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GRADSKO VIJEĆE
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
1.
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 37.
Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj 2/20), a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite KLASA: 810-03/20-01/10, URBROJ: 511-01-391-20-2 od 11. ožujka 2020.,
sukladno Planu djelovanja sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja, Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na svojoj 40.
sjednici održanoj dana 8. svibnja 2020. donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja s
ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja su one pravne osobe koje su
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada
Grubišnoga Polja.
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja su:
1. KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću,
2. VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge,
3. Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sa pripadajućim vatrogasnim društvima,
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja,
5. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar,
6. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Grubišno Polje.
Navedene pravne osobe dužne su postupati u skladu sa člankom 49. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima
izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti.
Pravne osobe operativnim planovima razrađuju način provođenja zadaća u sustavu civilne zaštite.
Operativni plan civilne zaštite izrađuju:
- pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa
za sustav civilne zaštite
- pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite (operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske
službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa).
Članak 3.
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga
Polja su:
1. Lovačko društvo „Bilogora“ Grubišno Polje,
2. Zajednica športskih ribolovnih društva Grada Grubišnoga Polja,
3. Radio klub Grubišno Polje,
4. Zajednica športskih udruga Grada Grubišnoga Polja.

-

-

Zadaće udruga od interesa za sustav civilne zaštite:
praćenje pojava u prirodi, logistička potpora drugim operativnim snagama te ostale pomoći i asistencije iz djelokruga rada.
Aktiviraju se po nalogu gradonačelnika, načelnika stožera civilne zaštite, odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga
sustava civilne zaštite i Ravnateljstva civilne zaštite kad se utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku
nesreću ili kada je proglašena velika nesreća.
Udruge građana koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave određene kao udruge od interesa za
sustav civilne zaštite (osim vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa) ne izrađuju operativne
planove.

Udruge građana iz ovog članka imaju obvezu izvršnom tijelu (gradonačelniku) jedinice lokalne samouprave dostaviti
sljedeće podatke:
a) točan naziv udruge,
b) kontakt podatke o odgovornoj osobi,
c) broj operativnih članova i
d) podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.
Podatke iz ovog članka udruge su obvezne dostaviti u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Odluke o određivanju pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite te nakon svake promjene.
Članak 4.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, kao nositelji posebnih zadaća u
provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja su:
1. Veterinarska stanica Grubišno Polje d.o.o.,
2. Veterinarski obrt Biondić Veliki Zdenci,
3. Zdenka“ mliječni proizvodi d.o.o. Veliki Zdenci,
4. „Zagrebpetrol“ d.o.o. Grubišno Polje,
5. Elmo d.o.o. Grubišno Polje,
6. Radio Grubišno Polje d.o.o.
Evidencija pravnih osoba u sustavu civilne zaštite vodi se u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencija pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite te su pravne osobe dužne dostaviti tražene podatke Gradu Grubišno Polje.
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Članak 5.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja te obavljaju
utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite:
1. KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću, odgovorna osoba Ivica Ahac, uloga u sustavu
civilne zaštite: komunalne djelatnosti, komunalni otpad, čistoća okoliša; upravljanje grobljima; angažiraju se u slučaju potrebe
za građevinskim strojevima te spašavanju materijalnih dobara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća, u slučaju potrebe
provođenja asanacije tj. sahranjivanja poginulih na grobljima, u slučaju čišćenja cesta od raznih nanosa.
2. VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge, odgovorna osoba Ivica Ahac, uloga:
opskrba vodom i upravljanje kanalizacijom.
3. Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sa pripadajućim vatrogasnim društvima, odgovorna osoba Darko Novotni,
uloga: zaštita od požara, angažiraju se u slučaju potrebe za ispumpavanjem vode, punjenja i postavljanja vreća sa pijeskom
te spašavanja materijalnih dobara u slučaju tehničko-tehnoloških nesreća.
4. Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja, odgovorna osoba Vitomir Pintarić, uloga: intervencije gašenja požara,
intervencije kod tehničko-tehnoloških nesreća i eksplozija, intervencije kod ekoloških akcidenata, spašavanja ljudi i materijalnih
dobara iz ugroženih područja.
5. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar, odgovorna osoba Dalibor Pleskalt, 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 Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske i van njenih
granica.
6. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Grubišno Polje, odgovorna osoba Milorad Tomić, uloga: služba traženja
za nestalim osobama, organiziranje i vršenje njege bolesnika i lakših ranjenika po kućama, pružanje prve medicinske pomoći,
organiziranje dobrovoljnog davanja krvi, podjela hrane, pokrivača, odjeće i obuće.
Članak 6.
Pravne osobe iz članka 4. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava Civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja te obavljaju
utvrđene zadaće u sustavu civilne zaštite:
1. Veterinarska stanica Grubišno Polje d.o.o., odgovorna osoba: Zdravka Stančić, uloga: pružanje veterinarske pomoći po
pozivu gradonačelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite. U slučaju pojave zaraznih bolesti životinja, dužni su o tome obavijestiti
nadležne županijske službe koje odlučuju o obavještavanju ostalih subjekata. Sudjeluje pri dekontaminaciji ljudi, životinja i
materijalnih dobara, ovisno od vrste i intenziteta.
2. Veterinarski obrt Biondić Veliki Zdenci, odgovorna osoba: Zlatko Biondić, uloga: sanitarna zaštita, po potrebi provode
deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju.
3. Zdenka“ mliječni proizvodi d.o.o. Veliki Zdenci, odgovorna osoba: Željko Gatjal, uloga: osiguravanje hrane, sanitarnih uvjeta
te strojeva i opreme.
4. „Zagrebpetrol“ d.o.o. Grubišno Polje, odgovorna osoba: Davor Prohaska, uloga: čišćenje i sakupljanje opasnog otpada te
obrada zauljenih i zagađenih voda.
5. Elmo d.o.o. Grubišno Polje, odgovorna osoba: Stjepan Lešković, uloga: sanacija i popravak oštećenih elektroinstalacija,
elektromehanike te elektroničkih uređaja.
6. Radio Grubišno Polje d.o.o. , odgovorna osoba: Dražen Čvek, uloga: javno informiranje putem radio postaje i internetskih
portala.
Članak 7.
Aktiviranje pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Grada Grubišnoga Polja i udruga od interesa za civilnu
zaštitu nalaže odlukom Gradonačelnik samostalno ili na prijedlog odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga sustava
civilne zaštite ili Ravnateljstva civilne zaštite kad utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je
proglašena velika nesreća.
Gradonačelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje jedinice lokalne
samouprave u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Članak 8.
U privitku Odluke nalazi se popis odgovornih osoba navedenih operativnih snaga.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Grada Grubišnoga Polja (Službeni glasnik 1/19).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 810-09/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/03-20-204
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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2.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) i
članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj 2/20), Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja, na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020., donijelo je
Analizu stanja sustava civilne zaštite
Grada Grubišnoga Polja za 2019.
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 2019. 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 2019. 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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 810-09/19-01/1, URBROJ: 2127/01-02/03-19-01 od 29. siječnja 2019.
Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:
7. KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću,
8. VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge,
9. Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sa pripadajućim vatrogasnim društvima,
10. Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja,
11. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar,
12. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa Grubišno Polje.
Članak 4.
Operativne sposobnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se sukladno njihovim pisanim
izvješćima:
KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću
Specifične
djelatnosti
komunalnog poduzeća:
 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 (8 i 6 m3),
 2 kamiona za odvoz smeća,
 kamion za podizanje i prijevoz kontejnera (8 m3)
 2 laka gospodarska vozila,
 rovokopač JBC,
 2 mini bagera do 2t,
 buldozer Caterpilar,
 traktor sa prikolicom,
 prijenosna motorna pumpa Honda.
- U 2019. nije bilo provedenih vježbi.
- U 2019. tvrtka Komunalac d.o.o. Grubišno Polje angažirana je prilikom požara na postrojenju Zagrebpetrol d.o.o.
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 13 strojeva i vozila čiji popis se nalazi u Planu zaštite i
spašavanja.
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05. travnja 2016. osnovana i registrirana tvrtka Vodovod Grubišno Polje d.o.o. koja je preuzela poslove vodoopskrbe i
odvodnje, i koja raspolaže slijedećim strojevima i opremom:
 2 laka gospodarska vozila,
 traktor sa cisternom
U istoj trenutno je zaposleno 8 djelatnika.
Tvrtka Darkom d.o.o. za distribuciju plina je iz Daruvara pa nad istom Grad Grubišno Polje nama direktnu nadležnost.
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja
- Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja sastoji se od 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javne vatrogasne
postrojbe Grada Grubišnoga Polja odnosno vatrogasnih postrojbi.
- U dobrovoljnim vatrogasnim Postrojbama je ukupno 20 operativnih članova koji su osigurani od nezgoda i posjeduju
liječničku svjedodžbu ovlaštene ustanove medicine rada da smiju raditi poslove vatrogasca,
- Javna vatrogasna postrojba broji 15 operativno sposobnih djelatnika,
- Vatrogasna vozila, oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja:
 Zapovjedno vozilo Škoda Octavia
 Auto cisterna FAP 2026 kapacitet spremnika : 8000 litara vode, 400 litara pjenila.
 Autocisterna Mercedes - Benz, Atego kapaciteta spremnika vode 7000 litara, za prijevoz pitke vode, od prosinca
2019. godine.
 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 i opreme 8+1 Ford Transit ,
 Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca i opreme 8+1 Volkswagen. Transporter (od lipnja 2019. god.)
 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
- Provedene vježbe u 2019. godini:
 07. ožujka 2019. održana je vježba evakuacije gradilišta SUŠARE spojene na energanu na drvnu biomasu u
Grubišnom Polju, početno gašenje požara i zbrinjavanje ozlijeđenog radnika u Zoni MSP Grubišno Polje zajedno
sa DUZS.
 30. travnja 2019. održana je vježba evakuacije i spašavanja – akcidentna situacija: istjecanje amonijaka na lokaciji
tvrtke Zdenka – mliječni proizvodi d.o.o., Trg kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci.
- U 2019. bilo je 33 vatrogasna intervencija, od toga 23 tehničkih intervencija, 3 požara na objektima, 5 požara otvorenog
prostora, požar motornog vozila i požar dimovodnog kanala.
Od zahtjevnijih intervencija možemo istaknuti požar u postrojenju Zagrebpetrol d.o.o.
22. lipnja 2019. u 13:46 sati zaprimljena je dojava o požaru u Industrijskoj zoni, u krugu tvrtke Zagrebpetrol. Na intervenciju odmah
izlaze 3 djelatnika JVP-a Grubišno Polje s 1 vozilom te se po dolasku na intervenciju utvrđuje da je požar velikih razmjera te da
će biti potrebna pomoć vatrogasnih snaga na razini županije. Traži se pomoć još 3 vatrogasne postrojbe, Daruvara, Garešnice i
Bjelovara kao i DVD-a s područja Grada Grubišnoga Polja tako da je požar gasilo ukupno 10 vatrogasnih organizacija. U gašenju
požara sudjelovalo je 57 vatrogasaca pri čemu je potrošena velika količina vode, prema njihovim saznanjima oko 300 kubnih
metara.
Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja, odgovorna osoba Vitomir Pintarić, ima slijedeće uloge:
 Provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
 Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama,
 Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
 Obavljanje drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama,
 Intervencije gašenja požara,
 Intervencije kod tehničko-tehnoloških nesreća i eksplozija,
 Intervencije kod ekoloških akcidenata,
 Spašavanja ljudi i materijalnih dobara iz ugroženih područja.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
 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 Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje na području cijele Republike
Hrvatske i van njenih granica.
 Trenutačno broji 25 članova od čega 8 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 11 pripravnika i 3
suradnika. Od opreme i vještina važnih za sustav civilne zaštite raspolaže sa pripadnicima obučenima za
spašavanje iz speleoloških objekata čija su znanja i kompetencije primjenjive i za spašavanje iz ruševina,
potražnim psima obučenima za rad u ruševinama, pripadnicima koji su certificirani međunarodnim Rescue3
certifikatom za spašavanje iz brzih voda i poplava, plovilo i opremu za spašavanje na vodi i iz poplava, a po potrebi
može angažirati zapovjedna vozila sa sustavima komunikacije i koordinacije svih službi.
 Grad Grubišno Polje za sada ne sufinancira rad ove službe. Tijekom 2019. godine na području Grada HGSS nije
sudjelovao u vježbama.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Grubišno Polje
Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje trenutno ima zaposleno 2 djelatnika, od kojih jedan djelatnik na puno
radno vrijeme a drugi na 30 sati mjesečno.
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Oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja – nalazi se u skladištu Crvenog križa u
Grubišnom Polju:
 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),
 40 setova posteljine (2 plahte i 1 jastučnica),
 8 setova posuđa (posuđe i pribor za jelo za 4 osobe),
 12 komada – medicinski komplet prve pomoći
 rabljena odjeća i obuća (raspoložive količine su promjenljive)
Oprema i druga materijalno-tehnička sredstva za provođenje mjera zaštite i spašavanja u vlasništvu Županijskog društva Crvenog
križa – nalazi se u skladištu Crvenog križa u Garešnici:
 prostirke (ležajevi od spužve) 300 komada
 deke 380 komada
 šator 4 komada
 vreće za spavanje 140 komada
 higijenski set 360 komada
 kuhinjski set 15 komada
 pribor za jelo 100 komada
 medicinski komplet prve pomoći 10 komada
 čizme 25 pari
 set stolova 2 komada
 prsluci HCK 10 komada
Od većih akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, te
socijalni programi (podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
Članak 5.
Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite.
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: 810-09/19-01/1 Urbroj:
2127/01-02/03-19-32 od 11. rujna 2019.
Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja sastoji se od načelnika i njegova zamjenika te 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 20. veljače 2019. gdje su doneseni su slijedeći prijedlozi:
-

