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GRADSKO VIJEĆE
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
1.
Temeljem članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 1/13, 4/13 i
1/18 ) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ), Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja, OIB: 13918656679 na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu službenog automobila za
potrebe gradske uprave Grada Grubišnoga Polja
I.
Odabire se Ponuda Ur.br. 18-06 od 01. 03. 2018. godine , Ponuditelja Auto Kotrba d.o.o., Domobranska 1, 43 500
Daruvar, OIB:61825486597 u iznosu od 126.266,40 kn, odnosno ukupnom iznosu od 165.134,65 kn sa PPMV i PDV-om, za
nabavu automobila marke Škoda Octavia Style 1.6 TDI.
II.
Ova odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:













predmet nabave: nabava službenog automobila za potrebe gradske uprave Grubišnoga Polja ,
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-54/18,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
140.000,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV i PPMV):
126.266,40 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV i PPMV):
165.134,65 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu robe: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 02. ožujka 2018. godine
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 406-06/18-01/2
Urbroj: 2127/01-03/01-18-11
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

2.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18), a
u skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015. - 2020., Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog
razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2018.
Članak 1.
U skladu sa Odlukom o donošenju Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.- 2020.
(u daljnjem tekstu: Strateški razvojni program) usvaja se Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada
Grubišnoga Polja za 2018.
Članak 2.
Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa za 2018. 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.
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Tabelarni prikaz Akcijskog plana i tabelarni prikaz vremenskog plana realizacije aktivnosti kroz 2018. sastavni je dio
ove Odluke.
Članak 3.
Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana, koje je Odlukom imenovao Gradonačelnik Grada
Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 01/18) čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zlatko Pavičić – zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja - predsjednik,
Ivica Ahac – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo – zamjenika predsjednika,
Jasminka Meheš – pročelnica Upravnog odjela za financije – zamjenik predsjednika,
Željko Margeta – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti – član,
Mirjana Starčević – viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj – član,
Marina Kamber – direktorica Turističkog ureda TZ Grada – član,
Dijana Turniški – voditeljica LAG-a Bilogora Papuk – član,
Željko Šenkižek – predstavnik Komunalca d.o.o. Grubišno Polje – član,

Članak 4.
Zadaće i rokovi Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke:

predložiti za 2018. godišnji Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za
razdoblje 2015.-2020. – najkasnije do 31. siječnja 2018.,

izraditi godišnje izvješće za 2017. o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga
Polja za razdoblje 2015.- 2020. i godišnjeg Akcijskog plana - najkasnije do 31. ožujka 2018.,

pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – kontinuirano u 2018. godini kako se koja aktivnost provodi.

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.
godina za 2018. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 300-02/17-01/4
Urbroj: 2127/01-02/01-18-06
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

3.
Temeljem članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 1/13, 4/13 i
1/18 ) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ), Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja, OIB: 13918656679 na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
na području Grada Grubišnoga Polja
I.
Odabire se Ponuda Ur.br. 18-08 od 22. 02. 2018. godine, Ponuditelja, HEP-Opskrba d.o.o., Ul. grada Vukovara kbr. 37,
10 000 Zagreb, OIB: 63073332379 u iznosu od 165.735,40 kn, odnosno ukupnom iznosu od 187.281,00 kn sa PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:










predmet nabave: povjeravanje poslova godišnje opskrbe električnom energijom svih obračunskih mjernih mjesta u
vlasništvu Grada Grubišnoga Polja .
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-28/18,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
199.500,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
165.735,40 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
187.281,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
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troškovi za nabavu robe: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 23. veljače 2018.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 363-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-18-10
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

4.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj: 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ), članka 11. stavka 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i ugovorom o koncesiji («Službeni glasnik» Grada
Grubišnoga Polja, broj: 3/13 i 10/17 ) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja,
broj: 1/13, 4/13 i 1/18 ), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na prijedlog Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu
sustavne deratizacije na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju poslova sustavne proljetne i jesenske deratizacije
na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu
I.
Obavljanje komunalne djelatnosti – poslovi sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga
Polja temeljem pisanog ugovora povjerava se tvrtki Eko sanitarna zaštita d.o.o., Kašina, I. Mažuranića 67 ( kao nositelju ponuda
zajednice gospodarskih subjekata: Eko sanitarna zaštita d.o.o., Kašina, I. Mažuranića 67 i Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci, Jarak
3 ), OIB: 12739681906, koja je tvrtka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, po cijeni u neto iznosu od 199.172,00
kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
II.
Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke povjerava se na vremensko razdoblje od 1
godine, tj. za 2018. godinu.

( jedne )

III.
Troškovi za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga
Polja.
IV.
Sastavni dio ove Odluke je troškovnik i cjenik za pruženu uslugu iz članka I. ove Odluke koji se nalazi u spisu ovog
predmeta i neće biti objavljen u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
V.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.
VI.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja da sklopi Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti – poslova
sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja s odabranim ponuditeljem iz točke I. ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 363-01/18-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-18-12
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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5.
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16.
ožujka 2018., donosi
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. - 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.
Članak 3.
Korisnici sredstava potpore jesu: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište
na području Grada Grubišnoga Polja.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
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 i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
1.4. Nabava i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i ostale opreme u voćarstvu
1.5. Navodnjavanje
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Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
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)
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
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
Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
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 750,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- 50 % plaćenog računa za policu osiguranja poljoprivrednih kultura za tekuću godinu.
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
koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Iznos novčane potpore po jednom uzorku je 200,00 kn za korisnike usluge ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kontrole plodnosti
tla.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.000,00 kn u kalendarskoj godini.
1.3. Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 200
m2 i nabavu opreme za plastenike (grijanje, navodnjavanje, folije, kultivator, prskalica, rolo stolovi i sl.).
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 10.000,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na:
-

do 50 % plaćenog računa za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 200 m 2,

-

do 30 % plaćenog računa za nabavu opreme za plastenike.
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1.4. Nabava i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i ostale opreme u voćarstvu
Potpora se dodjeljuje za nabava protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u voćarskoj proizvodnji, opremu za navodnjavanje,
te ostalu opremu (kultivator, prskalica-atomizer, ograda i sl. 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 u iznosu do 50% nastalih troškova, a najviše do
iznosa od 6.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva.
1.5. Navodnjavanje
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 sufinanciranje
navodnjavanja, odnosno troškova naknade za korištenje voda u iznosu do 50% a najviše 500,00 po korisniku u jednoj
kalendarskoj godini.
Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava
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 povećanje broja
muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini. Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih
životinja.
Iznos novčane potpore po povećanom jednom grlu je 500,00 kn uz uvjet da se povećani broj muznih krava održi još najmanje 1
godinu računajući od dana odobrenja sredstava.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini.
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava
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 održavanje istog
broja muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini. Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih
životinja.
Iznos novčane potpore po povećanom jednom grlu je 200,00 kn uz uvjet da se isti broj muznih krava održi najmanje 1 godinu
računajući od dana odobrenja sredstava.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.400,00 kn u kalendarskoj godini.
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području Grada Grubišnoga Polja te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju
pčelinjih proizvoda sufinancirati će se držanje i proizvodnja pčela sa 30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju
pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza za korisnike koji imaju prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju
nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Maksimalni iznos novčane potpore po jednom korisniku može biti do 1.500,00 kn u kalendarskoj godini.
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
u jednoj kalendarskoj godini.
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.
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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 u iznosu do
95% 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:
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 250,00 kn.
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju sjedište odnosno
prebivalište na području grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kn u opremanju
prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu u poljoprivredi.
Cilj ove mjere je pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u opremanju prostora
(uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu u poljoprivredi.
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.
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Članak 10.
Neprihvatljivi troškovi su:
-

troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).

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.
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 01/17).
Članak 14.
Na ovaj Program Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo je Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpora male
vrijednosti, Klasa: 404-01/18-01/18, Urbroj: 525-07/0191-18-2 od 02. veljače 2018. i Klasa: 404-01/18-01/18, Urbroj: 525-07/019118-3 od 15. veljače 2018.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-09
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

6.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) i
članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada
Grubišnoga Polja, broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici, održanoj 16. ožujka 2018., 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 i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo

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

Navodnjavanje.
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.
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Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
III NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA
Članak 4.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
-

Mjeru 1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva za tekuću godinu - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području
Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

-

Mjeru 1.2. Kontrolu plodnosti tla - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

 Mjeru 1.3. Nabavu i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo - obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju
postojeći, i/ili nabave novi plastenik i/ili staklenik min. površine 200 m²
-

Mjeru 1.4. Nabavu i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu i ostale opreme u
voćarstvu - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti i imaju voćnjak minimalne površine 0,5 ha.

