Trg Ante Starčevića 12 (I kat, soba 41) ili www.zelina.hr.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće
se razmatrati.
4. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline:
Natječaju za mjeru potpore edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline
mogu pristupiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju
slijedeće uvjete:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište u Gradu Svetom Ivanu Zelini;
- da ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Svetog
Ivana Zeline
Najviši ukupni godišnji iznos gradske potpore koju jedan korisnik može ostvariti po svim sektorima i mjerama u
tekućoj godini iznosi do 40.000,00 kuna.
Gradska potpora korisnicima se odobrava nakon provjere dokumentacije i do iskorištenja proračunskih sredstava.
5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A.
Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom “Zahtjev za mjere potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ”ili
osobno u sobu 41.
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6.Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline, tel. 2019-212.
KLASA: 320-01/15-01/2
URBROJ: 238/30-02/18-15-9
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec,v.r.
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SLUŽBENO GLASILO GRADA SVETOG IVANA ZELINE
IZDAJE: GRADSKO VIJEĆE GRADA SV. IVANA ZELINE
NOVINE IZLAZE PO POTREBI.
ODGOVORNI UREDNIK:
DRAGUTIN MAHNET, dipl.iur.
tel: 01/20 19 203, fax:01/ 20 19 202
e-mail: grad@zelina.hr
www.zelina.hr
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