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Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) i članka 51. Statuta Općine
Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br.5/13, 1/18 i 2/21) , Općinsko
vijeće Općine Veliki Grđevac, na 4. sjednici općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac,
održanoj dana 27.listopada 2021.g. donijelo je
O D L U K U
O izradi Plan razvoja Općine Veliki Grđevac
za razdoblje 2021.g do 2027.g.
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac daje suglasnost za izradu
srednjoročnog temeljnog planskog dokumenta „Plana razvoja Općine Veliki Grđevac za
razdoblje od 2021. – 2027. godine“ (dalje u tekstu: Plan razvoja).
Članak 2.
Plan razvoja izradit će se sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17, 118/18) i Zakonu o sustavu strateškog
planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17).
Članak 3.
Temeljem članka 22. i 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja
razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) akti strateškog planiranja
od značaja za jedinice lokalne samouprave jesu planovi razvoja jedinice lokalne
samouprave i provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kojim se definiraju
posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja.
Članak 4.
Plan razvoja je srednjoročni strateški akt planiranja kojim će se definirati posebni
ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Općine Veliki Grđevac te
identificirati ključni razvojni projekti Općine.

Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik za provođenje svih potrebnih aktivnosti vezanih za
izradu Plana razvoja.
Članak 6.
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Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 300-01/21-01/1
Ur.br:2127/02-01-21-1
Veliki Grđevac, 27.listopada 2021.
Predsjednik općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
******************************************************************************

Na temelju članka 48. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 68/18) i članka 51. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službene glasnik
Općine Veliki Grđevac“ broj 5/13, 1/18 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac,
na 4. sjednici održanoj 27.listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Odlukom o komunalnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se
djelatnosti od lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, kao i
uvjeti i način obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Veliki Grđevac.
(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose
se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje
komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu:
komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i
komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za
svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu:
uslužne komunalne djelatnosti).
Članak 3.
(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Veliki Grđevac kojima se osigurava
održavanje komunalne infrastrukture su:
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1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete.
(2) Uslužne komunalne djelatnosti na području Općine Veliki Grđevac su:
1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
2. usluge javnih tržnica na malo
3. usluge ukopa i kremiranja pokojnika unutar groblja
4. komunalni linijski prijevoz putnika
5. obavljanje dimnjačarskih poslova.
Članak 4.
Sadržaj komunalnih djelatnosti iz članka 3. propisan je Zakonom.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELTANOSTI
Članak 5.
Komunalne djelatnosti iz članka 3. na području Općine Veliki Grđevac, može obavljati:
1. trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Veliki Grđevac ili više jedinica lokalne
samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo),
2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
Članak 6.
(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se sljedećim pružateljima usluga:
1. Komunalnom trgovačkom društvu Veliki Grđevac d.o.o. za javno komunalne poslove
i usluge, Kralja Tomislava 10, Veliki Grđevac, (trgovačko društvo u vlasništvu Općine
Veliki Grđevac) povjerava se:
– održavanje nerazvrstanih cesta uključujući vertikalnu prometnu signalizaciju, te
održavanje zelenih površina, održavanje autobusnih čekaonica i dječjih igrališta;
– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
– održavanje javnih zelenih površina,
– održavanje čistoće javnih površina,
– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
– održavanje groblja,
2. Pravnoj i fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji povjerit će se:
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– dimnjačarski poslovi.
3. Pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti
povjerit će se:
– održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja koje tehnološki ne može raditi
„Veliki Grđevac“ d.o.o.
– usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
– veterinarsko - higijeničarske usluge.
(2) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka dodjeljuje se na
neodređeno vrijeme, odnosno do donošenje odluke kojom će se obavljanje komunalnih
djelatnosti urediti na drugačiji način.
(3) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 3. ovog članka dodjeljuje se na
period sukladno propisima koji uređuju koncesije.
(4) Trgovačko društvo kojem je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka
1. točke 1. ovog članka obvezeno je u obavljanju povjerenih komunalnih usluga
osigurati primjenu načela komunalnog gospodarstva, te u svemu postupati sukladno
pozitivnim propisima.
(5) Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se ugovorima, sukladno općim aktima Općine Veliki Grđevac i drugim
propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te
godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture i projekcijama troškova
temeljenih na istima.
Članak 7.
(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Općine
Veliki Grđevac povjerit će se pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora.
(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime jedinice lokalne
samouprave sklapa općinski načelnik.
(3) Ugovor iz stavka 1. sadrži:
1. naziv komunalne djelatnosti za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg komunalne djelatnosti,
4. način određivanja cijene komunalne usluge i rok plaćanja izvršenih usluga,
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 8.
Postupak odabira pravne ili fizičke osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode
se prema propisima o javnoj nabavi. Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i
pitanje načina obračuna naknade za koncesiju, na odgovarajući način primjenjuje se
poseban propis kojim je uređena koncesija.
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III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na području Općine
Veliki Grđevac, na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova, a koji po stupanju na snagu ove odluke nisu istekli, nastavlja s radom do isteka
važenja tih ugovora.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti svi dosadašnji akti koji su uređivali
djelatnosti od lokalnog značenja koje se smatraju komunalnim djelatnostima, kao i uvjeti
i način obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Veliki Grđevac.
Članak 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 363-01/21-01/
Ur.br:2127/02-03-21-1
Veliki Grđevac, 27.listopada 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
**********************************************************************
Na temelju članka 391.”Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima”
(“Narodne novine” RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06 141/06,
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. “Odluke o uvjetima stjecanja, raspolaganja i
upravljanja pokretninama i nekretninama Općine Veliki Grđevac” (Službeni glasnik
Općine Veliki Grđevac br. 9/12), članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac ( Službeni
glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13, 1/18 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Veliki
Grđevac na 4. sjednici održanoj 27. listopada 2021.g. donijelo je
O D L U K U
o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine Veliki Grđevac
Članak 1.
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Ovom odlukom raspisuje se javni natječaj sustavom zatvornih ponuda, kojim će se
izložiti prodaji nekretnine:

-

Kčbr. 1654/1/2 – Kuća br.64 i dvor u selu sa 222 čhv. upisana u z.k.ul.br. 1748, k.o.
Veliki Grđevac, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, uz početnu cijenu od 100.000,00
kuna;

-

Kčbr. 443/2 – Sjenokoša Jošine u Jošinah sa 1045 čhv. upisana u z.k.ul.br. 65 k.o. Mala
Pisanica, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, uz početnu cijenu od 7.000,00 kuna.
Članak 2.
Početne cijene za nekretnine iz prethodnog članka utvrđene su nalazom i mišljenjem
stalnog sudskog vještaka i procjenitelja građevinske struke Juraja Šimeka iz Bjelovara.
Članak 3.
Svaki sudionik u natječaju dužan je prije predaje ponude uplatiti jamčevinu u visini
od 10% početne cijene, a koja će biti vraćena u roku od 15 dana od dana određenog za
otvaranje ponuda svakom od sudionika koji ne uspije u natječaju, osim ako najpovoljniji
natjecatelj odustane od najviše ponuđene cijene.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN proračuna Općine Veliki Grđevac br.
HR3423860021848000008, model: HR 68, s pozivom na broj: 7706 - OIB ili gotovinom
na blagajni Općine.
Članak 4.
10% vrijednosti od početne cijene, minimalni je iznos koji natjecatelj može
ponuditi na početnu cijenu.
Članak 5.
Postignuta cijena plaća se prigodom zaključenja ugovora, uračunavajući pri tome i
uplaćenu jamčevinu.
Članak 6.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u tisku, web stranici
Općine Veliki Grđevac i na oglasnim panoima Općine Veliki Grđevac.
U roku od 10 dana, Povjerenstvo za stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama i
pokretninama Općine, će otvoriti ponude, a u istom roku, općinski načelnik, donijet će
odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 7.
Natjecatelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.
Članak 8.
U slučaju da po raspisanom natječaju pristigne samo jedna ponuda, općinski
načelnik će utvrditi da su stečeni uvjeti za prodaju nekretnine tom kandidatu ako je na
početnu cijenu ponudio minimalni iznos iz članka 4. ove odluke.
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Članak 9.