-

Mjeru 1.5 Navodnjavanje - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

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, 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.
Subvencije po ovim mjerama odobravaju se u iznosu:
- 50 % iznosa plaćenog računa za policu osiguranja poljoprivrednih usjeva za tekuću godinu ali maksimalno do 750,00 kn po
jednom korisniku,
- 200,00 kn za pokriće dijela računa kontrole plodnosti tla ali maksimalno do 1.000,00 kn po jednom korisniku,
- 50 % iznosa za nabavu i postavljanje novog plastenika minimalne površine 200 m², odnosno 30% iznosa za nabavu opreme
za povrtlarstvo i cvjećarstvo, ali maksimalno do 10.000,00 kn po jednom korisniku,
- subvencija za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i ostale opreme u voćarstvu odobrava se u iznosu 50% troška, a najviše
do 6.000,00 kuna po jednom korisniku, za troškove nabave protugradnih mreža i ostale opreme te postavljanja sustava
zaštite.
- 50 % iznosa plaćenog računa za sufinanciranje navodnjavanja, odnosno troškova naknade za korištenje voda ali maksimalno
do 500,00 kn po jednom korisniku u tekućoj godini.
Neprihvatljivi troškovi su:
- troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
- obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
Članak 6.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
1.

2.
3.
4.
5.

Popunjen obrazac za dodjelu subvencije sa Izjavom o iznosu dosadašnjih primljenih potpora male vrijednosti u
poljoprivredi, i slijedećim podacima:

podatke o žiro-računu (IBAN-u),

vrstom poljoprivredne proizvodnje kojom se OPG bavi - sektor,
Presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
Presliku Obrazaca 1. Zahtjeva za potporu iz Agroneta,
Potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju (istu po službenoj dužnosti traži
UO za gospodarstvo Grada),
Presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu – kupnju.

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. listopada 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.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 2/18

Stranica | 43
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 01/17).
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-10
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

7.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) i
članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada
Grubišnoga Polja, broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici, održanoj 16. ožujka 2018., donijelo je
PRAVILNIK
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova za stočarsku 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 stočarsku proizvodnu na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za područje Grada Grubišnoga Polja, i to:

Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava,

Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava,

Očuvanje pčelinjeg fonda.
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.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
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III NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA
Članak 4.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:

Mjeru 2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava - obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave
se stočarskom proizvodnjom,


Mjeru 2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava - obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave
se stočarskom proizvodnjom



Mjeru 2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja
koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave se pčelarstvom.

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, i/ili pčelarstvom,
koja posluju preko žiro-računa,
koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju.
Subvencije po ovim mjerama odobravaju se u iznosu:
od 500,00 kn po jednom grlu za povećanje broja muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini uz uvjet da se povećani
broj muznih krava održi još najmanje 1 godinu računajući od dana odobrenja sredstava, uz maksimalan iznos sredstava
potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini,
od 200,00 kn po jednom grlu za održavanje istog broja muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini uz uvjet da se isti
broj muznih krava održi još najmanje 1 godinu računajući od dana odobrenja sredstava, uz maksimalan iznos sredstava
potpore po jednom korisniku iznosi do 1.400,00 kn u kalendarskoj godini,
od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza, uz
maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.500,00 kn u kalendarskoj godini.
Korisnik koji koristi subvenciju po Mjeri 2.1. „Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava“ ne može u
istoj kalendarskoj godini koristit subvenciju po Mjeri 2.2. „Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava“
i obrnuto.
Neprihvatljivi troškovi su:
troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
Članak 6.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
Popunjen obrazac za dodjelu subvencije sa Izjavom o iznosu dosadašnjih primljenih potpora male vrijednosti u
poljoprivredi, i slijedećim podacima:

podatke o žiro-računu (IBAN-u),

vrstom poljoprivredne proizvodnje kojom se OPG bavi - sektor,
7. Presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
8. Presliku Obrazaca 1. Zahtjeva za potporu iz Agroneta,
9. Potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju (istu po službenoj dužnosti traži UO
za gospodarstvo Grada),
10. Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o broju muznih krava iz Jedinstvenog registara domaćih životinja.

6.

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. listopada 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.
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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 01/17).
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-11
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

8.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) i
članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada
Grubišnoga Polja, broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici, održanoj 16. ožujka 2018., donijelo je
PRAVILNIK
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika
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 sufinanciranja dijela troškova edukacije poljoprivrednika, i to:

Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti,

Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova.
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.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
III NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA
Članak 4.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
Mjeru 3.1. - Edukaciju, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti,
Mjeru 3.2. - 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,
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koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju.
Subvencije po ovim mjerama odobravaju se u iznosu:
50% od ukupnog troška edukacije, a najviše do 1.000,00 kn po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini,
95% 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 ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
Članak 6.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
11. Popunjen obrazac za dodjelu subvencije sa Izjavom o iznosu dosadašnjih primljenih potpora male vrijednosti u
poljoprivredi, i slijedećim podacima:

podatke o žiro-računu (IBAN-u),

vrstom poljoprivredne proizvodnje kojom se OPG bavi - sektor,
12. Presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
13. Potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju (istu po službenoj dužnosti traži
UO za gospodarstvo Grada),
14. Presliku računa o izvršenom plaćanju za edukaciju – konzultantske troškove.
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. listopada 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.
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 01/17).
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-12
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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9.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) i
članka 5. Program potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada
Grubišnoga Polja, broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici, održanoj 16. ožujka 2018., donijelo je
PRAVILNIK
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme
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 poljoprivredne opreme, i to:

Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača),

Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
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.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
III NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA
Članak 4.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
Mjeru 4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača),
Mjeru 4.2. Izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
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.
Subvencije po ovim mjerama odobravaju se u iznosu:
od 250,00 kn po jednom korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
u razdoblju od 2018. do 2020. godine,
50% nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kn u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu
u poljoprivredi. Lista prihvatljivih ulaganja i troškova po ovoj mjeri biti će sastavni dio javnog poziva.
Neprihvatljivi troškovi su:
troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
Članak 6.
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju:
15. Popunjen obrazac za dodjelu subvencije sa Izjavom o iznosu dosadašnjih primljenih potpora male vrijednosti u
poljoprivredi, i slijedećim podacima:

podatke o žiro-računu (IBAN-u),

vrstom poljoprivredne proizvodnje kojom se OPG bavi - sektor,
16. Presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice),
17. Presliku Obrazaca 1. Zahtjeva za potporu iz Agroneta,
18. Potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju (istu po službenoj dužnosti traži
UO za gospodarstvo Grada),
19. Presliku računa o izvršenom plaćanju pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalice ili raspršivača), i/ili
presliku računa za nabavu/kupnju opreme i /ili uređenja objekta.
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.
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Po objavi Javnog poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. listopada 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 01/17).
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-13
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

10.
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12,
56/13 i 121/16) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18)
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018., donosi
PROGRAM
dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja
malog i srednjeg poduzetništva Grada Grubišnoga Polja
I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom propisuju se uvjeti i način dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Program), kojim se propisuju bespovratne potpore/subvencije za razvoj malog i
srednjeg poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja i uređuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih
sredstava koja predstavljaju potpore male vrijednosti.
Članak 2.
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima malog gospodarstva smatraju se državnim
potporama male vrijednosti (deminimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti
sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
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Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije
prethodne godine).
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravno na primanje potpore,
neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.
Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Grubišnom Polju) dostaviti
izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne
godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore.
Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati
podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
Grad Grubišno Polje će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi prijedloga državnih
potpora i podataka o državnim potporama (''Narodne novine'' br. 99/13), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan
rečenim Pravilnikom.
Sukladno 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 3.
Grad Grubišno Polje u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva osigurat će, ovisno o mogućnostima i stanju
Gradskog proračuna godišnja financijska sredstva u vidu subvencija poticanje razvoja poduzetništva kroz slijedeće Mjere:
Mjera 1.
Stimulacija novih investicija u Zoni malog i srednjeg poduzetništva,
Mjera 2.
Potpora za početnike,
Mjera 3.
Subvencioniranje edukacija, stjecanja novih znanja i vještina, konzultantskih troškova te nastupa na
gospodarskim manifestacijama,
Mjera 4.
Subvencioniranje nabave strojeva i opreme.
Mjera 1. Stimulacija novih investicija u Zoni malog i srednjeg poduzetništva
Konkretne mjere koje provodi Grad sa ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za dolazak poduzetnika u Zonu MSP, uz uvjet da kupci
zemljišta investiraju u proizvodne djelatnosti i da prioritetno zapošljavaju osobe sa područja Grada Grubišnoga Polja su slijedeće:
1.1. Kupac zemljišta u Zoni MSP oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa,
1.2. Cijena zemljišta i dodatne mjere za stimulaciju poduzetnika:

cijena: za svaku pojedinu parcelu cijena se određuje sukladno Elaboratu o procijeni vrijednosti nekretnina koji izrađuje
ovlašteni građevinski vještak. Nakon uplate 5% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene sa kupcem se zaključuje
predugovor kojim se regulira pravo građenja, a tek po završetku investicije (realizacije poslovnog plana) kupac uplaćuje
preostali iznos kupoprodajne cijene te se tada se sklapa kupoprodajni ugovor i vrši prijenos vlasništva

1.3.

po završetku investicije kupac dobiva potporu za istu u visini do 95% kupoprodajne cijene zemljišta.
Uz kupljenu parcelu kupac dobiva i dio angažirane snage priključka na električnu energiju, odnosno 0,0025 kW/m 2, ali
maksimalno do 60 kW po jednoj parceli i do ukupnog iskorištenja angažirane snage kojom raspolaže Grad Grubišno
Polje.

