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GRADSKO VIJEĆE 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

 

1. 
 
Na temelju članaka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 37. Statuta Grada 

Grubišnog Polja (“Službeni glasnik Grada Grubišnog Polja“ broj 01/13 i 04/13), Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 42. 
sjednici održanoj dana 20. siječnja 2017. godine, donijelo je: 
 

O D L U K U 
 

o izradi IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Grubišnoga Polja 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
 Pokreće se izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Grubišnog Polja („Službeni glasnik Grada 
Grubišnog Polja“ broj 14/05, 03/06, 05/11, 04/13 i 07/15), u daljnjem tekstu „IV. id PPUG GP“. 
 

Članak 2. 
 

Nositelj izrade IV. id PPUG GP je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišno Polje (u daljnjem tekstu 
„Nositelj izrade“). 
 
 
II. PRAVNA OSNOVA 
 

Članak 3. 
 

Postupak izrade i donošenje, te sadržaj IV. id PPUG GP utvrđen je na osnovu odredbi Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardima elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih odnosnih zakona i 
posebnih propisa. 
 

IV. id PPUG GP izrađivat će se kao ciljane, te se tijekom izrade i donošenja ne mogu davati zahtjevi i primjedbe koji 
nisu vezani na razloge izrade i/ili kojima bi se mijenjali ciljevi i programska polazišta. 
 
 
III. RAZLOZI ZA IZRADU 
 

Članak 4. 
 

Izradi IV. id PPUG GP pristupa se zbog: 
 

- manjih izmjena dijelova odnosnih na 35 kV dalekovode, 
- manjih izmjena granica i namjena građevinskih područja. 

 
 
IV OBUHVAT 
 

Članak 5. 
 

IV. id PPUG GP odnose se na cjelokupni prostor Grada Grubišno Polje, utvrđen člankom 10. Zakona o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 
45/13 i 110/15), a grafički dio se mijenja lokacijama na koje imaju utjecaja razlozi/ciljevi za izradu. 
 
 
V OCJENA STANJA U OBUHVATU 
 

Članak 6. 
 

Prostor Grada Grubišnog Polja se sada uređuje temeljem Prostornog plana uređenja Grada Grubišnog Polja („Službeni 
glasnik Grada Grubišnog Polja“ broj 14/05, 03/06, 05/11, 04/13 i 07/15). Ukupnu koncepciju uređenja prostora ne treba mijenjati, 
ali pojedine elemente treba preispitati i korigirati. 
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VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
 

Članak 7. 
 

Ciljevi i programska polazišta izrade IV. id PPUG GP sadržani su u razlozima za pokretanje. 
 
 
VII POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU 
 

Članak 8. 
 

Za izradu IV. id PPUG GP nije potrebno pribaviti posebne, a koristit će se sve raspoložive stručne i druge podloge. 
 
 
VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 9. 
 

Stručna rješenja pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, koristeći sve raspoložive stručne i druge podloge, 
podatke, planske smjernice i druge dokumente. 
 
 
IX VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 10. 
 

IV. id PPUG GP izradit će se na postojećim topografskim kartama M 1:25000 i (po potrebi) točkasto ažuriranim 
vektorskim katastarskim planovima. 
 
 
X POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ 

PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
 

Članak 11. 
 

U postupku izrade IV. id PPUG GP zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani 

dokumenti od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim propisima: 

 
- HEP-ODS d.o.o., Elektra Križ, 
- HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, 

- DARKOM d.o.o. Daruvar, 
- VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., 
- HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, 
- HRVATSKE VODE Zagreb. 
 
 

XI ROKOVI ZA IZRADU 
 

Članak 12. 
 

Rokovi za izradu IV. id PPUG GP, odnosno pojedinih faza sukladno odredbama Zakona, okvirno se utvrđuju prema 
slijedećem: 
 

1 nositelj izrade će Odluku o izradi IV. id PPUG GP dostaviti svim tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke s 
pozivom da mu u roku od najviše 10 dana dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente), 

2. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, o izradi IV. id PPUG GP javnost obavijestiti na 
mrežnoj stranici Grada i kroz informacijski sustav, a susjedne općine i gradove pisanim putem, 

3. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, na posebnim propisom utvrđen način 
odabrati izrađivača IV. id PPUG GP i s njim sklopiti Ugovor o izradi, 

4. nakon što mu nositelj izrade dostavi zahtjeve iz  alineje 1. ovog stavka i potrebne podloge, izrađivač plana će u 
roku 7 dana izradit Nacrt prijedloga IV. id PPUG GP i dostaviti ga nositelju izrade, 

5. nakon utvrđivanja Prijedloga IV. id PPUG GP nositelj izrade će, najmanje 8 dana prije početka, objaviti javnu 
raspravu o Prijedlogu IV. id PPUG GP u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Grada i MGiPU, te dostaviti 
posebnu obavijest tijelima i osobama iz članka 11. ove Odluke, 

6. istodobno s objavom javne rasprave nositelj izrade će Prijedlog IV. id PPUG GP staviti na javni uvid koji će trajati 8 
dana na oglasnu ploču i mrežne stranice Grada, a tijekom kojega će nositelj izrade organizirati jedno javno 
izlaganje, a pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe moći će se dostaviti u roku 2 dana od završetka 
javnog uvida, 

7. nakon provedenih aktivnosti iz alineje 6. ovog stavka odgovorni voditelj i nositelj izrade će u roku od 7 dana 
pripremiti izvješće o javnoj raspravi i dostaviti ga Gradonačelniku na prihvaćanje, te objaviti na oglasnoj ploči i 
mrežnim stranicama Grada i u informacijskom sustavu prostornog uređenja,  

8. nakon prihvaćanja izvješća sa javne rasprave izrađivač će u roku 8 dana izraditi Nacrt konačnog prijedloga IV. 
id PPUG GP i dostaviti ga nositelju izrade, 

9. nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga IV. id PPUG GP nositelj izrade će isti dostaviti Zavodu za prostorno 



SLUŽBENI GLASNIK 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

Broj 1/17 

Stranica | 4 

 

 

 

uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije sa pozivom da mišljenje u pogledu usklađenosti s Prostornim 
planom Bjelovarsko-bilogorske županije izda i dostavi u roku 30 dana (osim ukoliko Zavod bude izrađivač) , a 
sudionicima javne rasprave dostaviti obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog 
prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi, 

10. nakon što pribavi mišljenje iz alineje 9. ovog stavka nositelj izrade će Konačni prijedlog IV. id PPUG GP i nacrt 
Odluke o donošenju IV. id PPUG GP dostaviti Gradskom vijeću na donošenje. 

 
 Uz poštivanje svih, u stavku 1. ovog članka navedenih, Zakonom propisanih postupaka, te propisanih i procijenjenih 
rokova, rok za izradu i donošenje IV. id PPUG GP procjenjuje se na 60 dana od dana donošenja ove odluke. 
 
 Prije započinjanja izrade IV. id PPUG GP, nositelj izrade će zatražiti mišljenje nadležnog upravnog tijela u županiji o 
potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IV. id PPUG GP na okoliš i prethodne ocjene o 
prihvatljivosti IV. id PPUG GP za ekološku mrežu. 
 
 
XII ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIM SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU 
 

Članak 13. 
 

U tijeku izrade i donošenja IV. id PPUG GP nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 
odnosno građenja na temelju Plana. 
 
 
XIII IZVORI FINANCIRANJA 
 

Članak 14. 
 

Sredstva za financiranje izrade i postupka donošenja IV. id PPUG GP osigurat će se u Proračunu Grada Grubišno 
Polje. 
 
 
XIV ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
 
 Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Grubišno Polje“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA GRUBIŠNO POLJE 
 
KLASA: 350-02/17-01/1 
URBROJ: 2127/01-04/01-17-02 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 
 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

  
Ivo Martinović, v.r.  

 

2. 
 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 

04/13), a u skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga  Polja za razdoblje 2015.-2020. godine, Gradsko 
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici održanoj 20. siječnja 2017. godine donosi  
 

O D L U K U 

o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog  
razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017. 

 
 

Članak 1. 
 U skladu sa Odlukom o donošenju Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. 
godine (u daljnjem tekstu: Strateški razvojni program) usvaja se Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada 
Grubišnoga Polja za 2017.    
  

