
 Temeljem članka 42. stavak 3. i članka 93. Statuta Grada Gline ( «Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije» broj  17/09) donosim 

 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju dijela troškova za izradu 

tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak sufinanciranja dijela 

troškova za izradu tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene na području 

Grada Gline za 2013. godinu. 

 

Članak 2. 

 Korisnici mjere sufinanciranja iz članka 1.  ove Odluke su poljoprivredna 

gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ( u daljnjem tekstu: 

Upisnik), nalaze se u sustavu PDV-a,  imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Grada 

Gline te imaju objekte poljoprivredne namjene za koje traže sufinanciranje dijela troška za 

izradu tehničke dokumentacije na području Grada Gline, a ispunjavaju i druge uvjete 

propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 3. 

 

 Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi 

poljoprivrednom, a djeluje kao: 

- trgovačko društvo, obrt ili zadruga ( registrirani za obavljanje poljoprivredne     

  djelatnosti), 

 - seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik. 

 

Članak 4. 

 Objekt poljoprivredne namjene podrazumijeva sve proizvodne građevine na 

gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda 

te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom 

gospodarstvu. 

 

Članak 5. 

 Grad Glina će korisnicima iz članka 2. ove Odluke sufinancirati troškove izrade: 

 - geodetskog snimka izvedenog stanja ( za sve zgrade koje nisu evidentirane u   

               katastarskom planu ) 

 - snimke izvedenog stanja ( zgrade < 1.000 m² GBP) 

 - arhitektonske snimke izvedenog stanja ( zgrade > 1.000 m² GBP) 

 - izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava   

               bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ( zgrade > 1.000 m² GBP). 

 

Članak 6. 

 Najviši ukupni iznos subvencije koju jedan korisnik može ostvariti za predmetnu 

mjeru iznosi 10.000,00 kn. 



 

Članak 7. 

 Gradska subvencija za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za objekte 

poljoprivredne namjene dodjeljuje se na temelju Javnog poziva, koji raspisuje gradonačelnik 

sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim ovom Odlukom. Javni poziv se objavljuje u 

dnevnom tisku i na web stranici Grada. 

 Javni poziv sadrži: 

 - naziv tijela koji objavljuje Javni poziv, 

 - predmet Javnog poziva, 

 - opće uvjete i kriterije sufinanciranja, 

 - popis potrebne dokumentacije, 

 - naziv i adresa tijela kojem se podnose zahtjevi te mogu dobiti potrebne informacije, 

 - vrijeme trajanja javnog poziva. 

 

Članak 8. 

 Za provođenje postupka Javnog poziva gradonačelnik Grada Gline imenovat će 

Povjerenstvo. 

 

Članak 9. 

Gradska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog Javnog poziva i kriterija 

propisanih ovom Odlukom. 

Zahtjev za subvenciju podnose se na gradskim obrascima koji se mogu podići u 

Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu 

Grada Gline, Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina. 

Uz zahtjev se prilaže obvezna dokumentacija: 

1. obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

2. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ( preslika kartice/rješenja), 

3. potvrdu podnositelja zahtjeva da je u sustavu PDV-a, 

4. potvrdu podnositelja zahtjeva o izvršenju financijskih obveza prema državnom     

     proračunu i proračunu Grada Gline, 

5. kopiju katastarskog plana, 

6. foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele, koje pokazuju    

      sva pročelja zgrade). 

 

Podnositelj zahtjeva može dostaviti dodatnu dokumentaciju: 

  1. presliku uvjerenja katastra da je rekonstruirani dio postojeće zgrade evidentiran     

      prije 15.02.1968. godine ili odgovarajući akt kojim se odobrava gradnja, 

  2. dokaz o zapošljavanju djelatnika izvan gospodarstva, 

  3. dokaz o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili fakultetu poljoprivrednog     

      smjera (VSS, VŠS) podnositelja zahtjeva ili članova OPG-a, 

  4. presliku zaprimljenog zahtjeva za potporu u 2012. godini Agencije za plaćanje u     

      poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Zahtjevi se podnose najkasnije do  05.04. 2013. godine. 