Razmotrena je predložena Analiza o stanju sustava zaštite u 2018. za područje Grada Grubišnoga Polja te ista
dostavljena na usvajanje Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja.

-

Razmotren i predložen Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. za područje Grada Grubišnoga Polja te isti
dostavljen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja.

-

Prezentirana je Vježba evakuacije gradilišta SUŠARE spojene na energanu na drvnu biomasu u Grubišnom polju,
početno gašenje požara i zbrinjavanje ozlijeđenog radnika.

30. travnja 2019. godine u sklopu Vježbe evakuacije i spašavanja – akcidentna situacija: istjecanje amonijaka na lokaciji tvrtke
ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o., Trg kralja Tomislava 15, Veliki Zdenci održana je sjednica Stožera na temu: Program
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. / Priprema požarne sezone u
2019.
Slijedeću izvanrednu sjednicu u 2019. godini Stožer je održao 26. lipnja 2019. a tema je bio Požar koji je izbio 22. lipnja 2019. u
Industrijskoj zoni u Grubišnom Polju, u krugu tvrtke Zagrebpetrol. Na spomenutom požaru intervenirao je i dio Stožera Civilne
zaštite.
Posljednja sjednica Stožera u 2019. godini održala se 07. kolovoza 2019. na temu: Analiza i utvrđivanje troškova vezanih uz požar
koji je izbio 22. lipnja 2019. u Industrijskoj zoni u Grubišnom Polju, u krugu tvrtke Zagrebpetrol.
Stožer je redovito sudjelovao na vježbama u 2019. godini.
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.
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Krajem 2018. 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 22. studenoga 2018. donio Odluku o imenovanju
povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 810-09/18-01/1, Urbroj: 2127/0102/01-18-25 kojom su imenovani povjerenici i njihovi zamjenici za svaki mjesni odbor, ukupno 16 osoba.
Postrojba civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 32. sjednici održanoj 18. rujna 2019. donijelo je Odluku o stavljanju van
snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja, Službeni glasnik Grada Grubišnoga
Polja (7/19).
Sukladno Procijeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Grubišnoga Polja i analizi stanja spremnosti sustava
civilne zaštite, utvrđena je spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada
Grubišnoga Polja koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju
posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene.
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 6.
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja su:
1.
Lovačko društvo „Bilogora“ Grubišno Polje,
2.
Zajednica športskih ribolovnih društva Grada Grubišnoga Polja,
3.
Radio klub Grubišno Polje,
4.
Zajednica športskih udruga Grada Grubišnoga Polja.
Zadaće udruga od interesa za sustav civilne zaštite:
praćenje pojava u prirodi, logistička potpora drugim operativnim snagama te ostale pomoći i asistencije iz djelokruga
rada. Aktiviraju se po nalogu gradonačelnika, načelnika stožera civilne zaštite, odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga
sustava civilne zaštite i DUZS kad se utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada je proglašena
velika nesreća.
Udruge građana koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave određene kao udruge od interesa
za sustav civilne zaštite (osim vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa) ne izrađuju operativne
planove.
Članak 7.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja, kao nositelji posebnih zadaća u
provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja su:
7. Veterinarska stanica Grubišno Polje d.o.o.,
8. Veterinarski obrt Biondić Veliki Zdenci,
9. Zdenka“ mliječni proizvodi d.o.o. Veliki Zdenci,
10. „Zagrebpetrol“ d.o.o. Grubišno Polje,
11. Elmo d.o.o. Grubišno Polje,
12. Radio Grubišno Polje d.o.o.
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.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 3/20

Stranica | 109
Članak 8.
Analiza utroška financijskih sredstava za 2019. godinu:
R.b.
1.
Civilna zaštita
1.1.
Osposobljavanje stožera
1.2.
Ostali nespomenuti izdaci
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
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 2019.