Članak 2. 
 Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa za 2017. godinu definira popis projekata, troškove njihovog 
provođenja, planirane izvore financiranja, institucije/osobe odgovorne za provođenje projekta, način provođenja, korisnici, koji su 
očekivani rezultati i pokazatelji izvršenja/uspjeha.  
 Tabelarni prikaz Akcijskog plana i tabelarni prikaz vremenskog plana realizacije aktivnosti kroz 2017. sastavni je dio 
ove Odluke. 
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Članak 3. 
Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana, koje je Odlukom imenovao Gradonačelnik Grada 

Grubišnoga Polja, Klasa: 300-02/13-01/4, Urbroj: 2127/01-02/01-17-83 od 16. siječnja 2017. čine: 
 

1. Dalibor Jurina – zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja - predsjednik, 
2. Ivica Ahac – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo – zamjenika predsjednika, 
3. Jasminka Meheš – pročelnica Upravnog odjela za financije – zamjenik predsjednika, 
4. Marija Jungić – tajnica Gradskog vijeća - član, 
5. Željko Margeta – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti  – član, 
6. Mirjana Starčević – viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj – član, 
7. Marina Kamber – direktorica Turističkog ureda TZ Grada – član, 
8. Dijana Turniški – voditeljica LAG-a Bilogora Papuk – član, 
9. Željko Šenkižek – predstavnik Komunalca d.o.o. Grubišno Polje – član, 
10. Ivan Udžbinac – predstavnik Savjetodavne službe – član, 
11. Zlatko Pavičić – član Gradskog vijeća – član. 

 
Članak 4. 

 Zadaće i rokovi Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke: 

 predložiti za 2017. godišnji Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 
razdoblje 2015.-2016. – najkasnije do 31. siječnja 2017., 

 izraditi godišnje izvješće za 2016. o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga 
Polja za razdoblje 2015.-2016. i godišnjeg Akcijskog plana - najkasnije do 31. ožujka 2017., 

 pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – kontinuirano u 2017. godini kako se koja aktivnost provodi. 

 izraditi godišnje izvješće za 2016. o provedenim aktivnostima Povjerenstva i dostaviti ga Gradonačelniku - 
najkasnije do 30. lipnja 2017., 

 organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća – kontinuirano prema ukazanoj potrebi 
 

Članak 5. 
 Akcijski plan provođenja projekata Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. 
godine za 2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 300-02/13-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-88 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 
 

Predsjednik 
     Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
3. 

 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 04/13), 

a u skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga  Polja za razdoblje 2015.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada 
Grubišnoga Polja na 42. sjednici održanoj 20. siječnja 2017. godine donosi  
 

ODLUKA 

o prihvaćanju izvješća provedenih aktivnosti 

Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2016. 
 

Članak 1. 
Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog  razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2016. 

(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 08/16) u 2016. godini realizirani su slijedeći projekti prikazani u tabličnom prikazu:   
 

PROJEKT AKTIVNOSTI 

NOSITELJ 
PROJEKTA-
Upravni odjel 
zadužen za 
provedbu i 
praćenje 

PLAN 2016. 
GODINA 

PRORAČUN 
GRADA-PLAN 
2016. GODINA 

IZVRŠENJE U 2016. 

1.Održivi razvoj gospodarstva, te podizanje njegove konkurentnosti 

Izgradnja Zone III malog i 
srednjeg poduzetništva 
 

Prijava na natječaj 
Odabir izvođača 
Početak radova 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

5.914.000,00 5.914.000,00 0,00 

Razvoj i dostupnost 
širokopojasnog pristupa 
internetu 

Priprema 
dokumentacije  

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

50.000,00 50.000,00 0,00 
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Uređenje poljskih putova Sanacija i popravak 
postojećih poljskih 
putova i mostova 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

325.000,00 325.000,00 264.909,20 

Izgradnja i uređenje 
turističke zone „Bara“ 
 

Izrada studije 
predizvedivosti 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

50.000,00 50.000,00 0,00 

Istraživanje arheološkog 
nalazišta šume Oborovi-
njegovo očuvanje sa 
turističkom i gospodarskom 
valorizacijom 

Arheološko 
istraživanje 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

60.000,00 60.000,00 62.500,00 

Izgradnja i opremanje 
Proizvodno poduzetničkog 
inkubatora Grubišno Polje 

Izrada projektno 
tehničke 
dokumentacije sa 
ishođenjem 
građevinske 
dozvole, 
Izrada investicijske 
studije, 
Prijava na Javni 
poziv EFRDa 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

240.000,00 240.000,00 238.625,00 

PROJEKT AKTIVNOSTI 

NOSITELJ 
PROJEKTA-
Upravni odjel 
zadužen za 
provedbu i 
praćenje 

PLAN 2016. 
GODINA 

PRORAČUN 
GRADA-PLAN 
2016. GODINA 

IZVRŠENJE U 2016. 

2.Unapređenje društvene i komunalne infrastrukture, te podizanje kvalitete života 

Rekonstrukcija i dogradnja 
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 
Grubišno Polje 
 

Prijava na natječaj 
Odabir izvođača 
Početak radova 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti, 
Dječji vrtić 
„Tratinčica“ 

7.132.500,00 7.132.500,00 0,00 

Rekonstrukcija i uređenje 
sportskih igrališta 
 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

335.000,00 335.000,00 117.719,73 

Uređenje i opremanje 
dječjih igrališta  

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 
 

130.500,00 130.500,00 123.814,86 

Izgradnja i rekonstrukcija 
vodoopskrbnog sustava 
(rekonstrukcija 
vodotornjeva u G.Polju i 
V.Zdencima) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti, 
Bjelovarske vode 
d.o.o.  

5.300.000,00 521.000,00 92.693,17 

Gradnja vodoopskrbnog 
cjevovoda u Velikim 
Zdencima (dio ulice 
Hercegovačke i 
Klokočevačka) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti,     
Voda Garešnica 
d.o.o.  

1.828.000,00 260.000,00 0,00 

Rekonstrukcija vodovoda 
Grubišno Polje (između dva 
postojeća vodotornja 
Grubišno Polje i Veliki 
Zdenci 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti,     
Vodovod G. Polje 
d.o.o.  

4.750.000,00 475.000,00 0,00 

Izgradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje (gradnja 
kanalizacijskog kolektora u 
Grubišnom Polju, ul. 
30.svibnja 1990.)  

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti,     
Vodovod G. Polje 
d.o.o.  

2.625.000,00 945.000,00 307.351,78 

Izgradnja i rekonstrukcija 
sustava odvodnje (gradnja 
kanalizacijskog kolektora u 
naselju Poljani)  

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti,     
Vodovod G. Polje 
d.o.o.  

2.700.000,00 270.000,00 0,00 

Rekonstrukcija i asfaltiranje  
nerazvrstanih i lokalnih 
cesta na području Grada 
Grubišnoga Polja  
(M.A.Reljkovića, ul. 04. 
studenog 1991.) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 
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Rekonstrukcija i asfaltiranje  
nerazvrstanih i lokalnih 
cesta na području Grada 
Grubišnoga Polja  (Put 
prema komunalnoj deponiji) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 

Rekonstrukcija sustava 
plinoopskrbe u G.Polju, dio 
ul.B.Radića 
 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 
Darkom d.o.o. 

143.000,00 143.000,00 0,00 

Uređenje trga - centar 
Grubišno Polje (park) 
 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

324.000,00 324.000,00 318.790,19 

Izgradnja i uređenje groblja 
(staze i parkirališta) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

228.000,00 228.000,00 227.431,25 

Izgradnja i uređenje groblja 
(izgradnja kuće oproštaja u 
Ivanovom Selu) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

520.000,00 520.000,00 505.036,75 

Postavljanje vage na 
komunalnoj deponiji 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

130.000,00 130.000,00 129.250,00 

PROJEKT AKTIVNOSTI 

NOSITELJ 
PROJEKTA-
Upravni odjel 
zadužen za 
provedbu i 
praćenje 

PLAN 2016. 
GODINA 

PRORAČUN 
GRADA-PLAN 
2016. GODINA 

IZVRŠENJE U 2016. 

