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365.  Temeljem Programa rada na 
području poljoprivrede u 2004. godini ("Zelinske 
novine", br. 1/04) i   članka 40. Statuta Grada 
Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”,  br. 8/01, 
7/02), Gradsko poglavarstvo Grada Sv. Ivana 
Zeline, na  42. sjednici održanoj dne  05. travnja 
2004. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o sufinanciranju plasteničke proizvodnje u 

2004. godini 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom se utvrđuju opći uvjeti, 
postupak i kriteriji dodjele bespovratnih novčanih 
sredstava za sufinanciranje plasteničke 
proizvodnje, te prava i obveze korisnika 
sufinanciranja. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za sufinanciranje plasteničke 
proizvodnje u 2004. godini      osiguravaju se u 
Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline iz 
sredstava namijenjenih subvencijama u  
poljoprivredi. 

 Iznos bespovratnog novčanog 
sufinanciranja za plasteničku proizvodnju utvrđuje 
se u visini od 5,00 kn/m2 za stabilne plastenike i 
staklenike minimalne površine od 200m2. 
Maksimalni iznos sufinanciranja po 
poljoprivrednom  gospodarstvu u 2004. godini 
može iznositi najviše 15.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju 
poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a djeluju 
kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo te kao trgovačko 
društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za 
obavljanje poljoprivrede, te udovoljavaju 
slijedećim uvjetima: 
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- imaju prebivalište odnosno sjedište na prostoru 
Grada Svetog Ivana Zeline, 
- u 2004. godini u plasteniku ili stakleniku imaju 
organiziranu proizvodnju povrća, cvijeća i/ili 
jagoda, 
- imaju najmanje 200 m2 stabilnih staklenika ili 
plastenika, 
- imaju riješen sustav navodnjavanja u 
zatvorenim prostorima. 
 

Članak 4. 
 
 Bespovratno novčano sufinanciranje se 
dodjeljuje na temelju provedenog postupka i 
kriterija propisanih ovom Odlukom. 
 Korisnici sufinanciranja dužni su omogućiti 
uvid u veličinu površina i vrstu proizvodnje na 
površinama za koje su podnijeli zahtjev za 
sufinanciranje. 
 Natječaj za primanje zahtjeva za 
sufinanciranje biti će otvoren do 30. studenog 
2004. godine, a zahtjevi se rješavaju prema 
redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava  u 
Proračunu. 
 

Članak 5. 
 
 Sredstva za sufinanciranje se dodjeljuju 
na temelju natječaja. Natječaj raspisuje Gradsko 
poglavarstvo, a objavljuje se u “Zelinskim 
novinama” i na oglasnoj ploči Grada. 
 

Članak 6. 
 
Natječaj sadrži:  
 - naziv tijela koje objavljuje natječaj 
 - predmet natječaja 
 - vrijeme trajanja natječaja 
 - potrebna dokumentacija 
 - naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu sufinanciranja 
- informacije i dokaze o ispunjavanju uvjeta za 
dodjelu  sufinanciranja. 
 

Članak 7. 
 
 Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša provodi 
natječaj i nakon provjere površine zatvorenih 
proizvodnih prostora, utvrđuje listu korisnika 
sufinanciranja.  
 
 
 
 

Članak 8. 
 
 Upravni odjel za gospodarstvo stambeno-
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša  svakog 
saditelja iz članka 3. ove Odluke obavještava o 
iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu 
ostvarenja odobrenih novčanih sredstava. 
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u “Zelinskim novinama”, službenom glasilu 
Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
KLASA: 320-01/04-01/09 
URBROJ: 238/30-02-04-2 
 

                        PREDSJEDNICA  
                    GRADSKOG POGLAVARSTVA 

 
                  Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med., v.r. 
 
 

366. Na temelju  članka 40. Statuta Grada 
Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine”, br. 8/01, 
7/02), Gradsko poglavarstvo Grada Sv. Ivana 
Zeline, na  42. sjednici održanoj dne  05. travnja 
2004. godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o investicijskoj potpori korisnicima kredita u 

poljoprivredi za 2004. godinu 
 

Članak 1. 
 