Pri raspisivanju i provedbi natječaja shodno se primjenjuju i ostale u ovoj odluci ne
spomenute odrednice Odluke o načinu stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
(Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br.9/12).
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC

Klasa: 406-01/21-01/4
Ur.br: 2127/02-03-21-1
Veliki Grđevac, 27. listopada 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
******************************************************************************

Na temelju članka 8. i 31. stavak 1. i 2, te članka 31.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine RH", broj 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak,
123/17., 98/19 i 144/20.) i članka 51. Statuta Općine Velik Grđevac (Službeni glasnik
Općine Veliki Grđevac broj 5/13, 1/18 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac, na
4. sjednici održanoj 27.listopada 2021.g. donijelo je
ODLUKU
o naknadama dužnosnicima, vijećnicima i članovima odbora
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjesečne volonterske naknade općinski
dužnosnicima, te naknade vijećnicima za rad na sjednicama Općinskog vijeća i članovima
odbora za rad na sjednicama odbora kao stalnih radnih tijela.
Članak 2.
-

Godišnja naknada predsjedniku općinskog vijeća iznosi 9.000,00 kuna u neto iznosu, a
isplaćivat će se tromjesečno;
Godišnja naknada po zamjeniku predsjednika općinskog vijeća iznosi 5.000,00 kuna u neto
iznosu, a isplaćivat će se tromjesečno;
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Naknada za rad vijećnika na svakoj od sjednica općinskog vijeća iznosi 300,00 kuna u neto
iznosu, a isplaćivat će se polugodišnje.
Naknada za rad članovima odbora općinskog vijeća kao stalnih radnih tijela na svakoj od
sjednica iznosi 300,00 kuna u neto iznosu, a isplaćivat će se polugodišnje.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama dužnosnicima,
vijećnicima i članovima odbora (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 2/17).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 120-02/21-01/1
Ur.br:2127/02-03-21-1
Veliki Grđevac, 27.listopada 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
************************************************************************
Na temelju članka 10. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19) i članka 51. Statuta
Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac 5/13, 1/18 i 2/21)
Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac na 4. sjednici održanoj dana 27.listopada 2021.
godine, donijelo je
O D L U K U
o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Veliki Grđevac za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Veliki Grđevac za 2021. godinu.
Članak 2.
Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka u 2021. godini osiguravaju
se u proračunu Općine Veliki Grđevac u ukupnom iznosu od 14.400,00 kuna.
Članak 3.
10
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U skladu s člankom 7. st. 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19) za svakog člana Općinskog
vijeća utvrđuje se jednak iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerno broju članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora
članova Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac.
U skladu s člankom 9. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19) za svakog izabranog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinačnoj političkoj stranci pripada i pravo
na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 4.
Za svakog predstavnika u Općinskom vijeću određuje iznos od 1.000,00 kuna u
skladu s člankom 5. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe
i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19), odnosno za svakog predstavnika
podzastupljenog spola iznos od1.100,00 kuna u skladu s člankom 9. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine
29/19 i 98/19).
Članak 5.
U skladu s kriterijima iz ove Odluke političkim strankama za rad u 2021. godini
raspoređuju se sredstva kako slijedi:
1. Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati – 4 vijećnika
2. Damir Bajs-nezavisna lista – 4 vijećnika
=4.100,00 kuna;
3. Hrvatska demokratska zajednica – 2 vijećnika
4. Domovinski pokret – 1 vijećnik
5. Hrvatska socijalno-liberalna stranka – 1 vijećnik
=1.100,00 kuna;
6. Socijaldemokratska partija Hrvatske – 1 vijećnik
=1.100,00 kuna;
7. Samostalna demokratska srpska stranka – 1 vijećnik

=4.000,00 kuna;

=2.000,00 kuna;
=1.100,00 kuna;

=1.000,00 kuna.

Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 5. Ove Odluke bit će isplaćena na žiro račune
političkih stranaka.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan po objavi u Službenom glasniku Općine
Veliki Grđevac.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 400-08/21-01/4
Urbroj: 2127/02-03-21-1
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Veliki Grđevac, 27.listopada 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
**********************************************************************
Na temelju odredbe članka 9. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine'' 118/18 i
42/20), odredbe članka 51. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik broj 5/13,
1/18 i m2/21) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliki Grđevac („Službeni
glasnik broj 5/13 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac na 4. sjednici održanoj
dana 27.listopada 2021. godine, donijelo je
PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI
OPĆINE VELIKI GRĐEVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Programom potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Veliki Grđevac za 2021.
godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i mjere u poljoprivredi za koje
će Općina Veliki Grđevac u 2021. godini dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih
novčanih sredstava te kriteriji i postupak dodjele istih.
Članak 2.
Sredstva po ovom Programu dodjeljuju se kao potpore male vrijednosti sukladno pravilima
EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, Uredba Komisije (EU)
br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L.
352, 24.12.2013) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL.LI 51/1, 22.2.2019) (dalje u tekstu
Uredba: de minimis).
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodjeljene
poduzetnicima ( obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ) koji se bave primarnom
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) Potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) Potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz
izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke
druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) Potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znaći proizvod iz Priloga
I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
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Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se kao potpore
male vrijednosti sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013.
godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.
Članak 3.
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete i sjedište na
području Općine Veliki Grđevac i bez nepodmirenih su obveza prema općini Veliki
Grđevac.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna
gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti.
Članak 4.