Obnova i rekonstrukcija 
javne rasvjete na području 
Grubišnoga Polja 
(postavljanje LED rasvjete 
uz cestu D5) 

Odabir izvođača 
Radovi izgradnje 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

450.000,00 450.000,00 0,00 

3.Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja 

Stipendiranje studenata 
 

Odabir stipendista, 
Dodjela stipendija 

Stručna služba 
Gradskog vijeća 

126.000,00 126.000,00 119.550,00 

Poboljšanje materijalnog 
položaja učenika s područja 
Grada (sufinanciranje 
prijevoza) 

Ugovaranje 
prijevoza 
Isplata 
sufinanciranja 

Upravni odjel za 
financije 

65.000,00 65.000.00 53.431,90 

Pomoć roditeljima u opskrbi 
i opremi novorođenčeta 

Isplata pomoći Upravni odjel za 
financije 

110.000,00 110.000,00 84.000,00 

Pomoć roditeljima u 
osnovnoškolskom 
opremanju učenika 
 

Nabavka udžbenika 
za djecu prvog 
razreda osnovne 
škole 

Stručna služba 
Gradskog vijeća 

36.000,00 36.000,00 35.464,61 

 
Opis projekta 
Održivi razvoj gospodarstva, te podizanje njegove konkurentnosti  
U ovom strateškom cilju obuhvaćeni su projekti koji se provode kroz nekoliko godina i koji se provode sukladno raspoloživim 
financijskim sredstvima, odnosno raspisanim javnim pozivima i natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava od EU fondova i/ili 
resornih ministarstava.  U 2016. godini nije bio raspisan niti jedan natječaj kojim bi se sufinancirala izgradnja infrastrukture u Zoni 
III malog i srednjeg poduzetništva.  
Još nije ugovorena izrada dokumentacije za širokopojasni internet jer će se projekt provoditi na području susjednih JLS i gdje je 
nosioc projekta Grad Daruvar pa se čeka da se usuglase i da osiguraju financijska sredstva sve JLS uključene u ovaj projekt. 
Izrada predinvesticijske studije za Turističku zonu „Bara“ ugovorena je sa Regionalnom razvojnom agencijom BBŽ koja se 
obvezala da će istu besplatno izraditi. 
Pred kraj godine izrađena je projektno tehnička dokumentacija za projekt Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje i 
za isto je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola. Također je izrađena Investicijska studija te je projekt u roku kandidiran na 
Javni poziv Europskog fonda za regionalni razvoj, program „Razvoj poslovne infrastrukture - referentni broj poziva: KK.03.1.2.01“ 

 
Unapređenje društvene i komunalne infrastrukture, te podizanje kvalitete života 
Isto kao i kod prethodnog strateškog cilja svaki projekt ovisi o dostupnosti financijskih sredstava i  raspisanim javnim pozivima i 
natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava od EU fondova i/ili resornih ministarstava. Projekt Rekonstrukcije i dogradnje 
Dječjeg vrtića Tratinčica pripremljen je za prijavu na javni poziv EAFRDa, Mjeru 7.4. Kako se još uvijek čeka objava ovog javnog 
poziva navedeni projekt nije dalje bio pokrenut. 
Izvršeni su radovi uređenja nogometnog igrališta u Grubišnom Polju (tribine, nadstrešnica ispred klupskog prostora sa skladištem 
za opremu), postavljena je nova oprema za dječja igrališta u Grubišnom Polju kod CIKa i na „Bari“ te u Velikim Zdencima kod 
dječjeg vrtića. 
Započela je rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava koja se nastavlja i ove godine. Gradnje i rekonstrukcije planiranih cjevovoda 
u 2016. nije bilo, već je projekt isto prebačen u ovu godinu. 
Započela je izgradnja sustava odvodnje u ul. 30.svibnja 1990. u Grubišnom Polju koja će biti dovršena u ovoj godini, a izgradnja 
sustava odvodnje u naselju Poljani je zbog nedostatka financijskih sredstava odgođena.  
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Zbog nedostatka financijskih sredstava u prošloj godini rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Grubišnom Polju (ulice 
M.A.Reljkovića i 04. studenoga 1991.) planira se u Proračunu za 2017., a projekt rekonstrukcije i asfaltiranje nerazvrstane ceste 
u Grubišnom Polju (put prema komunalnoj deponiji) kandidiran je na javni poziv EAFRDa, Mjeru 7.2. 
Rekonstrukcija dijela sustava plinoopskrbe u ul. B. Radića u Grubišnom Polju nije izvršena jer je dogovoreno sa Darkomom d.o.o. 
iz Daruvara da se ista, zbog smanjenja troškova provodi zajedno sa rekonstrukcijom vodovoda, te je ista prebačena za ovu godinu. 
Uređen je gradski park sa obrezivanjem grana, uklanjanjem trošnih stabala i sađenjem novih, uređenjem i asfaltiranjem staza, 
uređenjem okoliša i postavljanjem novih klupa i koševa. 
Uređene su staze na grobljima u Malim i Velikim Zdencima te staze i parkiralište na groblju u Poljanima. 
Na komunalnoj deponiji „Prdavac“ nabavljena je i postavljena vaga za kontrolu količine sakupljenog komunalnog otpada. 
Planirana obnova i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Grubišnoga Polja (uz državnu cestu D5) u 2016. godini nije 
provedena jer se još čeka javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojega će ista biti sufinancirana.        
   
Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja  
Za akademsku 2016. godinu dodijeljeno je studentima 8 novih stipendija i od ranijih godina ugovoreno je 9 stipendija, odnosno 
Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 17 studenata sa mjesečnom stipendijom od 800,00 kn. 
Grad Grubišno Polje sufinancira prijevoz cca. 80 učenika srednjih škola. 
Grad Grubišno Polje pruža financijsku pomoć roditeljima u opskrbi i opremi novorođene djece gdje je za prošlu godinu isplaćeno 
44 iste.  
U prošloj godini sufinancirana je nabavka udžbenika za 54 djece prvog razreda osnovne škole.     
 

Članak 2. 
Ovo izvješće sačinilo je Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana, koje je Odlukom 

imenovao Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 300-02/13-01/4, Urbroj: 2127/01-02/01-17-83 od 16. siječnja 2017. i 
isto daje Gradskom vijeću Grad Grubišnoga Polja na usvajanje.  

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga 

Polja. 

 
Klasa: 300-02/13-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-89 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 

4. 
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja 

(“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici održanoj 20. 
siječnja 2017., donosi  
 
 

PROGRAM POTPORA  POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. - 2020.  

 
 
OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se potpore male vrijednosti poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja, kriteriji i 

postupak njihove dodjele.  

Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Grubišnoga 

Polja za potpore navedene u članku 4. ovog Programa.  

 

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 de minimis.  

 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima (obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima) 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.  

 Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 

Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

 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 članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 
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Članak 3. 

 Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja. 

  

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. 

 

Članak 5. 

Potpore iz članka 1. ovog Programa Grad Grubišno Polje dodjeljivati će u periodu od  2017. - 2020., u skladu s 

proračunskim mogućnostima kako slijedi: 

 
Sukladno Uredbi 1408/2013: 
 

Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA 

1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva 

1.2. Kontrola plodnosti tla 

1.3. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo 

1.4. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu 

Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA 

2.1. Kupnja steonih junica na međunarodnom proljetnom i jesenskom   

       sajmu u Gudovcu 

Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 

3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti 

3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova 

 
Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA 
4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) 
 
Sukladno Uredbi 1407/2013: 
 
Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 

3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti 

3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova 

 

Korisnik potpora u poljoprivredi od Grada Grubišnoga Polja može godišnje ostvariti maksimalno 10.000,00 kuna.  

 

Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA 

1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva 

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova godišnje police osiguranja poljoprivrednih usjeva. 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može 

koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 500,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na: 

- 25 % plaćenog računa za policu osiguranja za tekuću godinu od rizika tuče, požara i udara groma za 

poljoprivredne kulture. 

 

1.2. Kontrola plodnosti tla 

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za pokriće dijela računa kontrole plodnosti tla. 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može 
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koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. 

Iznos novčane potpore po jednom uzorku je 100,00 kn za korisnike usluge ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kontrole plodnosti 

tla. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 500,00 kn u kalendarskoj godini. 

 

1.3. Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo 

Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 200 

m2. 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može 

koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 6.000,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na: 

- do 50 % plaćenog računa za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 200 m2 

  

1.4. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče 

Potpora se dodjeljuje za nabava protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u voćarskoj proizvodnji u voćnjacima minimalne 

površine 0,5 ha. 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može 

koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini i to: 

- u iznosu do 30 % nastalih troškova, a najviše do iznosa od 6.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva. 

  

Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA 

2.1. Kupnja steonih junica na međunarodnom proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, za kupnju steonih 

junica na aukcijskoj prodaji na međunarodnom proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu, temeljem Odluke Gradonačelnika uoči 

samog održavanja Sajma. 