Mjera 2. Potpora za početnike
2.1.
Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 01. prosinca 2017. i s najmanje jednom
samozaposlenom ili zaposlenom osobom. Iznos potpore iznosi najviše do 10.000,00 kn po poduzetniku. Potpora se
može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara
i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškove nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan,
marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za
odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene
vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih
dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog
identiteta.
2.2.
Najam poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru
Ova mjera koju provodi Grad odnosi se na povoljan najam slobodnih poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru
Grubišno Polje d.o.o. za poduzetnike početnike (koji započinju sa obavljanjem svoje djelatnosti, ili su registrirani i
obavljaju djelatnost najviše 3 godine od dana objave ovog Javnog natječaja) i koji u iznajmljenom prostoru mogu ostati
najduže do 5 godina.
Stimulirana cijena najma iznosi:
za prve 2 (dvije) godine:
0,00 kn/m2, uz plaćanje režijskih troškova,
od 3 (treće) do 5 (pete) godine:
1,00 kn/m2, uz plaćanje režijskih troškova,
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Mjera 3. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, konzultantskih troškova te
nastupa na gospodarskim manifestacijama
3.1.
Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima na
usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika.
Odnosi se na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika potrebnih za obavljanje osnovne djelatnosti
poduzetnika ili na stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika koje su zakonom propisane. Subvencije se
dodjeljuju za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 50% troškova (bez
PDV-a), a najviše 2.000,00 kn godišnje po poduzetniku.
3.2.
Konzultantski troškovi
Potpora za troškove izrade projektne dokumentacije u prijavi i provedbi projekata poduzetnika koji će se financirati iz
EU-fondova i nacionalnih fondova obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:
Troškovi izrade poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti, analize troškova i koristi i sl;
-

3.3.

Troškovi tehničke pomoći pri izradi projektne prijave (konzultantske usluge).

Potpora može iznositi do 95% dokumentiranih troškova za odobrene namjene, a najviše do 5.000,00 kn po jednom
korisniku.
Nastup na gospodarskim manifestacijama
Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama obuhvaća slijedeće prihvatljive troškove:
Zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,
Trošak kotizacije za sudjelovanje.
Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu potpora za nastup gospodarskog subjekta, jesu sajmovi, izložbe,
natjecanja i slične manifestacije s namjerom predstavljanja poduzetnika, te promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda
ili usluga.
Nastupi poduzetnika na kongresima, seminarima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, predavanjima i slično
neće se sufinancirati.
Potpora može iznositi do 50% dokumentiranih troškova za odobrene namjene, a najviše 3.000,00 kn po jednom
korisniku uz uvjete da isti mora obavezno sudjelovati na gospodarskom sajmu koji organizira Grad Grubišno Polje.

Mjera 4. Subvencioniranje nabave strojeva i opreme
Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave strojeva i opreme potrebne za obavljanje i unapređenje osnovne
djelatnosti u visini do (30)% troškova, a najviše 15.000,00 kn godišnje po poduzetniku.
II.

KRITERIJI

Članak 4.
Korisnici subvencija po ovom Programu su:
subjekti u poduzetništvu
obrtnici,
obiteljska gospodarstva,
Subvencije po ovom Programu odobravaju se malim i srednjim poduzetnicima sukladno Preporuci Komisije (EK) 2003/361/EZ od
06. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) broj 651/2014 od 17. lipnja 2014.
o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora čije je sjedište
na području grada Grubišnoga Polja, a koji su registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti i koji nemaju nepodmirenih obveza
prema RH i Gradu Grubišnom Polju.
Korisnici subvencija iz ovog Programa ne mogu biti:
fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr.samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika,
odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja i sl.),
udruge,
subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom, točenjem pića, trgovinom,
kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima.
Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi za odobrene namjene.
Neprihvatljivi troškovi po ovom Programu su:
porez na dodanu vrijednost (PDV), ukoliko je isti povrativ,
potrošni materijal, roba za daljnju prodaju,
obrtna sredstva,
troškovi kredita i leasinga,
vozila koja nisu vezana uz osnovnu djelatnost poslovnog subjekta,
osnivački kapital,
troškovi osnivanja odnosno registracije.
III.

NAČIN DODJELE POTPORA

Članak 5.
Za provedbu subvencija iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva predstavljaju potporu
male vrijednosti iste se dodjeljuju na temelju Javnog poziva i kriterija propisanih ovim Programom.
Gradonačelnik donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu.
Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Grubišno Polje, Upravni odjel za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) koji
priprema i provodi Javni poziv te kontrolira korištenje sredstava.
Javne pozive, temeljem Odluke Gradonačelnika, raspisuje Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u malom i
srednjem poduzetništvu na području Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a objavljuju se na službenim
stranicama Grada Grubišnoga Polja, www.grubisnopolje.hr, Radiju Grubišno Polje i na oglasnoj ploči Grada.
Povjerenstvo navedeno u stavku 4. ovog članka imenovati će Gradonačelnik.
Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Grada Grubišnoga Polja za tekuću
godinu, a najduže do 30. studenog tekuće godine.
Javni poziv sadrži:
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naziv tijela koje objavljuje Javni poziv
opće uvjete i kriterije za dodjelu potpora koje će odrediti Povjerenstvo,
popis potrebne dokumentacije,
naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
vrijeme trajanja Javnog poziva,
ostale informacije relevantne za svaki Javni poziv.

IV.POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Članak 6.
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg
b.J.Jelačića 1, soba broj 29, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/448-201, te na internet stranici Grada
Grubišnoga Polja.
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu preko Upravnog odjela za gospodarstvo
Grada Grubišnoga Polja na propisanom obrascu.
Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Grubišnoga Polja ili šalju poštom, u zatvorenoj omotnici
s napomenom – Za Javni poziv „naziv mjere“, ne otvaraj – Grad Grubišno Polje, Trg b.J.Jelačića 1, Grubišno Polje.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i razmatrat će se do visine raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu.
Povjerenstvo zaprima, razmatra, analizira i odobrava podnesene zahtjeve i daje prijedlog Gradonačelniku koji donosi konačnu
odluku o dodjeli sredstava.
Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena nakon obavljene nabave - kupnje i dostavljene vjerodostojne
dokumentacije (preslike računa, ugovora i izvoda sa žiro - računa o izvršenom plaćanju i sl.).
Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost zahtjeva, udovoljavanje općih kriterija iz ovog Programa i
posebnih kriterija iz pripadajućih Pravilnika, te iznos prihvatljivih troškova.
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog Javnim pozivom ne razmatraju se.
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Povjerenstvo upućuje podnositelju obavijest za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev
u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o mogućnosti dopune istog.
Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli potpore. Odluku o dodjeli potpore donosi
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, na prijedlog Povjerenstva.
Članak 7.
Upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje je odobrena potpora.
Korisnici subvencije koji su bespovratna sredstva dobili u prethodnoj godini, mogu u tekućoj godini podnijeti novi zahtjev uz uvjet
da su sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena (izvod sa žiroračuna kao dokaz o izvršenom plaćanju ulaznog računa,
ugovora i sl.). Pojedinom korisniku može se temeljem svih Programa Grada Grubišnoga Polja odobriti više vrsta potpora u istoj
kalendarskoj godini u ukupnom iznosu od najviše 20.000,00 kn.
V. OBVEZE KORISNIKA POTPORE
Članak 8.
Kontrolu namjenskog korištenja subvencija na terenu izvršiti će Povjerenstvo koje je vodilo postupak odobravanje subvencije.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro - račun korisnika potpore u pravilu jednokratno.
Članak 9.
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz godine na koju se odnosi Javni poziv i moraju se odnositi
na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudama dostavljenim uz Zahtjev. Računi kojima se dokazuje namjensko
korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Grad Grubišno Polje.
Članak 10.
Korisnik subvencije dužan je omogućiti Gradu Grubišnom Polju kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Stručnu,
administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo. Stručna i administrativna kontrola sastoji se od provjere istinitosti
podataka navedenih u zahtjevu, provjere priložene dokumentacije. Terenska kontrola sastoji se od pregleda resursa za koje je
korisnik zatražio potporu prije odobrenja potpore i kontrole tijekom iduće dvije godine po odobrenju potpore.
Članak 11.
Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti
sljedeće dvije godine, odnosno za sve vrijeme otplate kredita.
Kontrolu korištenja namjenskih sredstava provodit će imenovano Povjerenstvo.
Članak 12.
Ukoliko je korisnik potpore otuđio sufinanciranu opremu, propustio izgraditi sufinancirani objekt ili raskinuo ugovor, korisnik
potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Grubišnoga Polja i bit će isključen iz dodjele potpora
sljedećih pet godina. Korisnik potpore iz prethodnog stavka potporu mora vratiti na žiro - račun Grada Grubišnoga Polja u roku od
15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava. Ukoliko je korisniku potpore pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno
potrebnog, dužan je u roku od 8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Proračun Grada
Grubišnoga Polja. Ako korisnik ne vrati preplaćena sredstva u roku, bit će isključen iz dodjele potpore sljedeće tri godine.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Grubišnoga Polja za tekuću godinu.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg
poduzetništva Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/17).