Realizirano

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

10.000,00

0,00

190.000,00
2.150.000,00

350.000,00
2.091.110,00

2.340.000,00

2.441.110,00

130.000,00
5.000,00

130.000,00
4.500,00

135.000,00

134.500,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

67.112,50
248.965,00
0,00

370.000,00
2.855.000,00

316.077,50
2.935.437,50

Članak 9.
Ova Analiza stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 810-09/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/03-20-201
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

3.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) i članka 37.
Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj 2/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja,
na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020., donijelo je
Plan razvoja sustava civilne zaštite
Grada Grubišnoga Polja za 2020. 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 2020.
godinu.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015 i 118/2018) 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 2020. godinu.
Članak 3.
Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 2020. godini:
Stožer Civilne zaštite
Gradonačelnik je imenovao Stožer civilne zaštite Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga
Polja KLASA: 810-09/19-01/1, URBROJ: 2127/01-02/03-19-32 od 11. rujna 2019. Odlukom o dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja KLASA: 810-09/20-01/2, URBROJ: 2127/01-02/03-20-96 od 3. travnja
2020., Stožer civilne zaštite dopunjen je novim članovima. Prema tome, Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja uz načelnika
te zamjenika načelnika broji 17 članova.
Planirane aktivnosti stožera u 2020. 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.
Tijekom 2020. planira se izvršiti osposobljavanje novo imenovanih članova Stožera.
Povjerenici civilne zaštite
Za područje Grada Grubišnoga Polja imenovano je 16 povjerenika civilne zaštite.
Planirane aktivnosti tijekom 2020. 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.
Planirane zadaće povjerenika civilne zaštite:
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 postavljene obavijesti o znakovima za uzbunjivanje.
Postrojba civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 32. sjednici održanoj 18. rujna 2019. donijelo je Odluku o stavljanju van
snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja, Službeni glasnik Grada Grubišnoga
Polja (7/19).
Sukladno Procijeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Grubišnoga Polja i analizi stanja spremnosti sustava
civilne zaštite, utvrđena je spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada
Grubišnoga Polja koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju
posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene.
PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti 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 je s operativnim
radom započela u listopadu 2018. godine. Uz najmanje 14 operativnih djelatnika JVP Grubišno Polje u 10 dobrovoljnih vatrogasnih
društava s područja Grubišnoga Polja djeluje još 20 operativnih članova koji su osigurani od nezgoda i posjeduju liječničku
svjedodžbu ovlaštene ustanove medicine rada da smiju raditi poslove vatrogasca.
Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine:


u 2020. 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).
Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja uz redovne aktivnosti;
24 satno dežurstvo i primanjem dojava povodom bržeg izlaska na intervencije unutar zakonskog vremena od 60
sekundi, planira:
 obavljati redovite liječničke preglede zaposlenika
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uputiti zaposlenike na stručne ispite, seminare i programe specijalizacija potrebne za sigurnim i učinkovitijim obavljanje
djelatnosti JVP Grubišno Polje, te za potrebe velikih nesrećama i katastrofa (poplava i potresima i sl.).
Sukladno članku 3., stavka 29. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15 i 118/18), kao dio temeljnih operativnih
snage u sustavu civilne zaštite, raditi na provedbi preventivnih mjera smanjenja negativnog učinka, broju ugroženih
osoba, materijalnih dobara odnosno sprečavanje epidemije, pandemije i sl. pri velikim nesrećama i katastrofama.
obavljati pregled opreme u dobrovoljnim organizacijama, servisirati i popraviti opremu gdje je to potrebno,
radi promidžbe i popularizacije civilne zaštite u sklopu svjetskog „Dana Civilne zaštite“ sudjelovati na združenim
vježbama temeljnih operativnih snaga civilne zaštite.
uputiti zaposlenike na stručne ispite, seminare i programe obuke, potrebne za sigurnim i učinkovitijim obavljanje kako
osnovne djelatnosti u redovnim aktivnostima tako i u izvanrednim aktivnostima u sklopu Civilne zaštite (obrane od
poplava, smanjenja učinka potresa i druge velike nesreće te u katastrofama) Javne vatrogasne postrojbe Grubišnoga
Polja.

Grad Grubišno Polje, Vatrogasna zajednica i Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja tijekom slijedećeg razdoblja u
međusobnoj suradnji planiraju provesti:

plansko i strateško pozicioniranje,

idejno projektiranje i projektiranje i

apliciranje na europske fondove,

izgradnju vatrogasnog centra koji osim za korist sustava vatrogastva imat će veliku ulogu u razvitku sustava civilne
zaštite.
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom raspolaže sa svim potrebnim
resursima za adekvatnu zaštitu od požara i druge tehničke intervencije.
Što ni u kom slučaju nije dovoljno za adekvatno reagiranje kao temeljna operativna snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofalnim događajima.
Predlaže se unutar Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe izraditi specifikaciju opreme potrebne za adekvatnu
reakciju u situacijama velikih ugroza poput poplava, akcidenata s opasnim tvarima, udara jakih vjetrova i sl. Na osnovu
specifikacije te u suradnji s vatrogasnom zajednicom i Javnom vatrogasnom postrojbom raditi na tehničkom opremanju.
KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću
Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća:
 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 zaposleno 43
djelatnika koji se raspoređuju po potrebi u provedbi mjera civilne zaštite.
Specijalna vozila, radni strojevi i oprema:

2 kamiona kipera (8 i 6 m3),

2 kamiona za odvoz smeća,

kamion za podizanje i prijevoz kontejnera (8 m3)

2 laka gospodarska vozila,

rovokopač JBC,

2 mini bagera do 2t,

buldozer Caterpilar,

traktor sa prikolicom,

prijenosna motorna pumpa Honda.
Tijekom 2020. godine nisu planirane vježbe u sustavu civilne zaštite.
05. travnja 2016. osnovana i registrirana tvrtka Vodovod Grubišno Polje d.o.o. koja je preuzela poslove vodoopskrbe i
odvodnje, i koja raspolaže slijedećim strojevima i opremom:

2 laka gospodarska vozila,

traktor sa cisternom
U istoj trenutno je zaposleno 8 djelatnika.
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 puno radno vrijeme a drugi
na 30 sati mjesečno.
Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine:
 Tijekom godine redovito provođenje akcija darivanja krvi,
 Akcija „Solidarnost na djelu“ provodi 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 Crvenog križa uspostavljeno je zajedničko skladište Gradskih društava Crvenog križa sa
materijalno tehničkim sredstvima (stanje je vidljivo u analizi za 2019. godinu) a planira se njegovo stalno nadopunjavanje
sukladno raspoloživim sredstvima iz Županijskog proračuna namijenjenih za Županijski Crveni križ,
 Neposredna suradnja sa interventnim timom Hrvatskog Crvenog križa i korištenje materijalno tehničkih sredstava iz
centralnog skladišta u Zagrebu za bilo koje ugroženo područje,
 Realistično prikazivanje ozljeda povrijeđenih osoba za potrebe izvođenja vježbi evakuacije i spašavanja,
 Povećavanje zaliha materijalno tehničkih dobara za potrebe u izvanrednim situacijama.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar

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
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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 Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske i van
njenih granica.

Trenutačno broji 25 članova od čega 8 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 11 pripravnika i 3 suradnika.
Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine:

HGSS Stanica Bjelovar u svojoj osnovnoj obuci i održavanju znanja kontinuirano radi na svim oblicima zaštite i spašavanja,
a sukladno tome radi se godišnji plan rada Stanice Bjelovar,

opreme i vozila nabavljaju se sukladno financijskim mogućnostima i priljevu članstva te prema potrebama lokalne zajednice

U tekućoj godini Stanica Bjelovar planira nabavku putničkog kombi vozila i seta ronilačke opreme za teške uvjete, nabavku
opreme koja će omogućiti veću samostalnost i neovisnost pri radu na terenu, kao i potpuni završetak objekta baze.
Grad Grubišno Polje za sada ne sufinancira rad ove službe.
UDRUGE GRAĐANA OD INTERESA 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 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 2019. 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 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz Odluke o određivanju 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,
Radio Grubišno Polje d.o.o.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti u 2020. godini:
 sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja Ravnateljstvo civilne
zaštite,
 provođenje vježbe evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi I. N. Jemeršića Grubišno Polje sa učešćem zaposlenika i
učenika škole, SCZ, MUP PP, JVP G. Polje, stožera CZ, GDCK,
 provođenje vježbe „Evakuacija energane na drvnu biomasu u Grubišnom Polju“ u ožujku 2020. sa učešćem zaposlenika
energane, JVP G. Polje, DVD, Stožera CZ, ZHM, MUP PU, SCZ,
 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 Ravnateljstvo civilne zaštite uz sudjelovanje Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Grubišnoga
Polja i provedba po potrebi.
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.
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Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska sredstva u proračunu:
R.b.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3
5.4.
5.5.

plan za 2020.
Civilna zaštita
Osposobljavanje stožera
Ostali nespomenuti izdaci
Smotra i osposobljavanje povjerenika
Nabavka opreme
Izrada planskih dokumenata
Provedba vježbi sustava civilne zaštite
Aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih
snaga civilne zaštite
Održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite
Ukupno
Vatrogastvo
Vatrogasna zajednica
Javna vatrogasna postrojba
Nabavka opreme
Ukupno
HGSS
Ukupno
Udruge građana
HCK – gradsko društvo
Radio amaterski klub
Jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
Ostale službe i pravne osobe
Veterinarske usluge
Deratizacija
Dezinsekcija
Programi zaštite okoliša
Jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
Sveukupno

plan za 2021.

plan za 2022.
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5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

450.000,00
2.390.000,00

450.000,00
2.450.000,00

450.000,00
2.500.000,00

2.840.000,00

2.900.000,00

2.950.000,00

155.000,00
5.000,00

155.000,00
5.000,00

155.000,00
5.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

370.000,00
3.380.000,00

370.000,00
3.440.000,00

370.000,00
3.490.000,00

Članak 6.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja za 2020. stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 810-09/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/03-20-202
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