Iznos novčane potpore po jednom grlu je do 1.000,00 kn. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 3.000,00 kn za vrijeme trajanja ovog Programa. 

 

Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA 

3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti 

Sredstava će se koristiti za pokriće troškova edukacije, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti na području Grada 

Grubišnoga Polja. 

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti 

samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva.  

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupnog troška edukacije, a najviše do 1.000,00 kn 

za vrijeme trajanja ovog Programa. 

 

 

3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova 

Potpora će se odobriti korisniku za dio konzultantskih troškova pripreme projektne dokumentacije za projekte koji će se prijaviti ja 

jedan od fondova EU.  

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja. Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, i to: 

- u iznosu do 50 % nastalih opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva. 

  

Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA 
4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) 

Potpora će se odobriti korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača). 

Uvjeti za dodjelu potpore su:  
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Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju 

sjedište na području Grada Grubišnoga Polja. Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva.  

Iznos sredstava po jednoj potpori je 100,00 kn. 

 

Za svaku od navedenih mjera (Mjera 1. do Mjera 4.) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja donijeti će pravilnike o 

kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava.  

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 6. 

Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja donijeti će Odluku o subvencioniranju pojedinih potpora na području Grada 

Grubišnoga Polja, a Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja 

objavit će Javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče, Radija Grubišno Polje i Internet stranice Grada 

Grubišnoga Polja, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. Gradonačelnik će 

osnovati Povjerenstvo za dodjelu potpora čiji su zadaci, pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i utvrđivanja prijedloga iznosa dodjele 

potpore. 

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Gradonačelnik te se ista, sukladno članku 

6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku. 

 

Članak 7. 

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 
na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa. 

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 na propisanom obrascu 
koji je sastavni dio ovog Programa. 

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

Članak 8. 

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u 

obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 

 

Članak 9. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male 

vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis. 

Grad Grubišno Polje (davatelj državne potpore) dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje 

potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.  

 

Članak 10. 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 

KONTROLA 

Članak 11. 

Kontrolu Mjera 1. do Mjera 4., da li su namjenski iskorištena sredstva, obavlja Povjerenstvo za provođenje postupka 

dodjele subvencija u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 12. 

Ukoliko Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi 

ustanovi nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore je dužan odobrena sredstva vratiti na IBAN Grada Grubišnoga Polja u 

roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz proračuna Grada 

Grubišnoga Polja u narednih 5 (pet) godina. 
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STUPANJE NA SNAGU 

Članak 13. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program potpora poljoprivredi na području grada grubišnoga polja 

za 2017. - 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 08/16) 

Članak 14. 

Na ovaj Program Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo je Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpora male 

vrijednosti, Klasa: 404-01/16-01/98, Urbroj:525-07/0882-16-2 od 13. prosinca 2016.   

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 

Grubišnoga Polja. 

 
Klasa: 320-12/16-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-30 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 
 

   Predsjednik 
           Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
5. 

 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 04/13) 

i članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/17), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici, održanoj 20. siječnja 2017., donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnju  
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava te kriteriji za utvrđivanje iznosa i postupak 
odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnu na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima za područje Grada Grubišnoga Polja, i to: 

 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 

 Kontrola plodnosti tla 

 Nabava i postavljanje plastenika za povrtlarstvo 

 Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu. 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 

tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 

imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
 

 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 

- osiguranje poljoprivrednih usjeva za tekuću godinu, 
- kontrolu plodnosti tla, 
- nabavu i postavljanje novih plastenika-staklenika za povrtlarstvo i cvjećarstvo, 
- za protugradnu mrežu i ostalu zaštitnu opremu za voćnjake 

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti, imaju postojeći plastenik i/ili staklenik minimalne površine 200 m² i/ili postojeći voćnjak minimalne površine 0,5 ha. 
   
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG), 
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- koja se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom, povrtlarskom ili cvjećarskom proizvodnjom u postojećem 
plasteniku minimalne površine 200 m² ili voćarskom proizvodnjom u voćnjaku minimalne površine 0,5 ha 

- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju. 

 
Subvencija po ovoj mjeri odobrava se u iznosu: 

- 25 % iznosa plaćenog računa za policu osiguranja za tekuću godinu od rizika tuče, požara i udara groma za 
poljoprivredne kulture ali maksimalno do 500,00 kn po jednom korisniku, 

- 100,00 kn za pokriće dijela računa kontrole plodnosti tla ali maksimalno do 500,00 kn po jednom korisniku, 
- 50 % iznosa za nabavu i postavljanje novog plastenika minimalne površine 200 m² ali maksimalno do 6.000,00 kn po 

jednom korisniku, 
- subvencija  za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu odobrava se u iznosu 30% troška, a najviše do 6.000,00 

kuna po jednom korisniku, za troškove nabave protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme te postavljanja sustava 
zaštite. 

 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 
Članak 6.  

Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 
1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. presliku gruntovnog izvatka, posjedovnog lista, ili presliku sklopljenog ugovora o zakupu za zemljište koje je predmetom 

subvencije, 
4. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, 
5. podatke o žiro-računu (IBAN-u), 
6. vrstu proizvodnje kojom se OPG bavi - djelatnost, 
7. presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu - kupnju, 
8. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji. 
9. izjavu o iznosu primljenih potpora male vrijednosti u poljoprivredi 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Gradonačelnik za svaku godinu donosi odluke o subvencioniranju pojedinih potpora na području Grada Grubišnoga 

Polja, a Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na 
području Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 

Po objavi Javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja ili na 
internet stranici Grada Grubišnoga Polja. 

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu. 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
Član Povjerenstva može biti:  
1. Zamjenik Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja – predsjednik, 
2. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja – zamjenik predsjednika, 
3. Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja – član, 
4. predstavnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja – član, 
5. predstavnik Savjetodavne službe, Podružnice BBŽ-e – član. 

Konačnu Odluku o Listi korisnika potpore za svaku godinu donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu Grubišnom Polju (davatelju državne 
potpore) dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Grubišno Polje dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi de minimis.  

Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku (obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu) ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u 
obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje 
potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
imenovano Povjerenstvo.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
 

Članak 10. 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih 

sredstava za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni glasnik“ 
Grada Grubišnoga Polja, broj 08/16). 
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Članak 11. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 

Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 320-12/16-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-31 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 
 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 

6. 
 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 04/13) 

i članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/17), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici, održanoj 20. siječnja 2017., donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje dijela troškova za stočarsku proizvodnju  
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

 
II. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava te kriteriji za utvrđivanje iznosa i postupak 
odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za stočarsku proizvodnu na 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za područje Grada Grubišnoga Polja, i to: 

 Kupnju steonih junica na međunarodnom proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu. 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 

tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 

imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za  kupnju steonih junica na aukcijskoj prodaji na 
međunarodnom proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu. 
  IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG), 
- koja se bave stočarskom proizvodnjom, 
- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju. 

 
Subvencija po ovoj mjeri odobrava se u iznosu do 1.000,00 po jednom grlu ali maksimalno do 3.000,00 kn po jednom korisniku u 
razdoblju od 2017. do 2020. godine. 
 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 
Članak 6.  

Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 
10. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
11. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
12. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, 
13. podatke o žiro-računu (IBAN-u), 
14. vrstu proizvodnje kojom se OPG bavi - djelatnost, 
15. presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu - kupnju, 
16. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji. 
17. izjavu o iznosu primljenih potpora male vrijednosti u poljoprivredi 
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V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Gradonačelnik za svaku godinu donosi odluke o subvencioniranju pojedinih potpora na području Grada Grubišnoga 

Polja, a Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na 
području Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 

Po objavi Javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja ili na 
internet stranici Grada Grubišnoga Polja. 

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu. 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
Član Povjerenstva može biti:  
6. Zamjenik Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja – predsjednik, 
7. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja – zamjenik predsjednika, 
8. Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja – član, 
9. predstavnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja – član, 
10. predstavnik Savjetodavne službe, Podružnice BBŽ-e – član. 

Konačnu Odluku o Listi korisnika potpore za svaku godinu donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu Grubišnom Polju (davatelju državne 
potpore) dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Grubišno Polje dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi de minimis.  

Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku (obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu) ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u 
obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje 
potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
imenovano Povjerenstvo.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje dijela troškova za stočarsku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni 
glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 08/16). 

 
Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 320-12/16-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-32 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
 

Ivo Martinović, v.r. 

 
7. 