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 2/18

Stranica | 52
Članak 15.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 302-02/18-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-02
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

11.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 37.
Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13 i 01/18), Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja, na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018., donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite
Grada Grubišnoga Polja za 2017.
Članak 1.
Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja,
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polje usvaja analizu stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu.
Članak 2.
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti
sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog
odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i redovnih snaga jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj
velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2017. godine i to kako u području zaštite i
spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih nepogoda te ostalih
katastrofa koje mogu prijetiti Gradu Grubišnom Polju.
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene mogućnosti njihovog
djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svojih
redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne
i fizičke osobe.
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja usvojilo je Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 810-09/15-01/3, Urbroj: 2127/0102/01-15-06 od 21. prosinca 2015.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
1. Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja,
2. Povjerenici civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja,
3. Postrojba opće namjene civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja,
4. Komunalno poduzeće „Komunalac“ d.o.o., Grubišno Polje,
5. Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sa pripadajućim vatrogasnim društvima,
6. Hrvatski crveni križ–Gradsko društvo crvenog križa Grubišno Polje,
Članak 4.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite iz članka 3.
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Za područje Grada Grubišnoga Polja Gradonačelnik je imenovao Stožer civilne zaštite Klasa: 008-01/17-01/4 Urbroj:
2127/01-02/01-17-05 od 19. lipnja 2017.
U Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja imenovano je 10 članova.
Dana 14. ožujka 2014. održan je program osposobljavanja Stožera (za stare članove) i 23. siječnja 2018. (za nove
članove). Osposobljavanje je proveo Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar nakon čega su svi polaznici dobili potvrde o
osposobljavanju.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju.
Stožer je održao sjednicu 16. veljače 2017. gdje su doneseni su slijedeći prijedlozi:
-

Razmotrena je predložena Analiza o stanju sustava zaštite u 2016. za područje Grada Grubišnoga Polja te ista
dostavljene na usvajanje Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja.
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Razmotren i predložen Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. za područje Grada Grubišnoga Polja te isti
dostavljeni na usvajanje Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja.

-

Usvojen je Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja,
Prezentirane su Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje BBŽ.

U 2017. na području Grada Grubišnoga Polja nije bilo elementarne nepogode/nesreće pa stoga Stožer nije ni bio
angažiran tom prilikom.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu
civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o
propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Početkom 2015. godine ažuriran je popis Povjerenika Civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja. Smotra povjerenika
civilne zaštite i njihova edukacija održana je 18. lipnja 2015. Tom prigodom povjerenici su upoznati sa obavezama koje trebaju
poduzeti u slučaju provođenja mjera civilne zaštite te su sudjelovali na edukaciji iz osnova pružanja prve pomoći. Povjerenici su
ustrojeni po teritorijalnom principu za sva naselja te dijelove grada. Gradonačelnik je 12. prosinca 2017. donio Odluku o
imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 810-09/17-01/1,
Urbroj: 2127/01-02/01-17-14 kojom su imenovani povjerenici i njihovi zamjenici za svaki mjesni odbor, ukupno 20 osoba.
Postrojba civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene
koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području Grada Grubišnoga Polja.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja broji 47 osoba koju čini zapovjedništvo i tri skupine.
Sastav postrojbe ažuriran je na smotri 13. siječnja 2012. Dio pripadnika postrojbe ima odore, a za sve su pripremljeni reflektirajući
prsluci sa oznakama civilne zaštite. Uz navedenu smotru Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar proveo je osposobljavanje
pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja.
Izrađeni su mobilizacijski pozivi te su imenovani zapovjednici i teklići kako bi se mobilizacija mogla što brže i efikasnije
izvršiti u slučaju potrebe. Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka
te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.
Skloništa
Prostornim planom uređenja Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 14/05, 3/06, 5/11,
4/13, 7/15 i 3/17) mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s odredbama posebnih
propisa.
Na cijelom području Grada Grubišnoga Polja planira se zaštita stanovništva u zaklonima, te prilagođavanjem pogodnih
prirodnih objekata i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
Na području naselja Grubišnoga Polja nije obavezna izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite, već se zaštita
stanovništva osigurava u zaklonima. Zakloni se grade u okviru slobodnih neizgrađenih zona – prvenstveno zelenih površina. U
ostalim naseljima na području Grada Grubišnoga Polja nije obvezna izgradnja skloništa niti se planira gradnja zaklona, jer imaju
manje od 2.000 stanovnika.
Grad Grubišnog Polje u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.
Za područje Grada Grubišnoga Polja izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije
koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno njihovim
pisanim izvješćima:
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja
- Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sastoji se od 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno
vatrogasnih postrojbi.
- U istoj je 25 operativnih članova koji su osigurani od nezgoda i posjeduju liječničku svjedodžbu ovlaštene ustanove
medicine rada da smiju raditi poslove vatrogasca.
- Vatrogasna vozila, oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja:
 Auto cisterna FAP 2026 kapacitet spremnika : 8000 litara vode, 400 litara pjenila
 Navalno vozilo FAP 1620 kapacitet spremnika: 3000 litara vode, 400 litara pjenila, 1000 kg praha
 Malo šumsko vozilo Mazda B2500 kapacitet spremnika: 300 litara vode, 5 litara pjenila – visokotlačni modul
 Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca 8+1 Ford Transit ,
 Navalno vozilo TAM 5500 kapacitet spremnika 3000 litara vode , 2 kom.,
 Navalno vozilo Steyr kapacitet spremnika: 3000 litara vode – pumpa sa visokotlačnim modulom
 Traktorske cisterne kapaciteta spremnika vode od 3000 litara 7 komada i od 8000 litara 1 komad
Krajem 2017. godine DVD Grubišno Polje nabavlja opremu i sredstva za rad. Od opreme i sredstava izdvajamo
značajnija:
 Hidraulički alat „Holmatro“.
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-

Isto tako JVP Grubišno Polje kao pripreme za operativno djelovanje, a u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) nabavlja opremu od koje izdvajamo opremu za koju je trebalo
izdvojiti značajnija financijska sredstva:
 2 kompleta odjela za kemijsku zaštitu,
 2 kompleta aluminizirana odjela za prolaz kroz vatru,
 1000 litara sintetskog pjenila za gašenje „B“ razreda požara (požara zapaljivih tekućina).

- Provedene vježbe u 2017. godini:
 Vježba evakuacije i gašenja požara na gradilištu tvrtke Energostatik d.o.o. u Zoni MSP Grubišno Polje zajedno sa
DUZS,
 Vježba i smotra opreme VZG,
- U 2017. bilo je 26 vatrogasna intervencija, od toga 5 tehničkih intervencija, 2 požara na gospodarskim objektima, 3
požara na stambenim objektima, 14 požara otvorenog prostora i 2 ostala požara.
- Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom Daruvar, s kojom Grad
Grubišno Polje ima potpisan ugovor o zaštiti od požara, raspolagala je sa svim potrebnim resursima za adekvatnu zaštitu od
požara i druge tehničke intervencije.
Komunalac d.o.o. Grubišno Polje
- Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća:
 Voda i odvodnja,
 Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
 Pogrebne usluge,
 Zimska služba za čišćenje snijega na lokalnim (nerazvrstanim) cestama i gradskim trotoarima.
- Komunalno poduzeće nema formirane posebne timove za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite već ima
zaposlena 43 djelatnika koji se raspoređuju po potrebi u provedbi mjera civilne zaštite.
- Specijalna vozila, radni strojevi i oprema:
 2 kamiona kipera,
 Kamion za odvoz smeća,
 Lako gospodarsko vozilo,
 Rovokopač JBC,
 Mini bager,
 Buldozer Caterpilar,
 Prijenosna motorna pumpa Honda.
- U 2017. nije bilo provedenih vježbi.
- U 2017. nije bilo elementarnih nepogoda i drugih nesreća pa ni angažiranja tom prilikom.
Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja komunalna
tvrtka Komunalac d.o.o. od iznimne je važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih redovitih djelatnosti. Raspoložive snage su 43
djelatnika (uz dodatne radnike na ugovor tijekom sezonskih radova) i 8 strojeva i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i
spašavanja. Nedavno je osnovana i registrirana tvrtka Vodovod d.o.o. Grubišno Polje koja je preuzela poslove vodoopskrbe i
odvodnje, ali za sada ne raspolaže sa nikakvim strojevima i opremom. Tvrtka Darkom d.o.o. za distribuciju plina je iz Daruvara
pa nad istom Grad Grubišno Polje nama direktnu nadležnost.