4.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) i
članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20), Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja, na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020., donijelo je
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. – 2023.
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. – 2023. godine za svaku od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka nesreća ili
katastrofa.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15 i 118/18) određeno je da
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja
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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.
Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom rizika od velikih
nesreća za područje grada Grubišnoga Polja, KLASA: 810-09/18-01/1, URBROJ: 2127/01-02/01-18-13 od 30. ožujka 2018, s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite
donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. –
2023. godine.
Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada
Grubišnoga Polja po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u Planu razvoja sustava civilne zaštite.
Članak 3.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih mjera i aktivnosti
operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od 2020. – 2023. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja imenovan je načelnik, njegov zamjenik te 15 članova.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
- 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
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika 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, te provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Za područje Grada Grubišnoga Polja imenovano je 16 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite.
Planirane aktivnosti povjerenika za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i
operativnim dokumentima,
- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
- 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,
- sudjelovanje u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne
zaštite,
- obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u
sustavu civilne zaštite,
- provjeravanje postavljene obavijesti o znakovima za uzbunjivanje.
Postrojba civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 32. sjednici održanoj 18. rujna 2019. donijelo je Odluku o stavljanju van
snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Grubišnoga Polja, Službeni glasnik Grada Grubišnoga
Polja (7/19).
Sukladno Procijeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Grubišnoga Polja i analizi stanja spremnosti sustava
civilne zaštite, utvrđena je spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada
Grubišnoga Polja koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju
posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene.
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 je s operativnim
radom započela u listopadu 2018. godine. Uz najmanje 14 operativnih djelatnika JVP Grubišno Polje u 10 dobrovoljnih vatrogasnih
društava s područja Grubišnoga Polja djeluje još 20 operativnih članova koji su osigurani od nezgoda i posjeduju liječničku
svjedodžbu ovlaštene ustanove medicine rada da smiju raditi poslove vatrogasca.
Planirane aktivnosti za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
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 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).
Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja uz redovne aktivnosti;
24 satno dežurstvo i primanjem dojava povodom bržeg izlaska na intervencije unutar zakonskog vremena od 60
sekundi, planira:
 obavljati redovite liječničke preglede zaposlenika
 uputiti zaposlenike na stručne ispite, seminare i programe specijalizacija potrebne za sigurnim i učinkovitijim obavljanje
djelatnosti JVP Grubišno Polje, te za potrebe velikih nesrećama i katastrofa (poplava i potresima i sl.).
 Sukladno članku 3., stavka 29. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15 i 118/18), kao dio temeljnih operativnih
snage u sustavu civilne zaštite, raditi na provedbi preventivnih mjera smanjenja negativnog učinka, broju ugroženih
osoba, materijalnih dobara odnosno sprečavanje epidemije, pandemije i sl. pri velikim nesrećama i katastrofama.
 obavljati pregled opreme u dobrovoljnim organizacijama, servisirati i popraviti opremu gdje je to potrebno,
 radi promidžbe i popularizacije civilne zaštite u sklopu svjetskog „Dana Civilne zaštite“ sudjelovati na združenim
vježbama temeljnih operativnih snaga civilne zaštite.
 uputiti zaposlenike na stručne ispite, seminare i programe obuke, potrebne za sigurnim i učinkovitijim obavljanje kako
osnovne djelatnosti u redovnim aktivnostima tako i u izvanrednim aktivnostima u sklopu Civilne zaštite (obrane od
poplava, smanjenja učinka potresa i druge velike nesreće te u katastrofama) Javne vatrogasne postrojbe Grubišnoga
Polja.
Grad Grubišno Polje, Vatrogasna zajednica i Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja tijekom slijedećeg razdoblja u
međusobnoj suradnji planiraju provesti:

plansko i strateško pozicioniranje,

idejno projektiranje i projektiranje i

apliciranje na europske fondove,

izgradnju vatrogasnog centra koji osim za korist sustava vatrogastva imat će veliku ulogu u razvitku sustava civilne
zaštite.
Vatrogasna zajednica Grada Grubišnoga Polja zajedno sa Javnom vatrogasnom postrojbom raspolaže sa svim potrebnim
resursima za adekvatnu zaštitu od požara i druge tehničke intervencije.
Što ni u kom slučaju nije dovoljno za adekvatno reagiranje kao temeljna operativna snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofalnim događajima.
Predlaže se unutar Vatrogasne zajednice i Javne vatrogasne postrojbe napravit specifikaciju opreme potrebne za adekvatnu
reakciju u situacijama velikih ugroza poput poplava, akcidenata s opasnim tvarima, udara jakih vjetrova i sl. Na osnovu
specifikacije te u suradnji s vatrogasnom zajednicom i Javnom vatrogasnom postrojbom raditi na tehničkom opremanju.
KOMUNALAC društvo za komunalne djelatnosti s ograničenom odgovornošću
Specifične djelatnosti komunalnog poduzeća:
 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 zaposleno 43
djelatnika koji se raspoređuju po potrebi u provedbi mjera civilne zaštite.
Specijalna vozila, radni strojevi i oprema:
 2 kamiona kipera (8 i 6 m3),
 2 kamiona za odvoz smeća,
 kamion za podizanje i prijevoz kontejnera (8 m3)
 2 laka gospodarska vozila,
 rovokopač JBC,
 2 mini bagera do 2t,
 buldozer Caterpilar,
 traktor sa prikolicom,
 prijenosna motorna pumpa Honda.
+ Vodovod Grubišno Polje:
 2 laka gospodarska vozila,
 traktor sa cisternom
Za razdoblje od 2016. – 2019. nisu planirane vježbe u sustavu civilne zaštite.
05. travnja 2016. osnovana i registrirana tvrtka Vodovod Grubišno Polje d.o.o. koja je preuzela poslove vodoopskrbe i
odvodnje, i koja raspolaže slijedećim strojevima i opremom:

2 laka gospodarska vozila,

traktor sa cisternom
U istoj trenutno je zaposleno 8 djelatnika.
Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenoga križa Grubišno Polje
Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje trenutno ima zaposleno 2 djelatnika, od kojih je 1 djelatnik na pola radnog
vremena.
Planirane aktivnosti tijekom razdoblja:
Tijekom godine redovito provođenje akcija darivanja krvi,
Akcija „Solidarnost na djelu“ provodi se u suradnji sa osnovnom školom svake godine ali za slučaj elementarne nepogode
organizirati će i izvanredne akcije za prikupljanje pomoći ugroženom stanovništvu,
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-

-

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 Crvenog križa uspostavljeno je zajedničko skladište Gradskih društava Crvenog križa sa
materijalno tehničkim sredstvima (stanje je vidljivo u analizi za 2019. godinu) a planira se njegovo stalno nadopunjavanje
sukladno raspoloživim sredstvima iz Županijskog proračuna namijenjenih za Županijski Crveni križ,
Neposredna suradnja sa interventnim timom Hrvatskog Crvenog križa i korištenje materijalno tehničkih sredstava iz
centralnog skladišta u Zagrebu za bilo koje ugroženo područje,
Realistično prikazivanje ozljeda povrijeđenih osoba za potrebe izvođenja vježbi evakuacije i spašavanja,
Povećavanje zaliha materijalno tehničkih dobara za potrebe u izvanrednim situacijama.

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar

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 Bjelovarsko-bilogorske, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske i van
njenih granica.

Trenutačno broji 25 članova od čega 8 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 11 pripravnika i 3 suradnika.
Planirane aktivnosti tijekom 2020. godine:

HGSS Stanica Bjelovar u svojoj osnovnoj obuci i održavanju znanja kontinuirano radi na svim oblicima zaštite i spašavanja,
a sukladno tome radi se godišnji plan rada Stanice Bjelovar,

opreme i vozila nabavljaju se sukladno financijskim mogućnostima i priljevu članstva te prema potrebama lokalne zajednice

U narednim godinama Stanica Bjelovar planira nabavku putničkog kombi vozila i seta ronilačke opreme za teške uvjete,
nabavku opreme koja će omogućiti veću samostalnost i neovisnost pri radu na terenu, kao i potpuni završetak objekta baze.
Grad Grubišno Polje za sada ne sufinancira rad ove službe.
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 razdoblja 2020. - 2023. 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 pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz Odluke o određivanju 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,
Radio Grubišno Polje d.o.o.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju,
promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se
ona dogodi. U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja Ravnateljstvo civilne
zaštite,
- 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,
- provođenje vježbi evakuacije u javnim ustanovama i pravnim osobama na području Grada Grubišnoga Polja sa
učešćem SCZ, MUP PU, JVP G. Polje, GDCK i stožera CZ,
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- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i
velikih nesreća – nositelj Ravnateljstvo civilne zaštite uz sudjelovanje Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Grubišnoga
Polja i provedba po potrebi
SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 14/05, 04/13 i
07/15) 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.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

plan za 2020.
Civilna zaštita
Osposobljavanje stožera
Ostali nespomenuti izdaci
Smotra i osposobljavanje povjerenika
Nabavka opreme
Izrada planskih dokumenata
Provedba vježbi sustava civilne zaštite
Aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
Održavanje
skloništa
osnovne
i
dopunske zaštite
Ukupno
Vatrogastvo
Vatrogasna zajednica
Javna vatrogasna postrojba
Nabavka opreme
Ukupno
HGSS
Ukupno
Udruge građana
HCK – gradsko društvo
Radio amaterski klub
Jačanje
sposobnosti
udruga
za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne
zaštite
(ugovori,
oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
Ostale službe i pravne osobe
Veterinarske usluge
Deratizacija
Dezinsekcija
Programi zaštite okoliša
Jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu
civilne
zaštite
(ugovori,
oprema,
preventivne i operativne aktivnosti)
Ukupno
Sveukupno

plan za 2021.

plan za 2022.

plan za 2023.