 Ovom Odlukom  se utvrđuju opći uvjeti, 
postupak i kriteriji za ostvarivanje prava na 
investicijsku potporu korisnicima kredita u 
poljoprivredi za 2004. godinu, najviši i najniži 
iznosi investicijske potpore, utvrđuju se korisnici i 
njihove obveze te propisuju obrasci zahtjeva za 
investicijsku potporu korisnicima kredita.  
 

Članak 2. 
 
 Investicijska potpora korisnicima kredita u 
poljoprivredi za 2004. godinu podrazumijeva 
dodjelu bespovratnih sredstava iz Proračuna 
Grada Svetog Ivana Zeline kojima Grad Sveti 
Ivan Zelina sudjeluje u sufinanciranju investicija 
za koju je odobren kredit komercijalne banke ili 
prema programu kreditiranja Zagrebačke 
županije u  2004. godini, te za one kojima je 
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odobren kredit u 2003. godini, a to pravo nisu 
ostvarili u 2003. godini. 
 Investicijska potpora dodijelit će se u visini 
10% od vrijednosti dobivenog kredita, a za kredite 
veće od 200.000,00 kuna određena je 
maksimalna potpora u visini od 20.000,00 kuna 
koju jedno gospodarstvo može dobiti u tijeku 
jedne kalendarske godine. 
 Investicijska potpora može se ostvariti 
samo jednom za jedan kredit. 

 
Članak 3. 

 
 Sredstva za investicijsku potporu 
korisnicima kredita u poljoprivredi  za 2004. 
godinu osiguravaju se u Proračunu Grada Svetog 
Ivana Zeline iz sredstava namijenjenih 
subvencijama u poljoprivredi. 
  
 

Članak 4. 
 
 Pravo na investicijsku potporu iz članka 1. 
ove Odluke mogu ostvariti pravne i fizičke osobe 
koje su:  
1. nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva 

upisanog u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava (prema Pravilniku o upisu u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
“Narodne novine” br. 128/02), a djeluju kao 
seljačko gospodarstvo ili obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo te kao trgovačko 
društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za 
obavljanje  poljoprivrede, te imaju prebivalište 
odnosno sjedište na području Grada Svetog 
Ivana Zeline. 

2. dobile i iskoristile kredit komercijalne banke ili 
iz Programa kreditiranja poljoprivrede u 
Zagrebačkoj županiji u   2003. i 2004. godini. 
 
 

Članak 5. 
 
 Investicijska potpora odobrava se za 
sljedeća kapitalna ulaganja: 
a) Nabava osnovnog stada u stočarstvu; 
b) Podizanje višegodišnjih nasada; 
c) Proizvodnja mesa, mlijeka, jaja i meda; 
d) Izgradnja, adaptacija i opremanje objekata za 

poljoprivrednu proizvodnju; 
e) Nabava opreme i mehanizacije za 

poljoprivredu i šumarstvo; 
f) Izgradnja i opremanje objekata za čuvanje i 

preradu poljoprivrednih proizvoda 
g) Seoski turizam. 

 
Članak 6. 

 
 Najviši iznos investicijske potpore po 
korisniku u jednoj kalendarskoj godini može 
iznositi 20.000,00 kuna. 
 Najniži iznos kredita za koji se može 
odobriti investicijska potpora iznosi 20.000,00 
kuna. 

Članak 7. 
 
 Bespovratna investicijska potpora 
korisnicima kredita dodjeljuje se na temelju 
provedenog postupka i kriterija propisanih ovom 
Odlukom. 
 Natječaj za primanje zahtjeva za 
investicijsku potporu korisnicima kredita  biti će 
otvoren do 30. studenog 2004. godine, a zahtjevi 
se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do 
utroška sredstava u Proračunu, predviđenih za tu 
namjenu. 
 

Članak 8. 
 
 Sredstva za sufinanciranje se dodjeljuju 
na temelju natječaja. Natječaj raspisuje Gradsko 
poglavarstvo, a objavljuje se u “Zelinskim 
novinama” i na oglasnoj ploči Grada. 
 

Članak 9. 
 
 Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj 
- predmet natječaja  
- vrijeme trajanja natječaja 
- potrebnu dokumentaciju 
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi 

podnose 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu investicijske 

potpore 
- informacije. 
 

Članak 10. 
 

Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša provodi 
natječaj i utvrđuje listu korisnika. 

 
 

Članak 11. 
 
 Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-
komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša svakog 
korisnika iz članka 4. ove Odluke obavještava o 
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iznosu odobrene investicijske potpore i načinu 
ostvarenja odobrenih novčanih sredstava. 