a)
b)
c)

d)

Sukladno članku 2. ,točke 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2. ,točke 2. Uredbe 1407/2013
pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom
od sljedećih međusobnih odnosa:
Jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
Jedno poduzeće ima pravo imenovatiili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog
ili nadzornog tjela drugog poduzeća;
Jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog
poduzeća;
Jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama a) do d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 5.
Potpore iz članka 1. ovog Programa Općine Veliki Grđevac dodjeljivat će se u 2021. godini
u skladu s proračunskim mogućnostima kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:

Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1.Osiguranje poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada
1.2.Kontrola plodnosti tla
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Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1.Očuvanje pčelinjeg fonda
2.2.Potpora za umjetno osjemenjivanje junica i krava
2.3.Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača
MJERA 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1.Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troška godišnje
police osiguranja poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada putem osiguravajućih kuća.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo
nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 500,00 kn ili 25% visine
premije osiguranja.
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 Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza ptema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo
nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun ovlaštenog laboratorija, osobnu iskaznicu,
žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti.
Iznos novčane potpore po jednom uzorku iznosi 200,00 kuna za korisnike usluge
ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kontrole plodnosti tla .
Maksimalan iznos sredstava potpre po jednom korisniku iznosi do 1.000,00 kn u jednoj
14
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kalendarskoj godini.

Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Očuvanje pčelinjeg fonda
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Evidenciju
pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza radi očuvanja pčelarskog fonda.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac u cilju očuvanja pčelinjeg
fonda na području općine Veliki Grđevac te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju
pčelinjih proizvoda. Korisnici potpore moraju imati prebivalište na području Općine Veliki
Grđevac. Kao dokaz za ostvarenje potpore korisnik mora priložiti dokaz o broju pčelinjih
zajednica, dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,
osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male
vrijednosti.
Novčana potpora iznosi 50,00 kn po pčelinjoj zajednici, a maksimalan iznos potpore po
jednom korisniku iznosi 1.500,00 kn u kalendarskoj godini.
2.2. Potpora za umjetno osjemenjivanje junica i krava
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog
osjemenjivanja krava i junica upisanih u JRDŽ.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo
nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun ili potvrdu o umjetnom osjemenjivanju u
tekućoj godini, osobnu iskaznicu, dokaz o brojnom stanju krava i junica, žiro ili tekući
račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti.
Visina potpore iznosi 100,00 kn po prvom osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava
potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu
umjetnog osjemenjivanja.
2.4.Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog
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osjemenjivanja krmača i nazimica upisanih u JRDŽ.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo
nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun za kupljeno sjeme ili potvrdu o umjetnom
osjemenjivanju u tekućoj godini, osobnu iskaznicu, dokaz o brojnom stanju krmača i
nazimica, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti.
Visna potpore iznosi 60,00 kn po osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava potpore po
jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu umjetnog
osjemenjivanja.
MJERA 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i
nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac za pokriće troškova edukacije,
stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti. Potporu može koristiti samo
nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupnih
troškova edukacije, a najviše do 200,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.
POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 6.
Općinski načelnik Općine Veliki Grđevac donijet će Odluku o subvencioniranju pojedinih
potpora na području Općine Veliki Grđevac i imenovati Povjerenstvo za provođenje
postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na području Općine Veliki Grđevac, čiji su
zadaci pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i utvrđivanje prijedloga iznosa dodjele potpora,
a koji će ujedno objaviti javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne
ploče i Internet stranica Općine Veliki Grđevac, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak
za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Općinski
načelnik Općine Veliki Grđevac te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja
korisniku.
Članak 7.
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Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodjeljen jednom poduzetniku na smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom
razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili
svrhu potpore.
Članak 8.
1.

Potpore se dodjeljuju:
(a) u naravi;
(b) na temelju povrata stvarnih troškova koje je imao korisnik.
2.
3.