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

11.000,00

450.000,00
2.390.000,00

450.000,00
2.450.000,00

450.000,00
2.500.000,00

495.000,00
2.750.000,00

2.840.000,00

2.900.000,00

2.950.000,00

3.245.000,00

155.000,00
5.000,00

155.000,00
5.000,00

155.000,00
5.000,00

170.500,00
5.500,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

176.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

70.000,00
250.000,00
50.000,00

77.000,00
275.000,00
55.000,00

370.000,00
3.380.000,00

370.000,00
3.440.000,00

370.000,00
3.490.000,00

407.000,00
3.839.000,00

Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od
2020. – 2023. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 810-09/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/03-20-203
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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5.
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 37. Statuta Grada
Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici
održanoj 08. svibnja 2020. donijelo je
ODLUKU
o odobrenju zaključivanja Dodatka IV.
Predugovora o kupoprodaji nekretnina
Članak 1.
Odobrava se zaključivanje Dodatka IV. Predugovora o kupoprodaji nekretnina sa trgovačkim društvom ELEKTRANA
GRUBIŠNO POLJE d.o.o. (prijašnje trgovačko društvo ENERGOSTATIK d.o.o.) na Predugovor o kupoprodaji nekretnina, KLASA:
940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/01-15-14 od 30. rujna 2015. godine, koji je izmijenjen Dodatkom I. Predugovora o
kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/01-17-22 od 13. lipnja 2017. godine, Dodatkom II.
Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/01-19-41 od 31. siječnja 2019. godine i
Dodatkom III. Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/02-19-45 od 20. rujna 2019.
godine (u daljnjem tekstu: Predugovor).
Članak 2.
Dodatkom IV. Predugovora mijenja se članak 10. stavak 1. točka f) Predugovora, na način da se riječi „54
(pedesetčetiri) mjeseci“ zamjenjuju riječima: »64 (šezdesetčetiri) mjeseca“.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja da potpiše Dodatak IV. Predugovora.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 940-01/15-01/3
URBROJ: 2127/01-02/02-20-53
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

6.
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08.
svibnja 2020. godine, donosi
PROGRAM
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. - 2020.
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.2020. mijenja se i dopunjuje Program potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.-2020.
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/18), te se članak 5. mijenja i glasi:
„Potpore iz članka 1. ovog Programa Grad Grubišno Polje dodjeljivat će u periodu od 2018. - 2020., u skladu s proračunskim
mogućnostima kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:
Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva, trajnih nasada i stoke
1.2. Kontrola plodnosti tla
1.3. Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
1.4. Navodnjavanje te nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje
1.5. Kupnja opreme i mehanizacije
Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - potpora za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj muznih krava
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
2.4. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj krmača
2.5. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj ovaca i koza
2.6. Potpora za umjetno osjemenjivanje krava
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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. Potpora za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta
Korisnik potpora u poljoprivredi od Grada Grubišnoga Polja može godišnje ostvariti za sve mjere potporu u maksimalnom iznosu
do 20.000,00 kuna.
Svaku pojedinačnu potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova godišnje police osiguranja poljoprivrednih usjeva,
trajnih nasada i stoke.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 750,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- 50 % premije za policu osiguranja poljoprivrednih kultura, nasada i stoke za tekuću godinu.
1.2. Kontrola plodnosti tla
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova kontrole plodnosti tla.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
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 poljoprivrednim gospodarstvima za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje novih
plastenika minimalne površine 200 m 2 i nabavu opreme za plastenike (grijanje, navodnjavanje, folije, kultivator, prskalica, rolo
stolovi i sl.).
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 10.000,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- do 50% troškova nabave i postavljanje novih plastenika minimalne površine 200 m 2,
- do 30% troškova nabave opreme za plastenike.
1.4. Navodnjavanje
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova nabave i gradnje sustava za navodnjavanje na
otvorenim i zatvorenim prostorima ili nabavu komponenata za sustav za navodnjavanje na otvorenim i zatvorenim prostorima, uz
uvjet minimalne poljoprivredne površine na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 m², te za troškove naknade za
korištenje voda.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku za nabavu i gradnju sustava za navodnjavanje ili nabavu komponenata
za sustav za navodnjavanje iznosi:
do 1.000,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na do 50 % troškova (na otvorenim prostorima),
do 750,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na do 50% troškova (u zatvorenim prostorima,
Maksimalan iznos sredstava potpore za naknadu za korištenje voda iznosi do 50% troškova, a najviše 500,00 po korisniku u
jednoj kalendarskoj godini.
1.5. Kupnja opreme i mehanizacije
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova nabave nove ili rabljene opreme i mehanizacije.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Vrijednost minimalnog ulaganja je 1.000,00 kuna. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% nastalih troškova, a najviše do iznosa
od 6.000,00 kn po korisniku u jednoj kalendarskoj godini.
Iz ove potpore izuzimaju se korisnici koji su za nabavu navedene opreme ili mehanizacije ostvarili potporu iz nekog drugog izvora.
Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - potpora za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja radi razvoja stočarske
proizvodnje.
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Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, za tov junadi u tekućoj
kalendarskoj godini. Korisnik potpore ima obvezu držanja istog broja junadi na svojem poljoprivrednom gospodarstvu 100
uzastopnih dana, a nakon podnošenja zahtjeva za potporu.
Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja i potvrdu o porijeklu (iz koje je vidljivo da
se radi o junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja).
Iznos novčane potpore po jednom grlu je 300,00 kn, dok je maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku do 2.100,00
kn u kalendarskoj godini.
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - potpora za uzgoj muznih krava
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj muznih krava.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje 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 na svojem poljoprivrednom gospodarstvu 100 uzastopnih dana, a nakon zahtjeva za potporu. Korisnici potpore moraju
dostaviti dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja.
Iznos novčane potpore po zadržanom grlu je 300,00 kn uz uvjet da se isti broj muznih krava održi najmanje 100 dana nakon
podnošenja zahtjeva za potporu.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 2.100,00 kn u kalendarskoj godini.
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog
saveza radi očuvanja pčelinjeg fonda.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju u cilju očuvanja pčelinjeg fonda
na području Grada Grubišnoga Polja te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda. Korisnici potpore moraju
imati prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja.
Novčana potpora iznosi 30,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici, a maksimalan iznos potpore po jednom korisniku je 1.500,00 kn u
kalendarskoj godini.
2.4. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj krmača
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koji su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja radi očuvanja
stočnog fonda.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje 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
krmača. Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja.
Iznos novčane potpore po zadržanom grlu je 300,00 kn uz uvjet da se isti broj krmača održi najmanje šest mjeseci nakon
podnošenja zahtjeva za potporu.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.500,00 kn u kalendarskoj godini.
2.5. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj ovaca i koza
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koji su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja radi očuvanja
uzgoja ovaca i koza.
Uvjeti za dodjelu potpore:
U cilju očuvanja i proširenja ovčjeg i kozjeg fonda na području Grada Grubišnoga Polja te stvaranja preduvjeta za daljnju
proizvodnju ovčjih proizvoda sufinancirati će se uzgoj ovaca i koza upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja za korisnike
koji imaju prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Intenzitet potpore po jednom korisniku je:
1 -20 grla sufinancirat će se iznosom od 500,00 kuna,
21 – 200 grla sufinancirat će se iznosom od 1.500,00 kuna,
201 – 500 grla sufinancirat će se iznosom od 3.000,00 kuna,
preko 501 grla sufinancirat će se iznosom od 5.000,00 kuna.
2.6. Potpora za umjetno osjemenjivanje krava
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krava.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje 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 1.500,00 kn u kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- 50 % plaćenog računa za uslugu umjetnog osjemenjivanja krava.
Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Grada Grubišnoga Polja za pokriće troškova edukacije,
stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
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.
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3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za konzultantske troškove pripreme projektne dokumentacije za projekte
koji će se prijaviti na jedan od fondova EU.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja.
Potpora se dodjeljuje 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 se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i
raspršivača).
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja.
Iznos potpore po jednom korisniku iznosi 250,00 kn.
4.2. Potpora za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu za dio troškova ograđivanja poljoprivrednog zemljišta što uključuje nabavu
električnog pastira, žice i repelenata za divljač.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na
području Grada Grubišnoga Polja.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupnog troška, a najviše do 2.000,00 kn u jednoj
kalendarskoj godini.
Za svaku od navedenih mjera (Mjera 1. do 4.) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja donijeti će pravilnike o kriterijima i načinu
korištenja potpora.
Članak 2.
U članku 7. stavku 1. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.-2020. iznos
„15.000,00“ mijenja se i iznosi „20.000,00“.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpora temeljem Programa o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području
Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.-2020. su troškovi nastali od 1. prosinca 2019. godine.
Članak 4.
Na Program o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.2020. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo je Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti, KLASA:
404-01/18-01/18, URBROJ: 525-08/0245-20-22 od 06. ožujka 2020.
Grad Grubišno Polje dužan je ovaj Program o izmjenama i dopunama Programa potpora u poljoprivredi na području Grada
Grubišnoga Polja za razdoblje 2018.-2020. dostaviti Ministarstvu poljoprivrede.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 402-07/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-09
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