 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 0/13 i 04/13) i 

članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/17), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici, održanoj 20. siječnja 2017., donijelo je  

 
PRAVILNIK 

o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 
za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika  

 
III. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava, te kriteriji za utvrđivanje iznosa i 

postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava sufinanciranja dijela troškova edukacije poljoprivrednika, i 
to: 

 Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti,  

 Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova.  
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Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 

tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 

imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 

- Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti,  
- Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova. 

 
   
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG), 
- koja se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom,  
- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju. 

 
Subvencija po ovoj mjeri odobrava se u iznosu: 

- 50% od ukupnog troška edukacije, a najviše do 1.000,00 kn po jednom korisniku u razdoblju od 2017. do 2020. godine, 
- 50 % nastalih opravdanih konzultantskih troškova pripreme projekata na natječaje EU fondova ali najviše do iznosa 

3.000,00 kn po jednom korisniku, 
 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 
Članak 6.  

Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 
18. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
19. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
20. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, 
21. podatke o žiro-računu (IBAN-u), 
22. vrstu proizvodnje kojom se OPG bavi - djelatnost, 
23. presliku računa o izvršenom plaćanju za edukaciju – konzultantske troškove, 
24. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji. 
25. izjavu o iznosu primljenih potpora male vrijednosti u poljoprivredi 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Gradonačelnik za svaku godinu donosi odluke o subvencioniranju pojedinih potpora na području Grada Grubišnoga 

Polja, a Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na 
području Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 

Po objavi Javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja ili na 
internet stranici Grada Grubišnoga Polja. 

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu. 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
Član Povjerenstva može biti:  
11. Zamjenik Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja – predsjednik, 
12. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja – zamjenik predsjednika, 
13. Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja – član, 
14. predstavnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja – član, 
15. predstavnik Savjetodavne službe, Podružnice BBŽ-e – član. 

Konačnu Odluku o Listi korisnika potpore za svaku godinu donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu Grubišnom Polju (davatelju državne 
potpore) dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Grubišno Polje dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi de minimis.  

Tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku 
(obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu), po Uredbi Komisije br. 1408/2013 ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, a po 
Uredbi Komisije br. 1407/2013 ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a.  
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Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici 
Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u 
obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje 
potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
imenovano Povjerenstvo.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 08/16). 
 

Članak 11. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 

Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 320-12/16-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-33 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
 

Ivo Martinović, v.r. 

8. 
 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 04/13) 

i članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/17), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici, održanoj 20. siječnja 2017., donijelo je  

 
PRAVILNIK 

o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 
za sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme  

 
IV. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava, te kriteriji za utvrđivanje iznosa i 
postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava sufinanciranja dijela troškova poljoprivredne opreme, i to: 

 Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača).  
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 

tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 

imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, te ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 
 
III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 

- Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača).  
 
 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG), 
- koja se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom,  
- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju. 
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Subvencija po ovoj mjeri odobrava se u iznosu: 
- od 100,00 kn po jednom korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) 

u razdoblju od 2017. do 2020. godine. 
 

Neprihvatljivi troškovi su troškovi PDV-a. 

 
Članak 6.  

Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 
26. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
27. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
28. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, 
29. podatke o žiro-računu (IBAN-u), 
30. vrstu proizvodnje kojom se OPG bavi - djelatnost, 
31. presliku računa o izvršenom plaćanju za pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača), 
32. izvod sa žiro-računa o provedenoj transakciji. 
33. izjavu o iznosu primljenih potpora male vrijednosti u poljoprivredi 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Gradonačelnik za svaku godinu donosi odluke o subvencioniranju pojedinih potpora na području Grada Grubišnoga 

Polja, a Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na 
području Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 

Po objavi Javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja ili na 
internet stranici Grada Grubišnoga Polja. 

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu. 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 
Član Povjerenstva može biti:  
16. Zamjenik Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja – predsjednik, 
17. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja – zamjenik predsjednika, 
18. Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja – član, 
19. predstavnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja – član, 
20. predstavnik Savjetodavne službe, Podružnice BBŽ-e – član. 

Konačnu Odluku o Listi korisnika potpore za svaku godinu donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  
Članak 8. 

Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu Grubišnom Polju (davatelju državne 
potpore) dati izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Grubišno Polje dužan je 
korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi de minimis.  

Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen jednom poduzetniku (obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu) ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u 
obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje 
potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će 
imenovano Povjerenstvo.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja za provedbu ovog Pravilnika.  
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja vodi evidenciju subvencija po korisnicima. 

 
Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 08/16). 

 
Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada 
Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 320-12/16-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-34 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 

 
Predsjednik 

Gradskog vijeća 
 

Ivo Martinović, v.r. 
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9. 
 
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13) 

Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici održanoj dana 20. siječnja 2017. godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Plana nabave dugotrajne imovine  

Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja daje suglasnost na Izmjenu i dopunu Plana nabave dugotrajne imovine 
Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. za 2017. godinu, Klasa: 363-02/17-02-3, Urbroj: 2127/01-28-01/17-1 od 5. siječnja 2017. godine. 
 
 

Članak 2. 
             

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 

Klasa: 406-01/17-01/1 
Urbroj: 2127/01-03/01-17-03 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017. 
 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
 

10. 

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96; 68/98; 137/99; 
22/00; 73/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 ) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja 
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 01/13 i 04/13 ), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 42. sjednici održanoj 
20. siječnja  2017. godine, donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže 

 
I. 

 Grad Grubišno Polje i Darkom distribucija plina d.o.o. iz  Daruvara, Josipa Kozarca 19, sklopit će Ugovor o zakupu 
razvodne plinske mreže radi distribucije plina na području Grada Grubišnoga Polja. 

 Navedeni Ugovor sklapa se na određeno vrijeme tj. na rok od 01. siječnja  2017. do 31. prosinca 2017.  
II. 

 Utvrđuje se iznos godišnje zakupnine za korištenje plinske mreže u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja u iznosu od 
100.000,00 kuna, uz mogućnost prijeboja međusobnih potraživanja zakupodavca i zakupnika za eventualne radove na sanaciji 
stare plinske mreže, za koju je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost vlasnika.  
 

III. 
 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja da potpiše Ugovor  iz točke I. ovog Zaključka. 

IV. 
 Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu plinske mreže 
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 01/16 ). 

V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja. 

Klasa: 363-05/16-01/2 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-08 
Grubišno Polje, 20. siječnja  2017.   

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 
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GRADONAČELNIK  

GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 
 

11. 
 
Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 2. siječnja 2017. godine donosi  
 
 

PLAN PRIJAMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD  

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 
U GRADU GRUBIŠNOM POLJU ZA 2017. GODINU 

 
I. 
 

 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini planira se primiti 13 osoba. 
 Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban 
stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana. 
 

II. 
 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom 
za zapošljavanje.  
 

III. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se i u „Službenom 
glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.  
 

Klasa: 112-06/17-01/1 

Urbroj: 2127/01-01/01-17-1 

Grubišno Polje, 2. siječnja 2017.  

 

 

 

Tablični prikaz plana prijama na stručno osposobljavanje  

u Gradu Grubišnome Polju za 2017. Godinu 

 

 

 

 

 
UPRAVNI ODJEL NAZIV RADNOG MJESTA STUPANJ OBRAZOVANJA I 

STRUKA 
Postojeće 
stanje na 
1.1. 2017. 

Planirani 
prijam tijekom 
2017. 
 

 
 

Upravni odjel  
za gospodarstvo 

viši stručni suradnik za 
razvoj grada 

magistar struke ili stručni 
specijalist visoke stručne 
spreme ekonomske struke 

1 2 

viši referent  sveučilišni ili stručni 
prvostupnik ili magistar struke 
ili stručni specijalist visoke 
stručne spreme 
poljoprivredne/agronomske 
struke 

 
0 
 

1 

viši referent  sveučilišni ili stručni 
prvostupnik ekonomske ili 
srodne struke 

 
0 
 

0 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti  

viši stručni suradnik za 
komunalnu infrastrukturu 
 

magistar struke ili stručni 
specijalist građevinske, 
arhitektonske ili druge tehničke 
struke 

0 1 

referent za komunalnu 
naknadu i komunalni 
doprinos 

Srednja stručna sprema- 
gimnazija 0 1 
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Upravni odjel  
za financije  

viši stručni suradnik magistar struke ili stručni 
specijalist visoke stručne 
spreme ekonomske struke 

0 0 

viši referent za proračun i 
financije 

sveučilišni ili stručni 
prvostupnik ekonomske struke 

 
1 
 

 
2 
 

referent –  
financijski knjigovođa 

srednja stručna sprema 
ekonomske struke 
 

0 1 

referent - likvidator srednja stručna sprema 
ekonomske ili komercijalne 
struke 

0 1 

Stručna služba 
Gradskog vijeća 

tajnik Gradskog vijeća  magistar struke ili stručni 
specijalist visoke stručne 
spreme pravne/upravne struke 
 

1 2 

viši referent za poslove 
Gradskog vijeća 

sveučilišni ili stručni 
prvostupnik upravne struke 
 

0 1 

administrativni tajnik  srednja stručna sprema 
ekonomske ili upravne struke 
 

0 1 

 
UKUPNO 3 

 
13 
 

 
 

Gradonačelnik 
 

Zlatko Mađeruh v.r. 