 
Članak 12. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
objave u “Zelinskim novinama”, službenom glasilu 
Grada Svetog Ivana Zeline. 
 
KLASA: 320-01/04-01/11 
URBROJ: 238/30-02-04-2 
 
 

                    PREDSJEDNICA  
                 GRADSKOG POGLAVARSTVA 

 
                  Štefica Kamenarić-Filipović, dr. med., v.r. 
 

 367. Na temelju članka 15. Zakona o 
javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 117/2001) i 
članka 40. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline 
(“Zelinske novine”, br. 8/01, 7/02), Gradsko 
poglavarstvo Grada Sv. Ivana Zeline, na 42. 
sjednici održanoj dne 05. travnja  2004. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju Stručnog povjerenstva 

 
 
I. Osniva se Stručno povjerenstvo za 
pripremu I provedbu postupka javne nabave – 
radova modernizacije I pojačanog održavanja 
nerazvrstanih cesta I ulica na području Grada Sv. 
Ivana Zeline u 2004. godini u sastavu: 
1. Branko Posavec, predsjednik 
2. Josip Pentavec, član 
3. Ivan Borko, član  
 
II. Naručitelj je Grad Sveti Ivan Zelina, Sv. 
Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, matični broj: 
00767166, odgovorna osoba je gradonačelnica 
Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med. 
 
III. Evidencijski broj nabave: 1 
 Predmet nabave: radovi modernizacije I 
pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta I ulica 
na području Grada Sv. Ivana Zeline u 2004. 
godini. 
 Način nabave: javno nadmetanje. 
 Rok provedbe: 30 dana od objave u 
Narodnim novinama. 

 Način plaćanja: na temelju privremenih I 
okončane situacije u roku od 30 dana od dana 
dostave istih. 
 Planirana vrijednost nabave: 1.080.000,00 
kuna bez PDV-a, osigurana u Proračunu Grada 
Sv. Ivana Zeline za 2004. godinu na poziciji 025 – 
05. 
 
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Zelinskim 
novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana 
Zeline. 

 
 
KLASA: 363-05/04-01/35 
URBROJ: 238/30-02-04-2 

      
              PREDSJEDNICA 
  GRADSKOG POGLAVARSTVA 
 
                   Štefica Kamenarić-Filipović, dr.med., v.r. 
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Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju 
se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje 
plasteničke proizvodnje”,  na adresu:  

 

N A T J E Č A J I 
 

  
Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za 
gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i 
zaštitu okoliša, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. 
Ivan Zelina. 

368. Na temelju Odluke o sufinanciranju 
plasteničke proizvodnje u 2004. godini Gradsko 
poglavarstvo Grada Svetog Ivana Zeline 
raspisuje 

 
5. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu 

sufinanciranja nabave voćnih sadnica:  
NATJEČAJ Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu 

pristupiti poljoprivredna gospodarstva koja su 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
a djeluju kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo te kao trgovačko 
društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za 
obavljanje poljoprivrede te udovoljavaju 
slijedećim uvjetima: 

za dodjelu sredstava za sufinanciranje 
plasteničke proizvodnje u  2004. godini 

 
1. Predmet natječaja: 
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za 
sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2004. 
godini utvrđuje se u visini od 5,00 kn po 1m2 

zatvorenog stabilnog plastenika ili staklenika. - imaju prebivalište odnosno sjedište na 
prostoru Grada Svetog Ivana Zeline, Sufinanciranje po gospodarstvu u 2004. godini 

može iznositi najviše 15.000,00 kn. - u 2004. godini u plasteniku i/ili stakleniku 
imaju organiziranu proizvodnju povrća, cvijeća 
i/ili jagoda, 

 
2. Vrijeme trajanja natječaja: 
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2004. godine, 
a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu 
prispijeća i do utroška sredstava. 

- imaju najmanje 200 m2 stabilnih staklenika i/ili 
plastenika, 

- imaju riješen sustav navodnjavanja u 
staklenicima i/ili plastenicima  

3. Potrebna dokumentacija:  
- Zahtjev za dodjelu sredstava za 

sufinanciranje plasteničke proizvodnje u 2004. 
godini,  

6. Informacije: 
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne 
djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Svetog Ivana 
Zeline, na tel. 01/2060-022. 
 