7.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) i članka 5. Program
potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj
02/18 i 03/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici, održanoj 08. svibnja 2020., donijelo je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnju
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za
sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnju na obiteljskim
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poljoprivrednim gospodarstvima mijenja se i dopunjuje 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 02/18),(u daljnjem tekstu Pravilnik), te se članak 1. mijenja i glasi:
„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, trajnih nasada i stoke

Kontrola plodnosti tla

Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo

Navodnjavanje te nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

Kupnja opreme i mehanizacije.“
Članak 2.
Članak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:

-

-

-

„Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
Mjeru 1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva, trajnih nasada i stoke 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. Navodnjavanje te nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje - obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i imaju
minimalne poljoprivredne površine na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 m², te za troškove naknade za
korištenje voda.
Mjeru 1.5 Kupnju opreme i mehanizacije - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga
Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.“
Članak 3.
Članak 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

-

-

-

-

„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
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, trajnih nasada i stoke 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,
50% iznosa, ali maksimalno 1.000,00 kuna za nabavu i gradnju sustava za navodnjavanje ili nabavu komponenata za
navodnjavanje (na otvorenim prostorima), 50% iznosa, ali maksimalno 750,00 kuna za nabavu i gradnju sustava za
navodnjavanje ili nabavu komponenata za navodnjavanje (u zatvorenim prostorima), te 50 % iznosa plaćenog računa
za sufinanciranje navodnjavanja, odnosno troškova naknade za korištenje voda ali maksimalno do 500,00 kn po jednom
korisniku.
50 % iznosa za nabavu nove ili rabljene opreme i mehanizacije, uz uvjet minimalnog ulaganja 1.000,00 kuna, ali
maksimalno do 6.000,00 kn po jednom korisniku.
Neprihvatljivi troškovi su:
troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).“
Članak 4.
U članku 8. stavku 2. Pravilnika iznos „15.000,00“ mijenja se i iznosi „20.000,00“.
Članak 5.
U preostalom dijelu Pravilnik ostaje na snazi.

Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 402-07/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-10
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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8.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) i članka 5. Program
potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj
02/18 i 03/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici, održanoj 08. svibnja 2020., donijelo je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova za stočarsku proizvodnju
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za
sufinanciranje dijela troškova za stočarsku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mijenja se i dopunjuje
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 02/18),(u daljnjem tekstu
Pravilnik), te se članak 1. mijenja i glasi:
„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 - potpora za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja

Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj muznih krava

Očuvanje pčelinjeg fonda

Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj krmača

Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj ovaca i koza

Potpora za umjetno osjemenjivanje krava.
Članak 2.
Članak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:







„Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
Mjeru 2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - potpora za tov junadi iz vlastitog ili domaćeg uzgoja - 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 – potpora za uzgoj 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,
Mjeru 2.4. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj krmača - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na
području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave se stočarskom
proizvodnjom,
Mjeru 2.5. Očuvanje stočarske proizvodnje – potpora za uzgoj ovaca i koza - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave se stočarskom
proizvodnjom,
Mjeru 2.6. Potpora za umjetno osjemenjivanje krava - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada
Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i bave se stočarskom proizvodnjom.
Članak 3.
Članak 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

-

-

-

„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 300,00 kn po jednom grlu za držanje istog broja junadi u tekućoj kalendarskoj godini upisanih u Jedinstveni registar
domaćih životinja i potvrdom o porijeklu, uz uvjet da se isti broj junadi održi 100 uzastopnih dana, računajući od dana
odobrenja sredstava, uz maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku do 2.100,00 kn u kalendarskoj godini,
od 300,00 kn po jednom grlu za održavanje istog broja muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini upisanih u
Jedinstveni registar domaćih životinja, uz uvjet da se isti broj muznih krava održi još najmanje 100 dana računajući od
dana odobrenja sredstava, uz maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku do 2.100,00 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 do 1.500,00 kn u kalendarskoj godini,
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-

-

-

od 300,00 kn po jednom grlu za održavanje istog broja krmača u tekućoj kalendarskoj godini upisanih u Jedinstveni
registar domaćih životinja, uz uvjet da se isti broj krmača održi još najmanje šest mjeseci računajući od dana odobrenja
sredstava, uz maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku do 1.500,00 kn u kalendarskoj godini,
intenzitet potpore za očuvanje uzgoja ovaca i koza dodjeljuje se ovisno o broju grla, i to od 1 – 20 grla sufinancirat će
se u iznosu od 500,00 kuna, 21 – 200 grla sufinancirat će se iznosom od 1.500,00 kuna, 201 – 500 grla sufinancirat će
se iznosom od 3.000,00 kuna, preko 501 grla sufinancirat će se iznosom od 5.000,00 kuna u tekućoj kalendarskoj godini
za stoku/grla koji su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja,
50 % iznosa plaćenog računa za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krava ali maksimalno do 1.500,00 kn
po jednom korisniku.
Neprihvatljivi troškovi su:
troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
Članak 4.
Članak 6., točka 5. Pravilnika mijenja se i glasi:
„Potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije o broju stoke/grla iz Jedinstvenog registara domaćih životinja“
Članak 5.
U članku 8. stavku 2. Pravilnika iznos „15.000,00“ mijenja se i iznosi „20.000,00“.
Članak 6.
U preostalom dijelu Pravilnik ostaje na snazi.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.

KLASA: 402-07/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-11
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

9.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) i članka 5. Program
potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj
02/18 i 03/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici, održanoj 08. svibnja 2020., donijelo je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za
sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mijenja se Pravilnik o
kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju poljoprivrednika na
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/18),(u daljnjem tekstu Pravilnik),
te se u članku 8., stavku 2 iznos „15.000,00“ mijenja i iznosi „20.000,00“.
Članak 2.
U preostalom dijelu Pravilnik ostaje na snazi.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 402-07/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-12
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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10.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) i članka 5. Program
potpora poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj
02/18 i 03/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici, održanoj 08. svibnja 2020., donijelo je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava
za sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme
Članak 1.
Ovim Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za
sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mijenja se i dopunjuje
Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova poljoprivredne opreme
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/18),(u daljnjem tekstu
Pravilnik), te se članak 1. mijenja i glasi:
„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),

Potpora za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta.“
Članak 2.
Članak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:
„Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za:
Mjeru 4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača),
Mjeru 4.2. Potpora za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta“
Članak 3.
Članak 5. Pravilnika mijenja se i glasi:

-

„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,
50% nastalih troškova, a najviše do 2.000,00 kn za ograđivanje poljoprivrednog zemljišta što uključuje nabavu
električnog pastira, žice i repelenata za divljač.
Neprihvatljivi troškovi su:
troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).“
Članak 4.
Članak 6., točka 5. Pravilnika mijenja se i glasi:
„Preslik računa o izvršenom plaćanju pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalice ili raspršivača), i/ili presliku
računa o izvršenom plaćanju za nabavu/kupnju.“
Članak 5.
U članku 8. stavku 2. Pravilnika iznos „15.000,00“ mijenja se i iznosi „20.000,00“.
Članak 6.
U preostalom dijelu Pravilnik ostaje na snazi.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.

KLASA: 402-07/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-13
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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11.
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18), Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
I.
Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada
Grubišnoga Polja, koje je utvrdilo trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Grubišno Polje, Klasa: 363-01/20-02-61, Urbroj: 2127/0117/20-2 od 23. ožujka 2020.
Navedeni opći uvjeti iz stavka 1., točke I. ovog Zaključka smatraju se sastavnim dijelom ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 363-01/19-01/1
URBROJ: 2127/01-04/01-20-09
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

12.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 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:400-09/20-01/7
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

13.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. 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 2019. 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 2019. 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:400-09/20-01/9
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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14.
Temeljem članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja broj 2/20) i čl. 27.
stavka 1. točke 5. Statuta Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja br. 1/08 i
9/09) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu i informiranje
dr. Franjo Tuđman za period od 1.1.-31.12.2019. godine
Članak 1.
Gradsko vijeće prihvaća Izvješće o radu Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za period od 1.1.-31.12.2019.
godine, URBROJ: 2127/01-23/10-20 koje je usvojilo Upravno vijeće na 24. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 612-13/20-01/3
URBROJ: 2127/01-01/01-20-3
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

15.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2019. 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:400-09/20-01/10
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

16.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnog Polja na 40. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“
Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grada Grubišnoga
Polja za 2019. 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: 612-13/20-01/4
URBROJ: 2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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17.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2019. 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: 400-09/20-01/11
URBROJ: 2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