 
12. 

 
Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) te članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ 1/13 i 4/13), gradonačelnik 
Grada Grubišnoga Polja dana 2. siječnja 2017. godine donosi 
 
 

PLAN  
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  

GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2017. GODINU 
 
 

I. 
 

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se popunjenost upravnih tijela Grada Grubišnoga Polja na dan 1.1.2017. godine 
i planira zapošljavanje sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11).  

 
II. 
 

Plan prijama u državnu službu utvrđuje se za 2017. godinu (kratkoročni plan). 
 
 

III. 
 

Plan prijma u službu sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta, potrebnom broju službenika na 
neodređeno vrijeme, potrebnom broju vježbenika i potrebnom broju službenika na određeno vrijeme, te broju zaposlenih 
pripadnika češke nacionalne manjine, a utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana. 

 
 

IV. 
 

Grad Grubišno Polje popunjava radna mjesta u skladu s osiguranim financijskim sredstvima. 
 
 

V. 
 

U upravnim tijelima Grada Grubišnoga Polja pripadnici češke nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost sukladno 
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te čl. 86. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ 1/13 i 4/13). 
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VI. 
 

Tablica – Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu 
 

Upravni odjel Stvarno stanje 
popunjenosti na 
neodređeno 
vrijeme s 
1.1.2017. 

Planiran broj prijama 
službenika na 
neodređeno vrijeme 

Planiran broj 
prijama 
vježbenika na 
određeno 
vrijeme 

Planiran broj 
prijama 
službenika na 
određeno 
vrijeme 

Broj 
zaposlenih 
pripadnika 
češke 
nacionalne 
manjine 

Upravni odjel za gospodarstvo 2 0 0 0 0 

Upravni odjel za komunalne 
djelatnosti  

4 0 0 0 0 

Upravni odjel za financije 

4 0 0 1 2 

Stručna služba Gradskog 
vijeća 

4 0 0 0 2 

UKUPNO 14 0 0 1 4 

 
 

VII. 
 

Plan prijama u službu za upravna tijela Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 023-05/17-01/1 
Urbroj: 2127/01-01/01-17-1 

Grubišno Polje, 2. siječnja 2017.  
Gradonačelnik 

 
Zlatko Mađeruh v.r. 

13. 
 
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13 i 04/13 ), 

a povodom zahtjeva za sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora tvrtke Metida d.o.o. iz Grubišnoga Polja od 21. 
studenog (zaprimljeno 30. studenog ) 2016. ( u daljnjem tekstu zakupnik ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 09. 
siječnja 2017. donosi   

Z A K L J U Č A K 
 o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora 

 
Članak 1. 

 
 Odobrava se sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 2, površine 47,12 m2, Klasa: 940-01/14-01/4, 
Urbroj: 2127/01-04/01-16-37, od 11. siječnja 2016. g. sklopljen između tvrtke Metida d.o.o. ( kao zakupnika ) i Grada Grubišno 
Polje ( kao zakupodavca ) koji se nalazi u prizemlju zgrade Poslovno-kulturnog centra Otkos 10 na lokaciji u Grubišnom Polju, 
Trg bana J. Jelačića 7, u poslovnoj zgradi koja je sagrađena na  kčbr. 1020, k.o. Grubišno Polje. 

Sporazumni raskid se odobrava sa danom 31. prosinca 2016. godine, nakon čega je  zakupnik u obvezi gore navedeni 
poslovni prostor zapisnički predati zakupodavcu, slobodan od osoba i stvari. 

Članak 2. 

 Određuje se obveza zakupniku da podmiri zakupninu, utrošak električne energije, troškove potrošnje plina, vode, 
komunalne naknade i sl., za korištenje gore navedenog poslovnog prostora do dana raskida ugovora. 

 
Članak 3. 

 
 Zakupodavac i zakupnik će sklopiti sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u članku 1. 
ove Odluke. 

Članak 4. 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u «Službenom glasniku»  Grada 
Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 940-01/14-01/4 
Urbroj: 2127/01-04/01-17-38 
Grubišno Polje, 09. siječnja 2017.  

Gradonačelnik 
 

Zlatko Mađeruh v.r. 
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14. 
  
Temeljem članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» RH, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), članka 45. 
Točka 7. I članka 102. Zakona o veterinarstvu  ("Narodne novine", br. 82/13), članka 17. Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga 
male vrijednosti („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polje broj: 01/14), članka 22. Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, 
mačaka i drugih životinja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/00)  i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja 
("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13 i 04/13) gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja  dana 16. siječnja 2017. 
godine,  donosi 
 

O D L U K U 
o povjeravanju poslova hvatanja i čuvanja pasa i mačaka lutalica, neškodljivog uklanjanja pregaženih životinja  s 

javno-prometnih površina na području Grada Grubišnoga  Polja u 2017. godini 
   

Članak 1. 
 Odobrava se povjeravanje poslova hvatanja i čuvanja pasa i mačaka lutalica, neškodljivog uklanjanja pregaženih 
životinja s javno-prometnih površina na području Grada Grubišnoga Polja u 2017. godini.  

Članak 2. 

Prihvaća se ponuda Veterinarskog obrta «Biondić» iz Velikih Zdenaca, Trg kralja Tomislava kbr. 7,  OIB: 85520245026 
od 13. veljače 2017. godine za obavljanje poslova  navedenih u članku 1. ove Odluke koja sa PDV-om po životinji iznosi kako 
slijedi: 

1. uklanjanje lešina i pregaženih životinja (psi, mačke, lisice, jazavci i dr.) s javno-prometnih površina i odvozom  
*300,00 kn/kom., 

2. hvatanje i čuvanje pasa i mačaka lutalica do udomljavanja *950,00 kn/kom.   

Članak 3. 

 Troškovi za obavljanje poslova iz ove Odluke financirati  će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu.. 
 

Članak 4. 
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj  nabavi. 

 
Članak 5. 

 Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po gradonačelniku kao naručitelja i ponuditelja iz članka 2. 
ove Odluke regulirat će se ugovorom. 
 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada 
Grubišnoga Polja. 

 
Klasa: 322-08/17-01/1 
Urbroj:2127/01-04/02-17-02   
Grubišno Polje, 16.  siječnja 2017.  

Gradonačelnik 
 

Zlatko Mađeruh v.r. 
 

 
15. 

Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13 i 04/13), 
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 16. siječnja 2017. donosi 
 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za provođenje Akcijskog plana 
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja 

za razdoblje 2015.-2020. 
 
 

Članak 1. 
 Grad Grubišno Polje izradio je Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015. - 2020. („Službeni 
glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 6/16) koji je usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. lipnja 2016. 
  

Članak 2. 
Za potrebe praćenja realizacije i izradu izvješća o provedbi planova iz Programa navedenog u članku 1. ove Odluke 

Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja u Povjerenstvo za provođenje Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Grada 
Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. imenuje: 
 

12. Dalibor Jurina – zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja - za predsjednika, 
13. Ivica Ahac – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo – za zamjenika predsjednika, 
14. Jasminka Meheš – pročelnica Upravnog odjela za financije – za zamjenika predsjednika, 
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15. Marija Jungić – tajnica Gradskog vijeća - za člana, 
16. Željko Margeta – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti  – za člana, 
17. Mirjana Starčević – viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj Grada – za člana, 
18. Marina Kamber – direktorica Turističkog ureda TZ Grada – za člana, 
19. Dijana Turniški – voditeljica LAG-a Bilogora Papuk – za člana, 
20. Željko Šenkižek – predstavnik Komunalca d.o.o. Grubišno Polje – za člana,, 
21. Ivan Udžbinac – predstavnik Savjetodavne službe – za člana, 
22. Zlatko Pavičić – član Gradskog vijeća – za člana. 