Zahtjevi će se rješavati prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstva do     

100.000,00 kn koje je Grad osigurao za sufinanciranje troškova iz ove Odluke na poziciji 

Proračuna Grada Gline za 2013. godinu A 150302 Pomoći poljoprivrednicima. 

 Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati. 

 Kod zahtjeva sa istim brojem bodova prvenstvo ima zahtjev koji je prvi zaprimljen. 

 

 



Članak 10. 

Nakon isteka roka za dostavu zahtjeva objavljenog u Javnom pozivu, Povjerenstvo će 

na sjednici razmotriti zahtjeve te utvrditi prijedlog Liste prvenstva prema kriterijima ove 

Odluke, na temelju koje gradonačelnik donosi konačnu odluku o korisnicima i iznosima 

pojedine potpore. 

Povjerenstvo će utvrditi Listu prvenstveno prema sljedećem broju bodova: 

  1. proizvodne građevine……………………………………………  40 bodova, 

  2. građevine za preradu ……………………………………………  30 bodova, 

  3. građevine za skladištenje, doradu i  

       prodaju poljoprivrednih proizvoda …………………………… .. 20 bodova, 

  4. prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog 

      procesa na poljoprivrednom gospodarstvu ………………………. 10 bodova,  

  5. podnositelj zahtjeva starosti do 45 god.  …………………………. 10 bodova, 

  6. podnositelj zahtjeva ima tri i više članova OPG-a …………….…. 10 bodova, 

  7. podnositelj zahtjeva zapošljava djelatnike izvan gospodarstva.….. 20 bodova, 

  8. podnositelj zahtjeva ili član OPG-a ima završenu 

      srednju poljoprivrednu školu …………………………………….. 10 bodova, 

  9. podnositelj zahtjeva ili član OPG-a ima završen  

       fakultet poljoprivrednog smjera ( VSS, VŠS)……………..…….. 20 bodova, 

10. broj stoke krupnog zuba 10-20  ………………………………….. 10 bodova, 

11. broj stoke krupnog zuba 21-30 …………………………………… 20 bodova, 

12. broj stoke krupnog zuba 31 - < …………………………………… 30 bodova, 

13. broj stoke sitnog zuba 50-70 ……………………………………… 10 bodova, 

14. broj stoke sitnog zuba 71- 100 ……………………………………. 20 bodova, 

15. broj stoke sitnog zuba 101 - < …………………………………….. 30 bodova, 

16. površina obrađenog poljoprivrednog 

       zemljišta > 5 ha ……..……………………………………………. 10 bodova, 

 

Zahtjev za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za više poljoprivrednih 

objekata različite namjene bodovat će se prema namjeni građevine sa najvećom površinom. 

 

Članak 11. 

Povjerenstvo ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva da dostavi dodatnu 

dokumentaciju koja nije predviđena ovom Odlukom, te traži i druge podatke. 

Povjerenstvo zadržava diskrecijsko pravo mimo svih predviđenih odredbi ove Odluke 

odbiti zahtjev podnositelja bez posebnog obrazloženja. 

 

Članak 12. 

Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ove Odluke obavlja 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu u 

suradnji s Upravnim odjelom za financije i proračun. 

Po utvrđivanju Liste nadležni Upravni odjel obavještava podnositelja zahtjeva o 

rezultatima Javnog poziva putem oglasne ploče Grada Gline. 

 

Članak 13. 

Ukoliko je korisnik gradske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju te je temeljem istog 

ostvario pravo na sufinanciranje, korisnik je dužan dobivena sredstva vratiti u proračun Grada 

Gline, uvećano za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu. 



U slučaju iz stavka 1. ovog članka korisnik će biti isključen iz svih gradskih 

subvencija u poljoprivredi za narednih (5) godina. 

 

Članak 14. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „ Službenom 

vjesniku“. 

 

 
KLASA: 402-01/13-01/14 

URBROJ: 2176/20-04-13-1 

Glina, 06.03. 2013.          

          GRADONAČELNIK 

                             Milan Bakšić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