18.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnog Polja na 40. sjednici održanoj dana 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2019. 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: 400-09/20-01/6
URBROJ: 2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

19.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20), članka 26. stavka 1.
Statuta Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 12/14) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za
2019. godinu, URBROJ: 2127/01-26-19-21, koji je donijela ravnateljica Centra dana 14. veljače 2020. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 551-08/20-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-20-3
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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20.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Razvojne agencije AGRO
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Razvojne agencije AGRO za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 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:400-09/20-01/8
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

21.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20) i članka
19. stavka 2. podstavka 4. Statuta Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga
Polja br. 5/19), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu
Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada za 2019. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće prihvaća Godišnji izvještaj o radu Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada za 2019. godinu,
KLASA: 030-08/20-01/04, URBROJ: 2127/01-30/01-20-1 koji je usvojilo Upravno vijeće na 10. sjednici održanoj 13. siječnja 2020.
godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 024-08/20-01/2
URBROJ: 2127/01-01/01-20-3
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

22.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) i članka 19.
stavka 2. podstavka 2. Statuta Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja
br. 5/19), Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Program rada Razvojne agencije AGRO
ustanove za razvoj grada za 2020. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja, daje suglasnost na Program rada Razvojne agencije AGRO ustanove za
razvoj grada za 2020. godinu, KLASA: 030-08/20-01/05, URBROJ: 2127/01-30/1-20-1, koji je donijelo Upravno vijeće na 10.
sjednici održanoj 13. siječnja 2020. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 024-08/20-01/3
URBROJ: 2127/01-01/01-20-3
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 3/20

Stranica | 130

23.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2019. 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:400-09/20-01/13
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

24.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje
za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje za 2019. 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:551-08/20-01/2
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

25.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 2/20) Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Turističke zajednice Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2019. 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:400-09/20-01/21
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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26.
Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18 i 98/19) i članka 37. Statuta
Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40.
sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa na području grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području grada Grubišnoga Polja
za 2019. godinu, Klasa: 400-09/18-01/35, Urbroj: 2127/01-03/01-20-09 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 400-09/18-01/35
URBROJ:2127/01-03/01-20-11
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

27.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada
Grubišnoga Polja za 2019. godinu, Klasa: 630-02/18-01/1, Urbroj: 2127/01-03/01-20-03 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 630-02/18-01/1
URBROJ:2127/01-03/01-20-05
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

28.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Grubišnoga Polja
za 2019. godinu, Klasa: 620-08/18-01/3, Urbroj: 2127/01-03/01-20-05 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 620-08/18-01/3
URBROJ: 2127/01-03/01-20-07
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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29.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja
za 2019. godinu, Klasa: 612-13/18-01/21, Urbroj: 2127/01-03/01-20-09 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 612-13/18-01/21
URBROJ: 2127/01-03/01-20-11
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

30.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada
Grubišnoga Polja za 2019. godinu, Klasa: 550-02/18-01/2, Urbroj: 2127/01-03/01-20-05 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 550-02/18-01/2
URBROJ: 2127/01-03/01-20-07
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

31.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 08. svibnja 2020. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava naknade za razvoj
sufinanciranja gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava naknade za razvoj sufinanciranja gradnje komunalnih vodnih građevina za
2019. godinu, Klasa: 363-01/20-02-44, Urbroj: 2127/01-28/20-2 od 19. ožujka 2020. godine, a 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: 400-09/20-01/19
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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32.
Na temelju članka 25. stavka 9. i članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,
115/18 i 98/19) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 40. sjednici održanoj 8. svibnja 2020. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
na području Grada Grubišnoga Polja za 2019.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području Grada Grubišnoga Polja za 2019., KLASA: 400-09/19-01/38, URBROJ: 2127/01-02/03-20-04 od 31. ožujka 2020., a 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: 400-09/19-01/38
URBROJ: 2127/01-02/03-20-5
Grubišno Polje, 8. svibnja 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

GRADONAČELNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
33.
Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju uređenja pročelja višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga
Polja („Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja“ broj 09/17) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“
Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 08. travnja 2020., donio je
ODLUKU
o utvrđivanju Liste korisnika sufinanciranja uređenja pročelja
višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista korisnika sufinanciranja uređenja pročelja višestambenih zgrada na području Grada
Grubišnoga Polja, sukladno objavljenom Javnom pozivu za sufinanciranja uređenja pročelja višestambenih zgrada na području
Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 402-07/20-01/4, Urbroj: 2127/01-02/02-20-2 od 18. ožujka 2020. i Zapisniku Povjerenstva za
provođenje postupka sufinanciranja uređenja pročelja višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 40207/20-01/4, Urbroj: 2127/01-02/02-20-04 od 07. travnja 2020.
Ukupna vrijednost investicije uređenja pročelja višestambenih zgrada iznosi 70.262,50 kn, a od toga su prihvatljivi
troškovi sufinanciranja 70.262,50 kn za sufinanciranje uređenja pročelja na jednom (1) višestambenom objektu. Ovom Odlukom
Grad Grubišno Polje sufinancirati će iznos od 70.262,50 kn (50% opravdanih troškova ali max. do 35.000,00 po jednom korisnikuvišestambenoj zgradi), po slijedećoj utvrđenoj listi:
1. Stambena zgrada u Grubišnom Polju, ul. N. Š. Zrinskog, kbr. 3, upravitelja Komunalca d.o.o. iz Grubišnoga Polja,
I.N.Jemeršića 37c, OIB 71895953297 sa ponudom uređenja na iznos:
uređenje uličnog/glavnog pročelja: 70.262,50 kn
od kojeg iznosa Grad Grubišno Polje će sufinancirati: 35.000,00 kn i koji će se po obavljenim radovima uplatiti na IBAN
upravitelja zgrade broj HR5723860023500516232.
Članak 2.
Korisnik sufinanciranja iz članka 1. ove Odluke dužan je najkasnije do 01. prosinca 2020. izvršiti radove uređenja
pročelja višestambene zgrade koje su navedeni u zahtjevu i za iste dostaviti presliku računa o izvršenim radovima za uređenje
uličnog/glavnog pročelja višestambene zgrade i fotografije uličnog/glavnog pročelja zgrade nakon uređenja o čemu će
se sastaviti zapisnik i nakon toga izvršiti uplata odobrenog sufinanciranja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
KLASA: 402-07/20-01/4
URBROJ: 2127/01-02/02-20-05
Grubišno Polje, 08. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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34.
Na temelju članka 6., stavka 10. Programa dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg
poduzetništva na području Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 03/19 i 02/20– u daljnjem
tekstu: Program) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, nadnevka 08. travnja 2020. donio je
ODLUKU
o dodjeli potpora malom i srednjem poduzetništvu
na području Grada Grubišnoga Polja za travanj 2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se lista korisnika potpora malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Grubišnoga
Polja koji su podnijeli zahtjev za dodjelu iste, a sukladno Zapisniku Povjerenstva za provođenje postupka dodjele subvencija u
malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Grubišnoga Polja, Klasa:302-02/20-01/1, Urbroj: 2127/01-02/02-20-08 od 07.
travnja 2020., i to:
Temeljem članka 3. Programa, za Mjeru 3., Podmjera 3.1. „Subvencioniranje edukacija, stjecanja novih znanja i
vještina, konzultantskih troškova te nastupa na gospodarskim manifestacijama“ dodjeljuje se:
1. Obrt za uljepšavanje “SUZY“ – vl. Suzana Jagodić iz Grubišnoga Polja, ul. T.B.Banje kbr.23, OIB:00258842489, za
Mjeru 3.1. Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika – koja je uz potrebnu
dokumentaciju dostavila račun o plaćanju stručnog osposobljavanja za PMU Eyeliner edukaciju, na ukupan bruto iznos
od 4.500,00 kn, od kojeg iznosa Grad Grubišno Polje subvencionira u visini do 50% (max do 2.000,00 kn po korisniku
godišnje) odnosno 2.000,00 kn (korisnik nije u sustavu PDV-a) i koji će se uplatiti na IBAN korisnika potpore broj:
HR1623400091160389795 otvorenog u Privrednoj banci.

1.

Temeljem članka 3. Programa, za Mjeru 5. – „Potpora uslijed nastanka štetnih događaja“ dodjeljuje se:
Društvu s ograničenom odgovornošću za proizvodnju usluge i trgovinu „FLAGOR d.o.o.“, vl. Goranka Flanjak
iz Grubišnoga Polja, ul. 77. Sam. bat. ZNG, kbr. 19a, OIB: 42812266790, za Mjeru 5. – „Potpora uslijed nastanka štetnih
događaja“ koja je uz potrebnu dokumentaciju dostavila preslike računa o izvedenim građevinskim radovima i radovima
sanacije sa specifikacijom istih na ukupan iznos od 38.000,00 kn, od kojeg iznosa Grad Grubišno Polje subvencionira
u visini max do 35.000,00 kn po korisniku, odnosno 35.000,00 kn i koji će se uplatiti na IBAN izvođača radova broj:
HR6623400091111019969 otvorenog u Privrednoj banci.