 
Članak 3. 

 Zadaće  Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su: 
- za svaku godinu predložiti Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 

razdoblje 2015.-2016., 
- izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 

2015.-2016. i godišnjeg Akcijskog plana, 
- pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana, 
- izraditi godišnje izvješće o provedenim aktivnostima i dostaviti ga Gradonačelniku, 
- organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća. 

 
Članak 4. 

 Rokovi Povjerenstva za provođenje zadaća iz članka 3. ove Odluke su: 

 predložiti godišnji Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 
2015.-2016. – za svaku godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine, 

 izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 
razdoblje 2015.-2016. i godišnjeg Akcijskog plana - za svaku godinu najkasnije do 31. ožujka naredne godine, 

 pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – kontinuirano kako se koja aktivnost provodi 

 izraditi godišnje izvješće o provedenim aktivnostima Povjerenstva i dostaviti ga Gradonačelniku - za svaku godinu 
najkasnije do 30. lipnja naredne godine, 

 organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća – kontinuirano prema ukazanoj potrebi 
 

Članak 5. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Akcijskog plana 
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020., Klasa: Klasa: 300-02/13-01/4, Urbroj: 2127/01-
02/01-16-77 od 02. rujna 2016. 

 
Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga 
Polja. 
 
Klasa: 300-02/13-01/4 
Urbroj: 2127/01-02/01-17-83 
Grubišno Polje, 16. siječnja 2017. 

Gradonačelnik 
 

Zlatko Mađeruh v.r. 
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OSTALI AKTI 
16. 

Na temelju odredbi Zaključka Gradskog vijeća o izradi pročišćenog teksta Odluke o komunalnoj naknadi, Klasa: 363-01/17-01/1, 
2127/01-01/01-17-2 od 20. siječnja 2017. godine, Povjerenstvo za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja, 
na sjednici održanoj 20. siječnja 2017. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi.  

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnoj naknadi obuhvaća Odluku o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga 
Polja br. 2/14) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 
11/14), u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu. 

Klasa: 363-01/17-01/1 
Urbroj: 2127/01-01/01-17-3 
Grubišno Polje, 20. siječnja 2017.           Predsjednica  
           Povjerenstva za Statut i Poslovnik 

       Mirjana Černi , v.r. 

 
ODLUKU 

o komunalnoj naknadi 
(pročišćeni tekst)  

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Gradu Grubišnom Polju, a osobito: 

 naselja u Gradu Grubišnom Polju u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 

 područja zona u Gradu Grubišnom Polju, 

 koeficijent zona ( Kz ) za pojedine zone, 

 koeficijent namjene ( Kn ) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne 

djelatnosti, 

 rokovi plaćanja komunalne naknade, 

 nekretnine važne za Grad Grubišno Polje koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne 

naknade, 

 opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od 

plaćanja komunalne naknade, 

 izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade. 

Članak 2. 

 
 Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada GrubišnogaPolja. 

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih 

djelatnosti: 

- odvodnja atmosferskih voda, 

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje groblja i krematorija i 

- javna rasvjeta.  

 
Članak 3. 

 
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 2. ove Odluke. 
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II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA  

 
Članak 4. 

 

Naselja u Gradu Grubišno Polje u kojima se plaća komunalna naknada jesu: 

Grad Grubišno Polje i sva prigradska naselja kako slijedi: Veliki Zdenci , Mali Zdenci, Orlovac Zdenački, Grbavac, 

Velika Jasenovača, Mala Jasenovača, Velika Barna, Mala Barna, Velika Peratovica, Mala Peratovica, Poljani, Donja Rašenica, 

Gornja Rašenica, Treglava, Ivanovo Selo, Rastovac, Munije, Turčević Polje, Dijakovac, Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica, 

Mala Dapčevica, Lončarica. 

 

Članak 5. 

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: 

 stambenog prostora,  

 poslovnog prostora, 

 garažnog prostora,  

 građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i  

 neizgrađenoga građevnog zemljišta   

koji se nalaze unutar građevnog područja naselja kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevnog područja naselja na 

kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i 

koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama 

te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.  

Građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica građevnog područja 

naselja, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske i druge 

namjene. 

Neizgrađenim građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra se zemljište iz prethodnog stavka na kojemu nije 
izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju i 
zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine. 

III. PODRUČJA ZONA U GRADU I KOEFICIJENTI ZONA 

Članak 6. 

Visina komunalne naknade određuje se sukladno sljedećim mjerilima: 

1. lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina i 
2. vrsti nekretnine iz članka 5. stavak 1. ove Odluke. 

 
Članak 7. 

 
Komunalna naknada obračunava se po m2   površine i to: 

- za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima 
i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("N.N".,br. 40/97.) 

- za građevno zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i za neizgrađeno građevno zemljište po jedinici stvarne 
površine. 

 
Članak 8. 

 
 Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: 

1. vrijednosti obračunske jedinice - boda ( B ), određene u kunama po m2 ( u nastavku: vrijednost boda ), 
2. koeficijenta zone ( Kz ) i 
3. koeficijenta namjene ( Kn ). 

 
Članak 9. 

 
 Glede mjerila propisanih člankom 6. ove Odluke iznos komunalne naknade određuje se prema  stupnju komunalne 
opremljenosti pojedinog naselja i ulica, a to su: 

1. pristupna cesta, 
2. uređeni nogostup za odvodnju atmosferskih voda-najmanje sa jedne strane ulice, 
3. objekti za opskrbu električnom energijom - javna rasvjeta, 
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4. telefon, 
5. voda po mjesnim prilikama, 
6. plin i 
7. kanalizacija. 
 

 

Ovisno o komunalnoj opremljenosti u Gradu Grubišno Polje određuju se 3 zone za plaćanje komunalne naknade i to: 

I. ZONA 
- zadovoljenih svih 7 (sedam) uvjeta iz članka 9. stavka 1. točke 1-7 ove Odluke, 

II. ZONA 
- zadovoljenih 5 (pet) ili 6 (šest) uvjeta iz članka 9. stavka 1. točke 1-7 ove Odluke i 

III. ZONA 
- zadovoljena 3 (tri) ili 4 (četiri)  uvjeta iz članka 9. stavka 1. točke 1-7 ove Odluke. 
 

Članak 10. 
 

 Ovisno o komunalnoj opremljenosti, naselja i ulice u Gradu Grubišno Polje u kojima se plaća 
komunalna naknada, svrstavaju se u slijedeće zone: 
 

I. ZONA: 

1. dio naselja Grubišno Polje kako slijedi: 

a) Trg bana J. Jelačića, 

b) dio ul. N. Š. Zrinskog:   od kbr. 1 do kbr. 53  i od kbr. 2 do kbr. 76, 

c) dio ul. Braće Radića:   od kbr. 1 do kbr. 45  i od kbr. 2 do kbr. 82, 

d) dio ul. I. N. Jemeršića:  od kbr. 1 do kbr. 33a i od kbr. 2 do kbr. 44,  

e) dio ul. 77. sam. bat. ZNG: od kbr. 1 do kbr. 21a i od kbr. 2 do kbr. 22, 

f) dio ul. T.B.Banje :  od kbr. 1 do kbr. 19   i od kbr. 2a do kbr. 4, 

g) Ulica hrvatskih branitelja, 

 

II. ZONA: 

2. dio naselja Grubišno Polje kako slijedi: 

a) dio ul. N. Š. Zrinskog:   od kbr. 55 do kbr. 61 i od kbr. 78 do kbr. 78, 

b) dio ul. Braće Radića:   od kbr. 47 do kbr. 83 i od kbr. 84 do kbr. 130, 

c) dio ul. I. N. Jemeršića:  od kbr. 46 do kbr. 98 i od kbr. 37a do kbr. 37d,  

d) dio ul. 77. sam. bat. ZNG: od kbr. 23 do kbr. 79 i od kbr. 24 do kbr. 92, 

e) dio ul. T.B.Banje :  od kbr. 21 do kbr. 81 i od kbr.  6 do kbr. 78, 

3. ulice u Grubišnom Polju: Tina Ujevića, 4. studenog 1991., Lipovac, Ljudevita Gaja, Bartola Kašića, 
Vjekoslava, Klemana, Julija Klovića, Kolodvorska, A.G.Matoša, Vilka Ničea, P. Preradovića, M.A.Relkovića, 
30. svibnja 1990., Kralja Zvonimira, Praškog proljeća, Ivana Zajca, Huge Badalića, Matije Gupca, A. 
Hebranga, Ilovska, Ignjatička, J.Kozarca, M. Lovraka i Stalovica, 

