REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-08/17-01/47
URBROJ: 2186/026-01-17-1
Varaždinske Toplice,
2017.
Na temelju odredaba članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“, br. 7/13., 26/13., 38/13.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada
Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 7/13., 26/13.), Gradsko vijeće
Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj dana
2017. g., donosi sljedeću
ODLUKU
o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu
FORUM TOPLICE d.o.o. u svrhu provedbe investicije
Članak 1.
Trgovačkom društvu FORUM TOPLICE d.o.o. sa sjedištem u Varaždinskim Toplicama,
Ulica kralja Tomislava 19, OIB: 42654992187, a u kojem je Grad Varaždinske Toplice jedini član
s poslovnim udjelom koji čini 100% temeljnog kapitala društva, daje se kapitalna pomoć u iznosu
od 250.000,00 kuna (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna i ništa lipa).
Kapitalna pomoć se daje isplatom novčanog iznosa navedenog u prethodnom stavku,
isključivo u svrhu provedbe investicije i to nabave opreme: motornog vozila traktora s
odgovarajućim priključcima ukupne vrijednosti do 130.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna
prema prodajnom tečaju financijske institucije na dan plaćanja.
Isplata odobrene kapitalne pomoći izvršit će se, po provedbi postupka predviđenog
mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje javna nabava, i to bilo u
korist trgovačkog društva FORUM TOPLICE d.o.o. kao neposrednog primatelja kapitalne
pomoći, bilo u korist financijske ili druge institucije za potrebe provedbe pravnog posla o nabavci
opreme. Isplata kapitalne pomoći izvršit će se na pisani zahtjev trgovačkog društva FORUM
TOPLICE d.o.o. s dokazom o sklopljenom pravnom poslu o nabavci opreme.
Članak 2.
Sredstva za isplatu kapitalne pomoći iz odredbe članka 1. ove Odluke planirana su
Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu, u Razdjelu 002. Upravna tijela grada, Glava
01: Redovite aktivnosti iz djelokruga grada, Program 2001. Redovita aktivnost iz djelokruga
grada, Aktivnost A 200101 Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima, Konto 386.
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Članak 3.
Isplaćena kapitalna pomoć ima se koristiti strogo namjenski, u svrhu navedenu u odredbi
članka 1. ove Odluke.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje isplaćene kapitalne pomoći, Grad Varaždinske
Toplice zadržava pravo tražiti povrat isplaćenog, sukladno općim pravilima obveznog prava.
Članak 4.
Trgovačko društvo FORUM TOPLICE d.o.o. obvezno je, po provedbi investicije (nabavci
opreme), dostaviti Gradu Varaždinskim Toplicama odgovarajuće izvješće iz kojeg će biti
razvidan način korištenja isplaćene kapitalne pomoći.
Članak 5. .
Administrativna provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Varaždinskih Toplica.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Franjo Prstec
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