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   REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

  GRAD GRUBIŠNO POLJE 

        GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/21-01/2 

URBROJ: 2127/01-01/01-21-1 

Grubišno Polje, 15. veljače 2021.   

 

    
 Na temelju članka 18. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja (“Službeni 

glasnik” Grada Grubišnoga Polja, broj 3/13 i 1/18) dostavljam  

 

P O Z I V  

za 47. sjednicu Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja 

 

 Sjednica će se održati elektronskim putem dana 22. veljače 2021. godine 

(ponedjeljak) u vremenu od 8,00 do 10,00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći: 

 

D N E V N I   R E D: 

 
1. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Vijeća češke nacionalne manjine 

Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine 
Ana Milić Zapotocky, predsjednica Vijeća češke nacionalne manjine  

 

2. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Vijeća mađarske nacionalne 

manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine 
Slađana Biloš, predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine 

 

3. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne 

manjine Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu 
Slađana Biloš, predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine 

 

4. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Vijeća mađarske nacionalne 

manjine Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu 
Slađana Biloš, predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine  

 

5. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za kulturu i informiranje 

dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine 

Marina Kamber, ravnateljica Centra za kulturu i informiranje dr. F.Tuđman G.Polje  

 

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu i informiranje dr. 

Franjo Tuđman Grubišno Polje za 2020. godinu 

Marina Kamber, ravnateljica Centra za kulturu i informiranje dr. F.Tuđman G.Polje  
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7. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ 

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

Jelena Ćafor, ravnateljica Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ G.Polje 

 

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“  

Grubišno Polje za 2020. godinu 

Jelena Ćafor, ravnateljica Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ G.Polje 

 

9. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ 

Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

Biljana Karakaš, ravnateljica DV „Tratinčica“ G.Polje 

 

10. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Centra za pomoć u kući Grada 

Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

Dijana Šeliš, ravnateljica Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja 

 

11. Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o radu Centra za pomoć u kući Grada  

Grubišnoga Polja za 2020. godinu 

Dijana Šeliš, ravnateljica Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja 

 

12. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Razvojne agencije AGRO za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

Marina Vukušić, v.d. ravnateljice Razvojne agencije AGRO 

 

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Razvojne agencije AGRO za 2020. 

godinu 

Marina Vukušić, v.d. ravnateljice Razvojne agencije AGRO 

 

14. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  
Vitomir Pintarić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja 

 

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada 

Grubišnoga Polja za 2020. godinu 

Vitomir Pintarić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja 

 

16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe 

Grada Grubišnoga Polja  
Vitomir Pintarić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja 

 

17. Prijedlog Sporazuma o raskidu Predugovora o kupoprodaji nekretnina (Elektrana 

Grubišno Polje d.o.o.) 
Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski  razvoj 

 

18. Odluka o prihvaćanju Izvješća provedenih aktivnosti Strateškog razvojnog 

programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu 
Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj 

 

19. Odluka o donošenju Akcijskog  plana provođenja Strateškog razvojnog programa 

Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu 

Mirjana Starčević, viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj 
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20. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Grubišnoga Polja  

Marija Jungić, pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća 

 

21. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja  

Marija Jungić, pročelnica Stručne službe Gradskog vijeća 

 
22. Aktualni Sat/Razno. 

 

Sjednica će se održati elektronskim putem na način kao što ste dobili i materijale.  

 

Dijelu vijećnika koji se ne služi računalom, dostavit će se materijali na ruke, a obrazac za 

glasovanje ti vijećnici dostavljaju u papirnatom obliku u vrijeme održavanja sjednice izravno na 

adresu Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, soba br. 30.  

 

Pitanja u vezi točaka i pitanja za aktualni sat možete postavljati na e-mail 

strucnasluzba@grubisnopolje.hr .  

Na amandmane i pitanja koja pošaljete do 18. veljače 2021. do 8,00 sati, dobit ćete odgovor do 

početka sjednice Gradskog vijeća. Na pitanja koja pošaljete nakon tog vremena nastojat ćemo 

dati odgovor do sjednice Gradskog vijeća, ali ukoliko se radi o podacima kojima ne raspolažemo 

ili se radi o većem broju podataka, vijećnik će dobiti pisani odgovor na e-mail.  

 

Glasovat ćete putem liste za glasovanje koju ćete dobiti tijekom 19. veljače 2021. godine na način 

na koji ste i dobili materijale, te koje ćete popuniti i vratiti na e-mail 

strucnasluzba@grubisnopolje.hr  ili predati u papirnatom obliku u vrijeme održavanja sjednice 

izravno na adresu Grada Grubišnoga Polja, Trg bana Josipa Jelačića br. 1, soba br. 30.  

 

Vijećnici koji budu glasovali u zakazano vrijeme, smatrat će se da su prisutni na sjednici 

Gradskog vijeća, a oni koji ne budu glasovali, smatrat će se da se nisu odazvali pozivu.  

 

Poslije sjednice dostavit ćemo Vam kratko izvješće o glasovanju koje neće zamijeniti zapisnik, 

nego će Vam samo poslužiti kao informacija o tijeku sjednice i donesenim aktima.  

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 043/448-209 (Stručna služba Gradskog 

vijeća).  

                   
    PREDSJEDNIK  

         GRADSKOG VIJEĆA 

                              

     

      Ivo Martinović  
 

 

Dostaviti:  
1. Prema dostavnoj listi,  

2. Pismohrana. 
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