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Grubišno Polje
Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje trenutno ima zaposleno 2 djelatnika, od kojih jedan na pola radnog
vremena.
Oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja:
 dostavno vozilo CITROEN BERLINGO, nosivosti 600 kg, godina proizvodnje 2016.,
 14 komada pokrivača,
 10 komada madraca (spužve veličine 80 x 200 cm, debljine 10 cm – presvučene platnom),
 3 komada madraca za krevet 100 x 200 cm
 50 setova posteljine (2 plahte i 1 jastučnica),
 8 setova posuđa (posuđe i pribor za jelo za 4 osobe),
 12 komada – medicinski komplet prve pomoći
 rabljene odjeće (raspoložive količine su promjenljive)
Oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja u vlasništvu Županijskog društva Crvenog
križa:
 prostirke (ležajevi od spužve) 300 komada
 deke 150 komada
 šator 2 komada
 vreće za spavanje 35 komada
 higijenski set 360 komada
 kuhinjski set 15 komada
 pribor za jelo 100 komada
 medicinski komplet prve pomoći 10 komada
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, te
socijalni programi (npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo
stanovništvo i sl.).
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UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Grada Grubišnoga Polja nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju
potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Lovačko društvo „Bilogora“ iz Grubišnoga Polja, Lovačko
društvo „Srndać“ iz Veliki Zdenaca, Lovačko društvo „Jelen“ iz Ivanovog Sela, te Zajednica športskih ribolovnih društava Grada
Grubišnoga Polja koja u svom sastavu ima 6 ribičkih udruga. Grad Grubišno Polje prema potrebama i prema posebnim
zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga.
lovačka društva Bilogora, Srndać i Jelen
- ukupno članstvo: 103 lovca
- nemaju posebnu opremu osima lovačkih pasa koji se mogu uključiti za traganje
- mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u traganju i dobrom poznavanju lovišta, naročito šumskih
površina.
ribička društva Udica i Ledina iz Grubišnoga Polja, Šaran iz Velikih Zdenaca, Zdenac iz Malih Zdenaca, Ilova iz Ivanovog Sela i
Grđevica iz Velikog Grđevca
- ukupno članstvo: 158 ribiča i 30 kadeta
- nemaju posebnu opremu koja bi se mogla upotrijebiti za potrebe zaštite i spašavanja
- mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u traganju i dobrom poznavanju vodenih površina na svojim
ribnjacima i uz rijeku Ilovu.
športska društva djeluju u okviru Zajednice športskih udruga Grada Grubišnoga Polja koja broji 12 sportskih klubova
- ukupno članstvo: 420 sportaša
- oprema: 1 kombi vozilo 8+1
- imaju mogućnost sudjelovanja u provođenju određenih mjera civilne zaštite
Radio Grubišno Polje d.o.o.
- zaposleno: 5 djelatnika
- oprema: radio postaja i radio odašiljač
- mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite kroz informiranje stanovništva
Radio amaterski klub Grubišno Polje
- broj članova udruge: 15
- oprema: agregat za struju 3,5 Kw, 5 kom. radio stanica sa antenama i kablovima, 3 kom. ručne radio stanice, dvogled
- mogućnost sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite kroz postavljanje više punktova sa opremom i članovima
za praćenje, motrenje i dojavljivanje potrebnog uz koordinaciju sa Stožerom. Rad je moguć bez mobitela i električne energije.
Ostale udruge iz Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite
-

Veterinarska stanica d.o.o., Grubišno Polje,
Veterinarski obrt Biondić Veliki Zdenci,
Zdenka“ mliječni proizvodi d.o.o. Veliki Zdenci,
„Zagrebpetrol“ d.o.o. Grubišno Polje,
Elmo d.o.o. Grubišno Polje,
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve
medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri
spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje
u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarskobilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van
njenih granica. Grad Grubišno Polje za sada ne sufinancira rad ove službe. Tijekom 2016. godine na području
Grada nije bilo angažiranja HGSS.

ZAKLJUČAK:
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja postojeći ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te
ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja.
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti
djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i
Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite detaljnije je naznačeno u Planu
razvoja civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja.
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Članak 4.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2017. godinu:
R.b.
1.
Civilna zaštita
1.1.
Osposobljavanje stožera
1.2.
Smotra i osposobljavanje postrojbe
R.b.
1.3.
Smotra i osposobljavanje povjerenika
1.4.
Nabavka opreme
1.5.
Izrada planskih dokumenata
1.6.
Provedba vježbi sustava civilne zaštite
1.7.
Aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje Operativnih snaga civilne
zaštite
1.8.
Održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
Ukupno
2.
Vatrogastvo
2.1.
Vatrogasna zajednica
2.2.
Javna vatrogasna postrojba Daruvar
2.3.
Nabavka opreme
Ukupno
3.
Udruge građana
3.1.
HGSS
3.2.
HCK – gradsko društvo
3.3.
Radio amaterski klub
3.4.
Jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
Ukupno
4.
Ostale službe i pravne osobe
4.1.
Veterinarske usluge
4.3.
Deratizacija
4.4.
Dezinsekcija
4.5.
Programi zaštite okoliša
4.6.
Jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
Sveukupno

plan za 2017.

realizirano

5.000,00
plan za 2017.

realizirano

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

270.000,00
24.000,00

253.000,00
24.000,00

294.000,00

277.000,00

140.000,00
5.000,00

127.500,00
5.000,00

145.000,00

132.250,00

60.000,00
200.000,00

51.812,50
199.790,00

260.000,00
709.000,00

251.602,50
661.102,50

Članak 5.
Ova Analiza stupa na snagu prvog dana od dana objave u«Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 810-09/18-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-12
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