4. ulice i trg u Velikim Zdencima: Hercegovačka, Ilovska, Klokočevačka, Mate Lovraka, Trg kralja Tomislava, 
Trg Hrvatskog sabora i Zdenački gaj, 

5. ulice u Malim Zdencima: A. Mihanovića i 30. svibnja 1990., 

6. naselja: Poljani i Orlovac Zdenački, 

 
III. ZONA: 

 
7. Prilaz Rudolfa Roupeca u Grubišnom Polju,  
8. ul. Gradina, Josipa Kozarca i dio ul. Mate Lovraka ( „Trnavski put“ prema groblju ) u Velikim Zdencima, 
9. naselje Ivanovo Selo sa trgom i ulicama: Trg A. Kriškovića, Breg, Ilovska, Praška i Zagrebačka, 
10. naselje Velika Barna sa ulicama: Barnjanski vinogradi, Braće Radića, Kralja Tomislava i Kreševine, 
11. naselja: Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Velika Jasenovača, Mala Barna, Velika Peratovica, 

Mala Peratovica, Treglava, Rastovac, Munije, Turčević Polje, Dijakovac, Dapčevački Brđani, Velika 
Dapčevica, Mala Dapčevica, Lončarica i Mala Jesenovača.    

 
, 
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Članak 11. 
Koefijenti zona iznose:   

I. zona .........................................................................................................  1,00 

II. zona ........................................................................................................                           0,80 

III. zona ......................................................................................................   0,60 

 

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA 

 

Članak 12. 

 Koeficijenti namjene iznose: 

1. za stambeni i garažni prostor, te prostor koji koriste neprofitne organizacije ........ 1,00 

2. neizgrađeno građevno zemljište .............................................................................. 0,05  

3. za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ......................................... 2,00 

4. za ostale poslovne prostore ..................................................................................... 3,00 

5. za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti .............. 10% od toč.3. i 4. 

 

Članak 13. 

 

 Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, a u slučaju kada se poslovna 
djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz članka 12. ove Odluke umanjuje se za 50%, 
ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište. 
 

Članak 14. 
 

 Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga 
godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području 
Grada Grubišnoga Polja.  
 
V.  NAČIN UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI BODA   
        I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 15. 

Rješenje o komunalnoj naknadi za svakog pojedinog obveznika donosi Upravni odjel za stambeno-komunalne 

djelatnosti i uređenje prostora Grada Grubišnoga Polja ( u nastavku: Upravno tijelo ) za  kalendarsku godinu do 31. ožujka 

tekuće godine, ako se na osnovi odluke predstavničkog tijela mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu. 

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka u postupku i na način 

određen po propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit. 

Protiv rješenja upravnog tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije u čijemu 

su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.   

Vrijednost boda ( B ) određuje odlukom Gradsko vijeća Grada Grubišnoga Polja do kraja studenog  tekuće godine za 
slijedeću kalendarsku godinu, nakon donošenja Odluke o komunalnoj naknadi. 

Ako Gradsko vijeće Grada promijeni vrijednost boda u odnosu na prethodnu godinu, donose se nova rješenja o 

obvezi plaćanja komunalne naknade za sve obveznike. 

Vrijednost boda iz stavka 4. ovoga članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine 

stambenog prostora u I. zoni Grada Grubišnog Polja. 

Ako se ne odredi vrijednost boda iz stavka 4. ovoga članka najkasnije do kraja studenoga tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 

Članak 16. 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina 

i mjesečni iznos komunalne naknade. 

Članak 17. 

 Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 5. ove Odluke ( fizička ili pravna osoba ) dužan je u roku od 15 dana 

od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu za stambeno-komunalne djelatnosti i 

uređenje prostora Grada Grubišnog Polja na čijem se području nalazi nekretnina.   

 
 
 



SLUŽBENI GLASNIK 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

Broj 1/17 

Stranica | 29 

 

 

 

VI. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 18. 
 
 Komunalnu naknadu obveznici plaćaju tromjesečno i to: 

 I. tromjesečje ....................................................... do 15. travnja, 

 II. tromjesečje ..................................................... do 15. srpnja, 

 III. tromjesečje .................................................... do 15. listopada, 

 IV tromjesečje ..................................................... do 31. prosinca. 
 

Obveznici iz članka 5. ove Odluke plaćaju komunalnu naknadu u 4. jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske 
godine. 
VII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 19. 

 Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine: 

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnoga predškolskoga, osnovnoga, srednjega i visokog         

    obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva,  

2. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi,  

3. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,  

4. za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice,  

 
5. za koje se ovom odlukom utvrdi da su važne za jedinicu lokalne samouprave, a  

njihovo se održavanje financira iz proračuna ( Grad Grubišno Polje – nekretnine u vlasništvu Grada i poslovni 
prostori na kojima je grad zakupnik, CIK, Gradsko društvo Crvenog križa ,Dječji vrtić, športski klubovi i njihove 
udruge, političke stranke, udruge sindikata i sudionika Domovinskog rata, udruge invalidnih i hendikepiranih 
osoba, udruge namijenjene za skrb invalidima ) uz uvjet da nabrojene nekretnine od točke 1. do 7. njihovi vlasnici 
odnosno korisnici ne daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje i 
 

 6. koje se koriste u svrhu obavljanja poljoprivredne djelatnosti (osim trgovačke djelatnosti). 

Članak 20. 
 

 Obveznik komunalne naknade može se potpuno osloboditi plaćanja komunalne naknade. 
 Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada po zahtjevu obveznika može rješenjem 
osloboditi od obveze plaćanja komunalne naknade: 

 
 obitelji poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja domovinskog rata, ako mjesečna primanja za 

studeni ili prosinac prethodne godine ne prelaze po članu obiteljskog domaćinstva 1.000,00 kuna mjesečno, 
 invalida domovinskog rata i ostale invalide, koji imaju mjesečna primanja za studeni ili prosinac prethodne godine po 

članu obiteljskog domaćinstva do 1.000,00 kuna mjesečno, 
 obveznika ili člana obitelji obveznika koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi, 

 domaćinstva koja imaju mjesečna primanja u studenom ili prosincu prethodne godine po članu obiteljskog domaćinstva 
do 500,00 kn mjesečno. 

Domaćinstvom iz prethodne točke smatra se domaćinstvo bez drugih prihoda u kojem žive članovi domaćinstva stariji 
od 60 godina. 

U navedenim slučajevima, obveznik se oslobađa plaćanja komunalne naknade privremeno, na rok od jedne godine. 
 
Zahtjev za privremeno, potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznik može podnijeti od 15. 
prosinca tekuće godine do 28. veljače sljedeće godine za istu kalendarsku godinu.    
Ukoliko obveznik komunalne naknade ne dostavi zahtjev u roku iz prethodnog stavka, smatrat će se da ne ispunjava uvjete za 
oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.  
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VIII.  IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE 

 

Članak 21. 

 

 U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 18, 19 i 20 ove odluke , sredstva potrebna za 

održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će 

se u Proračunu Grada Grubišnog Polja iz sredstava poreznih prihoda i prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnog Polja. 

  

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi («Službeni glasnik» Grada Grubišnog 
Polja, br. 12/09 i 14/09 ). 

 

 

Članak 23. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja, a primjenjivat će se od 
01. travnja 2014. godine. 
 

 

Odredba koja je preostala nakon izrade pročišćenog teksta iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 

naknadi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 11/14):  

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja, a primjenjivat će se od 
01. siječnja 2015. godine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SLUŽBENI GLASNIK 

GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 
 
Glavni i odgovorni urednik: Petr Lacina 
Tel: 043/448-203; 043/448-200; Fax: 043/485-496 
 
IZDAVAČ: GRAD GRUBIŠNO POLJE, Trg bana Josipa Jelačića 1 
 
Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja izlazi prema potrebi Godišnja pretplata iznosi *200,00 kuna, a može se uplatiti na žiro-
račun Proračuna Grada Grubišnoga Polja IBAN:312386002181900003 
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku 20 dana po izlasku lista. 
 
Tisak: Grad Grubišno Polje, Trg Josipa Bana Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje, tel/fax 043 485 496. 
 
Poštarina plaćena u pošti 43290 Grubišno Polje

 