Intenzitet potpore je najviše 5.000,00 kuna po korisniku ukoliko koristi više mjera.
Troškovi PDV-a nisu prihvatljivi ukoliko je isti povrativ.
Članak 9.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Veliki Grđevac
za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.
Članak 10.
Općina Veliki Grđevac na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavljuje javni poziv za
podnošenje zahtjeva za odobravanje potpora po Mjerama iz ovog Programa u kojem će se
definirati uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki
Grđevac do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, a najkasnije do 15.
prosinca tekuće godine.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, odnosno jedan
prijavitelj jednom u toku jedne kalendarske godine.
Članak 11.
U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac utvrđuje da li
su za dodjelu potpore ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja
terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli načelniku, a odluka načelnika o dodjeli
potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na
vrijeme isplate.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
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Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac''
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKI GRĐEVAC

Klasa: 320-01/21-01/7
Ur.broj: 2127/02-01-21-1
Veliki Grđevac, 27.listopada 2021.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Zvonimir Nejedli,v.r.
******************************************************************
Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi(„Narodnenovine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 63. stavak 3. točka 14. Statuta Općine
Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13, 1/18 i 2/21), Općinski
načelnik Općine Veliki Grđevac, dana 26.kolovoza 2021.g. donio je

O D L U K U
O imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove
Kulturni centar „Mato Lovrak“ Veliki Grđevac

Članak 1.
U upravno vijeće Kulturnog centra „Mato Lovrak“, Veliki Grđevac, Kralja Tomislava
10, ispred Općine Veliki Grđevac, kao jednog od suosnivača, za naredno četverogodišnje
razdoblje, imenuje se Ivan Čer iz Male Pisanice 77, 43270 Veliki Grđevac (OIB 70793160497).
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na oglasnoj ploči i
web stranici Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 611-06/21-01/1
Ur.br:2127/02-01-21-1
Veliki Grđevac, 21.kolovoza 2021.
Općinski načelnik:
Tomislav Pavlečić,v.r.
***************************************************************************
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Na temelju članka 21. i 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15,
118/18, 31/20, 20/21), članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine
br. 162/19 i 17/20) i članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik Općine
Veliki Grđevac broj 5/13, 1/18 i 2/20), Općinski načelnik Općine Veliki Grđevac, dana
01.srpnja 2021.g. donio je
O D L U K U
o imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Veliki Grđevac
Članak 1.
Imenuje se Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac, kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama koji obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja
poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Članak 2.
Operativnim snagama civilne zaštite Općine Veliki Grđevac rukovodi i koordinira
općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera civilne zaštite Općine Veliki Grđevac.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda Stožerom
civilne zaštite Općine Veliki Grđevac, odnosno operativnim snagama civilne zaštite s
područja općine.
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac imenuju se:
1. Igor Đurek, dipl.ing.agr.- pročelnik JUO Veliki Grđevac, za načelnika
Stožera;
2. Drago Trošćan – stručni suradnik za upravne, imovinsko pravne i opće poslove u JUO
Veliki Grđevac, za zamjenika načelnika Stožera;
3. Andrija Janeković – predstavnik Službe civilne zaštite Bjelovar, za člana;
4. Tomislav Matiša - zamjenik načelnika Policijske postaje Grubišno Polje, za člana,
5. Mario Golem – predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Bjelovar, za člana;
6. Ivan Čer, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Veliki Grđevac, za člana;
8. Ivan Jambreković, dipl.inž.šum. – predstavnik Hrvatskih šuma, Šumarija
Veliki Grđevac, za člana;
7. Zlata Herout - predstavnica Doma zdravlja Bjelovarsko Bilogorske županije, Ambulanta
8.
Veliki Grđevac, za člana;
10. Milan Troščan – direktor „Veliki Grđevac“ d.o.o. za javno komunalne poslove i usluge,
za člana;
11. Alenka Soldan – predstavnik Društva Crvenog križa BBŽ, Gradsko društvo Grubišno
Polje, za člana;
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12. Mirko Faltus - Veterinaska ambulanta „Faltus“ d.o.o. Veliki Grđevac, za člana.
Članak 4.
Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac planira mjere i poduzima aktivnosti radi
otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođava
obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.
Stožer civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe
i velike nesreće.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Veliki Grđevac, Klasa: 810-01/17-01/1; Ur.br.: 2127/02-01-17-8
od 20.srpnja 2017.g.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom glasniku
Općine Veliki Grđevac.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKI GRĐEVAC
Klasa: 810-05/21-01/1
Ur.br.: 2127/02-01-21-6
Veliki Grđevac, 01.srpnja 2021.
Općinski načelnik:
Tomislav Pavlečić,v.r.
**************************************************************************
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