12.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 37. Statuta
Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13 i 01/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga
Polja, na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018., donijelo je
Plan razvoja sustava civilne zaštite
Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu
Članak 1.
U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja usvaja godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja za 2018.
godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) određeno je da predstavničko tijelo, na
prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.
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Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja i Analize o stanju sustava civilne
zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja
za 2018. godinu.
Članak 3.
Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite u 2018. godini:
Stožer Civilne zaštite
Gradonačelnik je imenovao Stožer civilne zaštite Odlukom Klasa: 008-01/17-01/4 Urbroj: 2127/01-02/01-17-05 od 19. lipnja 2017.
Planirane aktivnosti stožera u 2018. godini:
- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim i operativnim
dokumentima.
- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje
ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija)
- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih
posljedica)
- održavanje redovnih sjednica Stožera
- osposobljavanje članova Stožera
- sudjelovanje u vježbi
- ostale aktivnosti
Početkom 2018. izvršeno je osposobljavanje novo imenovanih članova Stožera.
Povjerenici civilne zaštite
Za područje Grada Grubišnoga Polja imenovao je 20 povjerenike civilne zaštite.
Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim
dokumentima,
- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje
ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe
Postrojba civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene koja je
namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području Grada Grubišnoga Polja.
Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja broji 47 osoba koju čini zapovjedništvo i tri skupine.
Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim
dokumentima,
- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje
ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe.
OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno njihovim pisanim
dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sastoji se od Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje koja bez ispomoći
vanjskih vatrogasnih organizacija (JVP Daruvar) s operativnim radom treba početi u lipnju 2018. godine. Uz djelovanje 13
djelatnika JVP Grubišno Polje u 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grubišnoga Polja djeluje još 25 operativnih
članova koji su osigurani od nezgoda i posjeduju liječničku svjedodžbu ovlaštene ustanove medicine rada da smiju raditi poslove
vatrogasca.
Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:
 u 2018. planirane su združene vježbe operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava s djelatnicima JVP
Grubišno Polje, također planirani su redoviti pregledi opreme i održavanje opreme DVD-a uz ispomoć tijekom
održavanja od JVP Grubišno Polje.
Javna vatrogasna postrojba Grubišno Polje u naredno vrijeme planira nabavku:
 Vozila za bolje operativno djelovanje u požarima i na tehničkim intervencijama (navalno vozilo).
 Vozilo (autocisternu) za alternativnu dobavu vode, gašenje požara i prijevoz pitke vode udaljenim mjestima
Grubišnoga Polja kojima nije osigurana vodovodna mreža.
 Zapovjedno vozilo radi bolje logistike i operativnosti JVP Grubišno Polje.
U 2018. godini planiraju se izvesti građevinski, električarski i strojarski radovi na objektu DVD Grubišno Polje, kako bi se stvorili
Javnoj vatrogasnoj postrojbi minimalni tehnički, zdravstveni i ekološki uvjeti za:
 24 satno dežurstvo i primanjem dojava i
 bržim izlaskom na intervencije unutar zakonskog vremena od 60 sekundi.
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom raspolaže sa svim potrebnim
resursima za adekvatnu zaštitu od požara i druge tehničke intervencije.
Komunalac d.o.o. Grubišno Polje
Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća:
 Voda i odvodnja,
 Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
 Pogrebne usluge,
 Zimska služba za čišćenje snijega na lokalnim (nerazvrstanim) cestama i gradskim trotoarima.
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Komunalno poduzeće nema formirane posebne timove za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite već ima zaposlena 43
djelatnika koji se raspoređuju po potrebi u provedbi mjera civilne zaštite.
Specijalna vozila, radni strojevi i oprema:
 2 kamiona kipera,
 Kamion za odvoz smeća,
 Lako gospodarsko vozilo,
 Rovokopač JBC,
 Mini bager,
 Buldozer Caterpilar,
 Prijenosna motorna pumpa Honda.
Tijekom 2018. godine nisu planirane vježbe u sustavu civilne zaštite niti nabavka opreme i vozila.
Nedavno je registrirana tvrtaka Vodovod d.o.o. Grubišno Polje koja je preuzela poslove opskrbe vodom i odvodnju, ali za sada ne
raspolaže sa nikakvim strojevima i opremom.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Grubišno Polje
Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje trenutno ima zaposleno 2 djelatnika, od kojih je 1 na pola radnog vremena.
Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:
Tijekom godine redovito provode akcije darivanja krvi,
Akcije „Solidarnost na djelu“ provode se u suradnji sa osnovnom školom svake godine ali za slučaj elementarne nepogode
organizirati će i izvanredne akcije za prikupljanje pomoći ugroženom stanovništvu.
Kao dio redovite aktivnosti je pružanje pomoći (u hrani i rabljenoj odjeći) osobama u stanju socijalnih potreba ali za slučaj
elementarnih nesreća ta aktivnost se usmjerava na direktno ugroženo stanovništvo.
Na nivou županijskog društva planirano je formiranje interventnog tima po uzoru na interventni tim Hrvatskog Crvenog križa
(problem je veći jer za razliku od Hrvatskog Crvenog križa i nekih daleko bolje stojećih županija imamo mali broj
profesionalnih djelatnika a na volonterskoj osnovi takvi timovi teže funkcioniraju),
Osposobljavanje tima za pružanje prve pomoći iz sastava postrojbe opće namjene civilne zaštite (dosadašnja praksa obuke
kroz srednju školu nije dala dobar rezultat jer nakon završetka škole ostajemo bez osposobljenih članova,
Realistično prikazivanje ozljeda povrijeđenih osoba za potrebe izvođenja vježbi evakuacije i spašavanja,
Povećavanje zaliha materijalnih dobara za potrebe u izvanrednim situacijama.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području Grada Grubišnoga Polja nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe
zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Lovačko društvo „Bilogora“ iz Grubišnoga Polja, Lovačko društvo
„Srndać“ iz Veliki Zdenaca, Lovačko društvo „Jelen“ iz Ivanovog Sela, te Zajednica športskih ribolovnih društava Grada
Grubišnoga Polja koja u svom sastavu ima 6 ribičkih udruga. Grad Grubišno Polje prema potrebama i prema posebnim
zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za potrebe zaštite i
spašavanja.
Lovačka društva, ribičke udruge i športska društva sa područja Grada Grubišnoga Polja nemaju u planirane aktivnosti u vidu
vježbi sustava civilne zaštite ili nabavke opreme i vozila ali se po potrebi mogu uključiti i koristiti u provođenju određenih mjera
civilne zaštite
Radio amaterski klub Grubišno Polje
Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:
- planirano je obučavanje mladih radio amatera, njihov odlazak na Petrov vrh kod Daruvara i provođenje vježbe održavanja veze,
- nabavka opreme: planirana je nabava antenskog montažnog stupa, akumulatora, vreća za spavanje i baterijskih svjetiljki
Ostale udruge iz Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite
-

Veterinarska stanica d.o.o., Grubišno Polje,
Veterinarski obrt Biondić Veliki Zdenci,
Zdenka“ mliječni proizvodi d.o.o. Veliki Zdenci,
„Zagrebpetrol“ d.o.o. Grubišno Polje,
Elmo d.o.o. Grubišno Polje,
Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. Grad Grubišno Polje za sada ne
sufinancira rad ove službe i do sada na području Grada nije bilo angažiranja HGSS.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti u 2018. godini:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja DUZS,
- provođenje vježbe gašenja požara na gradilištu tvrtke Energostatik d.o.o. u Zoni MSP sa učešćem PUZS, MUP PU, JVP,
ZHM i stožera CZ.
- upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite putem javnih rasprava u mjesnim
odborima te putem web stranice grada – nositelj Stožer za zaštitu i spašavanje Grada Grubišnoga Polja i kontinuirana
provedba,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća – nositelj DUZS uz sudjelovanje Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Grubišnoga Polja i provedba po potrebi
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SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 14/05, 3/06, 5/11, 4/13,
7/15 i 3/17) mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s odredbama posebnih propisa.
Na cijelom području Grada Grubišnoga Polja planira se zaštita stanovništva u zaklonima, te prilagođavanjem pogodnih
prirodnih objekata i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
Na području naselja Grubišnoga Polja nije obavezna izgradnja skloništa osnovne i dopunske zaštite, već se zaštita
stanovništva osigurava u zaklonima. Zakloni se grade u okviru slobodnih neizgrađenih zona – prvenstveno zelenih površina. U
ostalim naseljima na području Grada Grubišnoga Polja nije obvezna izgradnja skloništa niti se planira gradnja zaklona, jer imaju
manje od 2.000 stanovnika.
Grad Grubišnog Polje u svojem vlasništvu nema niti jedno sklonište.
Za područje Grada Grubišnoga Polja izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih dobara, te Plan evakuacije koji predviđa
mjesta i postupak evakuacije.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u proračunu:
R.b.
plan za 2018.
plan za 2019.
plan za 2020.
1.
Civilna zaštita
1.1.
Osposobljavanje stožera
1.2.
Smotra i osposobljavanje postrojbe
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.3.
Smotra i osposobljavanje povjerenika
1.4.
Nabavka opreme
1.5.
Izrada planskih dokumenata
1.6.
Provedba vježbi sustava civilne zaštite
1.7.
Aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih
5.000,00
5.000,00
5.000,00
snaga civilne zaštite
1.8.
Održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
1.9.
Izrada Procjene ugroženosti od velikih nesreća i
50.000,00
0,00
0,00
Plana civilne zaštite Grada
Ukupno
60.000,00
10.000,00
10.000,00
2.
Vatrogastvo
2.1.
Vatrogasna zajednica
150.000,00
154.500,00
159.000,00
2.2.
Javna vatrogasna postrojba
2.200.000,00
2.226.000,00
2.332.000,00
2.3.
Nabavka opreme
Ukupno
2.350.000,00
2.380.500,00
2.491.000,00
3.
Udruge građana
3.1.
HGSS
3.2.
HCK – gradsko društvo
125.000,00
128.750,00
132.500,00
3.3.
Radio amaterski klub
5.000,00
5.150,00
5.300,00
3.4.
Jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
130.000,00
133.900,00
137.800,00
4.
Ostale službe i pravne osobe
4.1.
Veterinarske usluge
60.000,00
61.800,00
63.600,00
4.3.
Deratizacija
250.000,00
257.500,00
265.000,00
4.4.
Dezinsekcija
4.5.
Programi zaštite okoliša
4.6.
Jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
310.000,00
319.300,00
328.600,00
Sveukupno
2.850.000,00
2.843.700,00
2.967.400,00
Članak 6.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. stupa na snagu prvog dana od dana
objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 810-09/18-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-12
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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13.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13 )
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/18-01/2
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

14.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 5. rujna do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 5. rujna do 31.
prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/3
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

15.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ br. 1/13, 4/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o radu
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće daje suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnog Polja za 2017. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 810-09/18-01/2
Urbroj: 2127/01-01/01-18-3
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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16.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/6
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

17.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 12. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grada Grubišnoga
Polja za 2017. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 612-13/18-01/8
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

18.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/5
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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19.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 12. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu i informiranje
dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje za 2017. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 612-13/18-01/7
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

20.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 12. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/18-01/4
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

21.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 12. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za pomoć u kući
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za
2017. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 551-08/18-01/2
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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GRADONAČELNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
22.
Na temelju čl. 30. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik” br. 10/13) gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 8. veljače 2018. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
U stalni sastav Gradskog izbornog Povjerenstva Grada Grubišnoga Polja imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Darko Kovač iz Grubišnoga Polja, Tina Ujevića 2a, za predsjednika,
Boris Posavec iz Grubišnoga Polja, Ivana Nepomuka Jemeršića br. 16, za zamjenika predsjednika,
Jasminka Meheš iz Grubišnoga Polja, Julija Klovića br. 8, za člana,
Željko Margeta iz Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića br. 9, za člana,
Dejan Pop iz Grubišnoga Polja, Praškog proljeća br. 4, za člana.
Članak 2.