- Posjedovni list ili gruntovni izvadak za 
zemljište na kojem je postavljen plastenik ili 
staklenik, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a 
za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji 
glasi na podnositelja zahtjeva, a sklopljen je 
na rok od najmanje 10 godina.  

- Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

- Obostrana preslika  osobne iskaznice. 
- Izvadak iz registra trgovačkog suda za pravne 

osobe, a za obrtnike obrtnicu (kopije). 
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se 
razmatrati. 
 
4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev 

podnosi: 
Zahtjev se podnosi na obrascu koji je 
zainteresiranima dostupan u sjedištu Grada 
Svetog Ivana Zeline, Trg A. Starčevića 12, kod 
stručnog suradnika za poljoprivredu soba 41 ili 
kod poljoprivrednog savjetnika HZPSS-a. 
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369. Na temelju Odluke o 
investicijskoj potpori korisnicima kredita u 
poljoprivredi za 2004. godinu ("Zelinske 
novine", br. 13/03), Gradsko poglavarstvo 
Grada Svetog Ivana Zeline raspisuje  

Grad Sveti Ivan Zelina, Upravni odjel za 
gospodarstvo, stambeno - komunalne 
djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg A. 
Starčevića 12, 10380 Sv. I. Zelina. 

 
NATJEČAJ 

za dodjelu sredstava za investicijsku 
potporu korisnicima kredita u 
poljoprivredi  za 2004. godinu 

 
1. Predmet natječaja: 

Dodjela bespovratnih novčanih 
sredstava za investicijske potpore 
korisnicima kredita u poljoprivredi  za 2004. 
godinu. 

 
2. Vrijeme trajanja natječaja: 

Natječaj je otvoren do 30. studenog 
2004. godine, a zahtjevi se rješavaju prema 
redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava. 
 
3. Potrebna dokumentacija: 

- Zahtjev za odobrenje investicijske 
potpore korisnicima kredita u 
poljoprivredi za 2004. godinu. 

- Kopiju Rješenja ili drugi dokaz da je 
podnio zahtjev za upis u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 

- Presliku Ugovora o kreditu 
- Potvrdu banke o odobrenju i  

iskorištenju kredita 
- Presliku osobne iskaznice 
- Presliku žiro  računa 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom 
neće se razmatrati 
 
4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev 

podnosi: 
Zahtjev se podnosi na obrascu koji će 

zainteresiranima biti dostupan u sjedištu 
Grada Svetog Ivana Zeline, kod stručnog 
suradnika za poljoprivredu, soba 41 ili kod 
poljoprivrednog savjetnika HZPSS-a. 

Zahtjev za dodjelu sredstava za 
investicijske potpore za 2004. godinu i 
pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s 
naznakom "Zahtjev za investicijske potpore" 
na adresu: 

 
5. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu 

sredstava za investicijske potpore 
korisnicima kredita u poljoprivredi za 
2004. godinu: 
Javnom natječaju za investicijske 

potpore korisnicima kredita  u poljoprivredi 
za 2004. godinu mogu pristupiti 
poljoprivredna gospodarstva koja su 
upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, a djeluju kao seljačko 
gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo te kao trgovačko društvo, obrt 
ili zadruga ako je registrirano za obavljanje 
poljoprivrede, a udovoljavaju slijedećim 
minimalnim uvjetima: 

- imaju prebivalište odnosno sjedište 
na prostoru Grada Svetog Ivana 
Zeline 

- upisani su u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava 

- odobren im je i iskorišten  kredit 
komercijalne banke ili iz Programa 
kreditiranja poljoprivrede 
Zagrebačke županije u 2003. i/ili 
2004. godini. 

 
6. Informacije: 

Sve informacije mogu se dobiti u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu 
okoliša Grada Svetog Ivana Zeline,  na 
telefon 2060-022. 
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«ZELINSKE NOVINE»  
SLUŽBENO GLASILO GRADA SVETOG IVANA ZELINE 

 IZDAJE: GRADSKO VIJEĆE GRADA SV. IVANA ZELINE. 
NOVINE IZLAZE PO POTREBI. 

ODGOVORNI UREDNIK: 
Branka Hođa, dipl. pravnik 

tel: 01/2060-022, 2060-024, fax:01/2060-064
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