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IZVJEŠĆE O JAVNOM UVIDU 

 Nacrta Idejnih rješenja za rekonstrukciju  

Trga bana Josipa Jelačića u Grubišnom Polju    

1. UVOD  

Nositelj izrade Nacrta Idejnih rješenja za rekonstrukciju Trga bana Josipa Jelačića u Grubišnom Polju    
( dalje u tekstu: „Idejna rješenja“ ) je Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja, 
43 290 Grubišno Polje, Trg bana J. Jelačića 1, a izrađivač Idejnih rješenja tvrtka „B-projekt i“ d.o.o. iz 
Bjelovara. 

2. OBRAZLOŽENJE PROVEDENE PROCEDURE  

Poslije izrade Idejnih rješenja  pristupilo se Javnom uvidu u iste koje je  održano u periodu od 14. 
travnja do 14. svibnja 2020. godine, o čemu je javnost upoznata putem mrežnih stranica Grada 
Grubišnoga Polja, City light plakata, oglasne ploče Grada Grubišnoga Polja  i priopćenjem za medije. 
Javni uvid mogao se izvršiti u predvorju zgrade Grada Grubišno Polje, u Grubišnom Polju, Trg bana J. 
Jelačića 1- prizemlje i elektronski na Internet stranicama Grada Grubišnoga Polja 
www.grubisnopolje.hr     

U tijeku javnog uvida pristigle su sljedeće pisane primjedbe i prijedlozi:  

3. OBRAZLOŽENJE O MIŠLJENJIMA, PRIMJEDBAMA  I PRIJEDLOZIMA   

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koja su zaprimljena do 14. svibnja 2020. godine: 

1. Razvojna agencija AGRO ustanova za razvoj grada, Mateja Cah – 30. travnja 2020. 
o Veliki gradovi diljem svijeta usmjereni su na povećanje zelenih površina i drveća, 

obzirom da one imaju pozitivan utjecaj na ljudsko raspoloženje, zdravlje te klimatske 
promjene, odnosno temperaturu u gradu. Stoga predlažemo povećanje zelenila na 
trgu (površine sa travom, drvećem, cvijećem). U ljetnim mjesecima uz klupe je 
potreban hlad, jer u suprotnom se one neće koristiti. 

o Drugo rješenje ( broj 2 ) je odabrano radi prostora za sjedenje koji je ravnomjerno 
raspoređen po trgu te će na taj način moći okupiti veći broj ljudi. U prvoj verziji Za 
vrijeme održavanja manifestacija na trgu, ljudi će moći sjediti po cijelom području 
trga, a za vrijeme održavanja sajmova, štandovi će se moći posložiti uz klupe te će 
izlagači imati prostor za sjedenje, 
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2. Marina Vukušić – 07. svibnja 2020. 
o Premalo zelene površine, 
o Idejno rješenje broj 3. 

Varijanta broj 3 ima dobar koncept gdje su u sredini trga postavljene klupe ili zidovi 
na kojima će se moći sjediti. Oko istih bi dodala primjerice drveće koje bi stvaralo 
hlad. Fontanu bi isto tako premjestila u sredinu prostora za sjedenje, jer je nezgodno 
da bude smještena ispred tribine gdje bi se eventualno mogao održati nekakav 
koncert i slično. Svakako dodati više zelenih površina u cijeli koncept. 

 
3. HEP  

o Na zahtjev HEP-a na mjesto gdje je predviđeno parkiralište postavila bi se punionica 
za električne automobile koja bi zauzela dva parkirna mjesta. 
prihvaća  se. 
 

Na sastanku gradonačelnika i pročelnika Grada Grubišnoga Polja predlaže se da se izabere                   
B – varijanta Idejnog rješenja uz uvjet da ga glavni projektant doradi na način da se u isti ubaci: 

o punionica za električne automobile,  
o više zelenila i 
o detaljnija razrada fontane.  

U knjigu primjedbi koja je bila izložena, zajedno s Idejnim rješenjima u predvorju zgrade Grada 
Grubišno Polje, u Grubišnom Polju, Trg bana J. Jelačića 1- prizemlje nije upisano niti jedno mišljenje, 
primjedba ili prijedlog .  

4. PRILOZI KOJI SU SASTAVNI DIO IZVJEŠĆA  

Sastavni dio Izvješća o javnom uvidu o Idejnim rješenjima su sljedeći prilozi:  

- dokaz objave javnog uvida na mrežnim stranicama Grada Grubišnoga Polja,  

- dokaz objave javnog uvida na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, 

- preslika prve strane knjige primjedbi.  

PROČELNIK 

Željko Margeta, dipl. ing. geod. 

 

Dokaz objave javnog uvida na mrežnim stranicama Grada Grubišnoga Polja :  

http://grubisnopolje.hr/media/file/obavijesti/2020/200410_ObavijestJavniUvid-IdejnaRjesenja-Trg-
GP.pdf  
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Dokaz objave javnog uvida na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja: 
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preslika prve stranice knjige primjedbi. 

 