Zadužuje se Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore sukladno Odluci o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” br. 10/13) i Odluci o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” br. 10/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se i u Službenom
glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ GradaGrubišnoga Polja 11/13).
Klasa: 026-01/18-01/2
Urbroj: 2127/01-01/01-18-2
Grubišno Polje, 8. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

23.
Na temelju članaka 46. i 126. Zakona o lokalnim izborima (Narodne Novine broj 144/12 i 121/16), članka 57. Statuta
Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 1/13, 4/13 i 1/18), članka 29. stavak 3. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 10/13) te
članka 1. Odluke o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Grubišnoga Polja, Gradonačelnik dana
8. veljače 2018. godine donosi
ODLUKU
o visini naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Gradskog izbornog povjerenstva Grada
Grubišnoga Polja
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Grubišnoga Polja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišno Polje.
Članak 2.
Predsjedniku Gradskog izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu 2.500,00 kuna, a zamjeniku predsjednika te
članovima Gradskog izbornog povjerenstva određuje se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna neto po osobi.
Članak 3.
Sredstva za pokriće troškova izbora, a time i troškova naknade za rad predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Gradskog
izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Grubišno Polje osiguravaju se u
proračunu Grada Grubišno Polje u 2018. godini.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja“.
Klasa: 026-01/18-01/2
Ur.broj: 2127/01-01/01-18-3
Grubišno Polje, 8. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

24.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 10 i 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi ( „Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik"
Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13 i 04/13 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 09. veljače 2018. donosi
ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za adaptaciju
Mjesnog doma u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada Troškovnika projektiranih radova za adaptaciju Mjesnog doma u Grubišnom Polju
( izmjena
krovišta i limarije, zamjena vanjske stolarije, izrada spuštenog stropa i izrade fasade ) na lokaciji u Grubišnom Polju, ul. kralja
Zvonimira kbr. 75, koji objekt će se obnavljati na čestici katastarske oznake – kč.br. 471, k.o. Grubišno Polje.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 4/2018, od 18. siječnja 2018. tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 4.900,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
Članak 3.
Troškovi za uslugu iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor sa ponuditeljem
iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.

Klasa: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-18-02
Grubišno Polje, 09. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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25.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj: 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ), članka 10. i članka 11. stavka 1. i 2.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora i ugovorom o koncesiji («Službeni glasnik»
Grada Grubišnoga Polja, broj: 03/13 i 10/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga
Polja, broj: 01/13 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 12. veljače 2018. donosi
ODLUKU
o objavi prikupljanja ponuda za povjeravanje poslova temeljem pisanog ugovora za ustupanje usluga za provođenje
sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja
i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu istoga
I.
Radi odabira najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova temeljem pisanog ugovora za ustupanje usluga za
provođenje sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja, uputit će se poziv za dostavu ponude
na adrese najmanje 3 ( tri ) fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti.
Usluge iz stavka 1. ovoga članka povjeravaju se na vrijeme od 1 godine.
II.
Postupak prikupljanja ponuda provest će Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda
za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke ( u nastavku : Povjerenstvo ).
Povjerenstvo donosi zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnije ponude, a odluku o povjeravanju poslova temeljem
pisanog ugovora donosi Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja.
III.
U Povjerenstvo imenuju se:
1.

2.

3.

Ivo Martinović,

za predsjednika,

Branko Kašić,

za zamjenika predsjednika,

Željko Margeta,

za člana,

Dejan Pop,

za zamjenika člana,

Jasminka Meheš,

za člana,

Ivica Ahac,

za zamjenika člana.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 363-01/18-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-18-01
Grubišno Polje, 12. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

26.
Na temelju pisane ostavke člana upravnog vijeća JVP Grubišno Polje od 6. veljače 2018., a u skladu sa člankom 57.
Statuta Grada Grubišnog Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnog Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18), člankom 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15 i 123/17) i člankom 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnog Polja (“Službeni glasnik” Grada
Grubišnog Polja br. 2/17 i 1/18), gradonačelnik Grada Grubišnog Polja dana 15. veljače 2018. godine donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Razrješuje se član Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnog Polja na osobni zahtjev:
1.

Vladimir Truhlaž iz Grubišnog Polja, Poljani kbr. 7.
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se i u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2127/01-01/01-18-2
Grubišno Polje, 15. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

27.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13,4/13 i
1/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 15. veljače 2018. godine donosi
ODLUKU
o darovanju osobnog automobila Javnoj vatrogasnoj postrojbi
Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Grubišnoga Polja, čiji je osnivač Grad, daruje se osobni automobil marke Škoda
Octavia, 1.9 TDI PD Elegance , boja:zelena s efektom, broj šasije TMBBS21Z572150437, snage motora 77 kW, radnog obujma
1896 cm³ , proizveden 2007. godine, nabavne vrijednosti 159.583,32 kune, ispravka vrijednosti 159.583,32 kune te sadašnje
knjigovodstvene vrijednosti 0,00 kuna.
Članak 2.
Vozilo iz članka 1. Ove Odluke daruje se Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Grubišnoga Polja u svrhu potpore javnog
interesa kroz osnovnu djelatnost postrojbe.
Članak 3.
Prava i obveze definirat će se Ugovorom o darovanju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:406-06/18-01/1
Urbroj:2127/01-03/01-18-01
Grubišno Polje, 15. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

28.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 1/13 i 4/13),
članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/17 i 1/18) gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 15. veljače 2018. godine
donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja

1.

Članak 1.
Imenuju se članovi Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnog Polja:
Marin Vostrel, OIB:88578383708, Tina Ujevića 1, Grubišno Polje,
2.

Danijel Vanjous, OIB:900586619967, A. Mihanovića 54B, Mali Zdenci,

3.

Ivan Vujević, OIB:54695291965, Praška 11, Ivanovo Selo.
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Članak 2.
Članovi Upravnog vijeća nemaju pravo na novčanu naknadu do ustrojavanja JVP Grubišno Polje temeljem Rješenja o
odobrenju početka rada.
Članak 3.
Mandat članova Upravnog vijeća JVP Grubišno Polje traje četiri godine.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se i u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
KLASA: 021-05/18-01/5
URBROJ: 2127/01-01/01-18-3
Grubišno Polje, 15. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

29.
Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), članku 17., stavku 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 07/17) i članku 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13, i 01/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 20. veljače 2018. donio
je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu promidžbenog materijala
Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišnom Polju
Članak 1.
Prihvaća se ponuda obrta „Grafoprojekt“, vl. Gorana Božanića iz Virovitice, S.Radića 20, OIB: 40897098424, broj 196/18 od 16.
veljače 2018. za grafičko oblikovanje, pripremu i tisak slijedećeg promidžbenog materijala:
R.b.

Naziv sa opisom

kom.

kn/kom.

Iznos u kn bez PDV-a

1.

Privremena info ploča (200x150cm, 4/0, uključeni metalni nosači)

1

1.980,00

1.980,00

2.

Trajna info ploča (65x50cm, 4/0, uključen inox pribor za

1

1.993,60

1.993,60

2

348,00

696,00

100

49,85

4.985,00

5000

2,98

14.900,00

100

1,95

195,00

postavljenje)
3.

Zastava EU (2x1m, za vanjske uvjete)

4.

Izrada i tisak plakata (33x70cm, 4/0)

5.

Izrada i tisak promo letka (A5, 4/4, 4 str., savijeno)

6.