2.
Članak 2.
Ukupna sredstva za dodjelu potpore malom i srednjem poduzetništvu iz članka 1. ove Odluke iznose 37.000,00 kn a
isplatiti će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu.
Članak 3.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva i smatraju se državnim potporama male
vrijednosti (de minimis potporama) sukladno Uredbi komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
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 dostavio je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Grubišnom Polju)
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, kao davatelj
potpore dužan je, sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe 1407/2013, korisniku iste dostaviti obavijest (Potvrdu) da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti.
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.
Članak 4.
Ovlašćuje se Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja da izvrši uplate korisnicima iz članka 1. ove Odluke po
zaključenju Ugovora o dodjeli bespovratne potpore za poticanje razvoja MSP-a na području Grada Grubišnoga Polja za
2020.godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
KLASA: 302-02/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-09
Grubišno Polje, 08. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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35.
Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 124/10, 143/12 i 152/14), Odluke o prodaji nekretnina u
vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 940-01/20-01/4, Urbroj: 2127/01-04/01-20-01, od 27. ožujka 2020. i članka 57. Statuta
Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana
08. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuda
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Prihvaćaju se ponude za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja kako slijedi:
Gorana Starčevića iz Grubišnoga Polja, ul. Josipa Kozarca kbr. 19, OIB: 0701983312509, za kupnju poljoprivrednog zemljišta
kako slijedi:
a. kč.br. 1025/45/Š/2/C – oranica u Zokinci, površine 1314 čhv ( 4726 m2 ),
upisana u zk.ul.br. 287, k.o. Grbavac u naravi šikara i oranica, a sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji poljoprivredno
zemljište izvan građevinskog područja u vlasništvu Grada u 1/1 dijela,
b. kč.br. 11/2/B – sjenokoša u Grbavici, površine 192 čhv ( 691 m2 ),
upisana u zk.ul.br. 924, k.o. Mali Zdenci – u naravi oranica, a sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji poljoprivredno zemljište
izvan građevinskog područja u vlasništvu Grada u 1/1 dijela,
c. kč.br. 13/1 – sjenokoša Grbavčić, površine 481 čhv ( 1730 m2 ),
upisana u zk.ul.br. 825, k.o. Mali Zdenci – u naravi livada, a sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji poljoprivredno zemljište
izvan građevinskog područja u vlasništvu Grada u 1/1 dijela i sve po ponuđenoj cijeni u iznosu od 8.320,00 kn,
1.

Članak 2.
Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošit će se za kapitalne rashode ( nabava i održavanje nefinancijske
imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima Grad ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu
nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu ) Grada.
Članak 3.
Način prodaje nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđen je člankom 3. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada
Grubišnoga Polja, Klasa: 940-01/20-01/4, Urbroj: 2127/01-04/01-20-01, od 27. ožujka 2020.
Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja da zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina sa ponuditeljem iz
članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada
Grubišnoga Polja.
Klasa: 940-01/20-01/4
Urbroj: 2127/01-04/01-20-05
Grubišno Polje, 08. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

36.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 1/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 27. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za nabavu radova – rekonstrukcije dijela nogostupa
u ulici Terezije Bernadete Banje u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:
2. Predmet nabave:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: 05/20,
rekonstrukcija dijela nogostupa u ul. T.B. Banje u Grubišnom
Polju,

3. Procijenjena neto vrijednost nabave:

*160.000,00 kuna,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za obavljanje radnji 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,
Branko Kašić – v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno
redarstvo.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik 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: 404-05/20-01/14
Urbroj: 2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 27. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

37.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 1/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 27. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za nabavu radova
rekonstrukcije dijela NC u naselju Orlovac Zdenački
(od ŽC 3139 do raskrižja s ulicom Terezije Bernadete Banje u Grubišnom Polju)
Članak 1.
1. Naručitelj:

2. Predmet nabave:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: 06/20,
rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u naselju Orlovac
Zdenački (od ŽC3139 do raskrižja s ulicom T.B. Banje u
Grubišnom Polju)

3. Procijenjena neto vrijednost nabave:

*492.000,00 kuna,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za obavljanje radnji navedenih u točci 2. ovog
članka,

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,
Branko Kašić – v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno
redarstvo.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik 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: 404-05/20-01/16
Urbroj: 2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 27. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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38.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 1/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni
glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 29. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za nabavu radova
rekonstrukcije dijela ulice Andrije Hebranga u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: 75/20,
rekonstrukcija dijela ulice Andrije Hebranga u Grubišno Polju,

2. Predmet nabave:
3. Procijenjena neto vrijednost nabave:

*498.500,00 kuna,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za obavljanje radnji navedenih u točci 2. ovog
članka,

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,
Branko Kašić – v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno
redarstvo.
Članak 2.

Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik 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: 404-05/20-01/17
Urbroj: 2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 29. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

39.
Temeljem članka 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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 02/20 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 04. svibnja 2020. donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
rekonstrukcije i gradnje sjevernog i južnog platoa uz groblje i pješačke staze
unutar groblja u Poljanima
Članak 1.
Odobrava se stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji i gradnji sjevernog i južnog platoa
uz groblje i pješačke staze unutar groblja u naselju Poljani.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 50/2020 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, od 27.
ožujka 2020. za nadzor navedenih radova iz članka 1. ove Odluke koji iznose 8.000,00 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 obavljanje usluge iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu.
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Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po gradonačelniku kao
naručitelja i ponuditelja iz članka 2. ove Odluke regulirat će se ugovorom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/18-01/20
Urbroj: 2127/01-04/01-20-31
Grubišno Polje, 04. svibnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

40.
Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju obnove krovišta višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga
Polja („Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja“ broj 05/19) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“
Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 05. svibnja 2020. donio je
ODLUKU
o utvrđivanju Liste korisnika sufinanciranja obnove krovišta
višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Lista korisnika sufinanciranja obnove krovišta višestambenih zgrada na području Grada
Grubišnoga Polja, sukladno objavljenom Javnom pozivu za sufinanciranja obnove krovišta višestambenih zgrada na području
Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 402-07/20-01/5, URBROJ: 2127/01-02/02-20-2 od 23. ožujka 2020. i Zapisniku Povjerenstva
za provođenje postupka sufinanciranju obnove krovišta višestambenih zgrada na području Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 40207/20-01/5, URBROJ: 2127/01-02/02-20-05 od 5. svibnja 2020.
Ukupna vrijednost investicija obnove krovišta višestambenih zgrada iznosi 91.206,25 kn, a od toga su prihvatljivi
troškovi sufinanciranja 35.000,00 kn za sufinanciranju obnove krovišta na 1 višestambenoj zgradi.
Ovom Odlukom Grad Grubišno Polje sufinancirati će iznos od 35.000,00 kn (50% opravdanih troškova, ali najviše do
35.000,00 po jednom korisniku-višestambenoj zgradi), po slijedećoj utvrđenoj listi:
1.

Stambena zgrada u Grubišnome Polju 30. svibnja 1990. kbr. 1, upravitelja Komunalca d.o.o. Grubišno Polje, OIB:
71895953297, sa sjedištem na adresi Ivana N. Jemeršića 37C, Grubišno Polje sa ponudom uređenja na iznos:
-

ukupno uređenje: 91.206,25 kn

od kojeg iznosa Grad Grubišno Polje će sufinancirati: 35.000,00 kn i koji će se po obavljenim radovima obnove uplatiti na
IBAN ovlaštenog upravitelja pojedine zgrade (IBAN zajedničke pričuve zgrade) broj HR7623860023500517442.
Članak 2.
Korisnici sufinanciranja iz članka 1. ove Odluke dužni su najkasnije do 10. prosinca 2020. izvršiti radove obnove
krovišta višestambene zgrade koje su naveli u svojem zahtjevu i za iste dostaviti presliku računa o izvršenim radovima,
fotografije nakon izvršenih radova i primopredajni zapisnik, a nakon toga izvršiti uplata odobrenog sufinanciranja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
KLASA: 402-07/20-01/5
URBROJ: 2127/01-02/02-20-06
Grubišno Polje, 08. svibnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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41.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13, 4/13 i
01/18) i Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje
infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnih manjina, objavljenog dana 05. svibnja 2020. godine, na internet stranici
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije KLASA:402-07/20-01/263, URBROJ: 538-08-1-2-2/321-20-5,
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 11. svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta „Rekonstrukcija dijela ulice Andrije Hebranga u Grubišnom Polju“ na Javni poziv za iskaz
interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima
naseljenim nacionalnih manjina Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Članak 1.
Vezano uz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu za poboljšanje
infrastrukture na područjima naseljenim nacionalnih manjina Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Grad
Grubišno Polje kandidira projekt: Rekonstrukcija dijela ulice Andrije Hebranga u Grubišnom Polju
Članak 2.
Ukupna vrijednost projekta sa uključenim PDV-om iznosi 622.592,28 kn od čega Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije sufinancira 65% sredstava odnosno 404.684,98 kn, dok preostali dio od 35% tj. 217.907,30 kn financira
Grad Grubišno Polje.
Članak 3.
Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja te Razvojnu
agenciju AGRO za pripremu projektne prijave te dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Javni poziv iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Gradonačelnik će sukladno članku 3. te uvjetima navedenim u Javnom pozivu, podnijeti
prijavu na navedeni Javni poziv.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.

Klasa: 404-05/20-01/17
Urbroj: 2127/01-04/02-20-05
Grubišno Polje, 11. svibnja 2020.
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