Naljepnice s EU logom (PVC, 9x5cm)

a sve za potrebe provedbe projekta Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje po ukupnoj neto cijeni od 24.749,60 kn,
uz PDV po stopi od 25% što iznosi 6.187,40, sveukupno 30.937,00 kn.
Članak 2.
Iznos iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018., a uplatit će se u roku 30 dana po
obavljenoj usluzi i ispostavljenom računu na IBAN obrta navedenoga u članku 1. ove Odluke, broj: HR9324120091131003119.
Članak 3.
Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po Gradonačelniku kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove
Odluke regulirat će se ugovorom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/16-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-83
Grubišno Polje, 20. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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30.
Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), članku 17., stavku 1. Pravilnika
o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 07/17) i članku 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13, i 01/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 21. veljače
2018. donio je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu loga i web stranice
Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišnom Polju
Članak 1.
Prihvaća se ponuda obrta „Grafoprojekt“, vl. Gorana Božanića iz Virovitice, S.Radića 20, OIB: 40897098424, broj 198/18 od 16.
veljače 2018. za izradu loga i web stranice Proizvodno poduzetničkog inkubatora koja uključuje:




Izrada loga inkubatora, 1. kom.
cijena bez PDV-a 4.980,00
Uključena tri prijedloga za izgled loga.
Odbrani izgled loga dostavlja kao otisnuta knjiga standarda upotrebe (s logotipom izvedenim: u boji s definiranim CMYK
vrijednostima, greyscale, u jednoj boji i u negative) i pohranjen na DVD/CD mediju.
Izrada web stranice inkubatora, 1. kom.

cijena bez PDV-a

14.890,00

U ponudu je uključena registracija domene, idejno rješenje web stranica, izrada web stranica (broj stranica do 7), unos
i obrada svih materijala, kontakt forma za upite, karta lokacije.
Ukupna neto cijena za uslugu i radove navedene u stavku 1. ovog članka iznosi 19.870,00 kn, uz PDV po stopi od 25% što iznosi
4.967,50, sveukupno 24.837,50 kn.
Članak 2.
Iznos iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018., a uplatit će se u roku 30 dana po
obavljenoj usluzi i ispostavljenom računu na IBAN obrta navedenoga u članku 1. ove Odluke, broj: HR9324120091131003119.
Članak 3.
Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po Gradonačelniku kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove
Odluke regulirat će se ugovorom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/16-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-86
Grubišno Polje, 21. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

31.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik
“Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 26. veljače 2018. donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu usluge nadzora nad gradnjom Proizvodno
poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-16/18,

2. Predmet nabave:

usluge nadzora nad gradnjom Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno
Polje koja je navedena u Troškovniku, koji je sastavni dio dokumentacije za
nadmetanje,

3. Procijenjena vrijednost nabave:

95.549,23 kn
procijenjena vrijednost radova (bez PDV-a): 7.629.102,95 kn

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvršenje usluga navedenih u točci 2. ovog
članka,
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5. Stručno povjerenstvo:

Željko Margeta –pročelnik Upravnog odjela za
komunalne
djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije
Grada Grubišnoga Polja,
Ivica Ahac - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
Grada Grubišnoga Polja.
Članak 2.

Postupak jednostavne nabave provest će Stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku
o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/16-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-89
Grubišno Polje, 22. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

32.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 10 i 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi ( „Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik"
Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13 i 04/13 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 26. veljače 2018. donosi
ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze u koridoru
između ulica J. Kozarca i T. B. Banje u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada projektne dokumentacije - Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i u drugoj fazi javne
rasvjete u koridoru između ulica J. Kozarca i T. B. Banje u Grubišnom Polju, koji objekti će se graditi na čestici katastarske oznake
– kč.br. 3518, k.o. Grubišno Polje.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 26/2018, od 26. veljače 2018. tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 30.000,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
Članak 3.
Troškovi za uslugu iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor sa ponuditeljem
iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/18-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-18-02
Grubišno Polje, 26. veljače 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 2/18

Stranica | 70

33.
Na temelju čl. 57. Statuta Grada Grubišnog Polja (“Službeni glasnik” br. 1/13, 4/13 i 1/18) gradonačelnik Grada
Grubišnog Polja dana 2. ožujka 2018. godine donosi
Rješenje
o imenovanju članova
Stožera zimske službe Grada Grubišnog Polja
Članak 1.
Kao članovi Stožera zimske službe Grada Grubišnog Polja:
1.
2.
3.
4.
5.

Zlatko Mađeruh, gradonačelnik Grada Grubišnog Polja
Ivo Martinović, predsjednik Gradskog vijeća Grada Grubišnog Polja
Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet
Nenad Bećiri, rukovoditelj voznog parka i nabave Komunalac d.o.o. Grubišno Polje
Željko Kolar, nadcestar Ceste d.d. Bjelovar
Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se i u Službenom
glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 340-09/18-01/1
Urbroj: 2127/01-01/01-18-1
Grubišno Polje, 2. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

34.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), a vezano za usklađenje sa Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom („N. N.“94/13 i 73/17 ) i Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („N. N.“
69/16 ), članka 17., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ) i članka
57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada
Grubišnoga Polja dana 12 ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o izradi Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja za reciklažno dvorište građevinskog otpada na odlagalištu komunalnog
otpada u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja na odlagalištu komunalnog otpada „Prdavac“ u
Grubišnom Polju na kč.br. 4784/1 ( zemljišno-knjižne oznake k.č. br. 39/2 ), k.o. Grubišno Polje, a u svrhu stavljanja u funkciju
reciklažnog dvorišta građevinskog otpada na odlagalištu komunalnog otpada u Grubišnom Polju.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. IOD I-02-P-3307-1415/17 tvrtke IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, Bbonićeva 32 od
12. ožujka 2018. za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 39.000,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim
propisima u trenutku izdavanja računa.
Članak 3.
Troškovi za izradu Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja navedenog u članku 1. ove Odluke financirati će se iz
Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor s ponuditeljem
iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 351-03/04-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-18-411
Grubišno Polje, 12. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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35.
Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 57. Statuta Grada
Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga
Polja, dana 12. ožujka 2018., donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu za radove na
rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 100034 – put prema gradskoj deponiji u Grubišnom Polju

1. Naručitelj:

Članak 1.
Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1, MB:2563525,
OIB:13918656679, evidencijski broj nabave: MV-02/18,

2. Predmet nabave:

radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 100034 – put prema gradskoj deponiji u
Grubišnom Polju na kč.br.: 3517, 14 i 5077 sve k.o. Grubišno Polje,

3. Procijenjena
vrijednost nabave:
4. Odabrani postupak nabave:
5. Ovlašteni predstavnici
naručitelja:

2.320.000,00 kuna,
otvoreni postupak javne nabave
Željko Margeta
- pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada
Grubišnoga Polja sa važećim certifikatom u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja,
Ivica Ahac- pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja.

Članak 2.
Pripremu i provedbu postupka javne nabave provest će Stručno povjerenstvo za javnu nabavu naručitelja sukladno
odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 340-01/11-01/8
Urbroj: 2127/01-04/01-18-73
Grubišno Polje, 12. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

36.
Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), članku 17., stavku 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 07/17) i članku 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13, i 01/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 13. ožujka 2018. donio
je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za organizaciju početne konferencije
Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišnom Polju
Članak 1.
Prihvaća se ponuda Hotela Bilogora d.o.o. iz Grubišnoga Polja, N.Š.Zrinskog 4, OIB: 75987940719, broj 012/2018 od 02. ožujka
2018. za usluga najma dvorane i organizacije prigodnog domjenka za početnu konferenciju „Proizvodno poduzetničkog inkubatora
Grubišno Polje - elementa V. Promidžba i vidljivost“, koja uključuje:
postavljanje konferencijske dvorane sa 100 sjedećih mjesta,
postavljanje konferencijskog stola,
postavljanje razglasa sa mikrofonima,
postavljanje zastava (EU, RH BBŽ i Grada Grubišnoga Polja),
postavljanje projektora i prezentacijskog platna (osigurava Grad Grubišno Polje),
osiguranje banket sale sa konzumacijom jela i pića za 100 osoba.
Ukupna neto cijena za uslugu navedenu u stavku 1. ovog članka iznosi 11.000,00 kn, uz PDV po stopi od 25% što iznosi 2.750,00,
sveukupno 13.750,00 kn.
Članak 2.
Iznos iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2018., a uplatit će se u roku 30 dana po
obavljenoj usluzi i ispostavljenom računu na IBAN tvrtke navedene u članku 1. ove Odluke, broj: HR4223600001102586295.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/16-01/1
Urbroj: 2127/01-02/01-18-104
Grubišno Polje, 13. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

37.
Na temelju članka 69. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15) i članka 57. Statuta Grada
Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13,4/13 i 1/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana
16. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman
za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
Članak 1.
Odobrava se potpisivanje Ugovora br.14-101-18 o korištenju sredstava Ministarstva za investicijski program:
Digitalizacija kino dvorane, Klasa:402-01/17-04/0743, Urbroj:532-06-02-02/5-18-02 od 4. siječnja 2018. godine kojim se
Ministarstvo kulture obvezuje osigurati sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.
Članak 2.
Razlika potrebnih sredstava za provedbu navedenog investicijskog programa iz članka 1. ovoga Zaključka osigurat će
se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Grubišnoga Polja.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se u "Službenom
glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:612-13/18-01/9
Urbroj:2127/01-03/01-18-02
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

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 žiroračun 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

