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GRADSKO VIJEĆE 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

 

1. 
 

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima 
mladih (“Narodne novine” broj 41/14) i članka 37. Statuta 
Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga 
Polja br. 1/13 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja, 
na 22. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. travnja 
2015. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja 

 
I. OSNOVNE ODREDBE 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Ovom se Odlukom ureĎuje osnivanje, broj članova, 

način i rokove provedbe izbora, djelokrug rada, način 
financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih 
uvjeta za rad Savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja (u 
daljnjem tekstu: Savjet mladih). 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno 
značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i 
ženski spol. 

 
Ĉlanak 2. 

 
 Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada 

Grubišnoga Polja koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja 
mladih u javni život, te informiranja, savjetovanja i sudjelovanja 
mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od 
interesa i značaja za mlade. 

 Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s 
prebivalištem ili boravištem na području Grada Grubišnoga 
Polja, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju 
od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. 

 
Ĉlanak 3. 

 
 Savjet mladih broji 5 (pet) članova uključujući 

predsjednika i zamjenika predsjednika. 
 

Ĉlanak 4. 
 

Ukoliko je Savjet mladih već osnovan, predsjednik 
Savjeta mladih čiji je mandat na isteku obavijestit će 
predsjednika Gradskog vijeća o isteku mandata Savjeta 
mladih, kako bi Gradsko vijeće pokrenulo postupak izbora 
članova Savjeta mladih. 

Postupak izbora pokreće se javnim pozivom za 
isticanje kandidatura koji se mora objaviti najkasnije u roku od 
90 dana prije isteka mandata. 

Kandidature za članove savjeta mladih i njihove 
zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura 
ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema 
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 
učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih 
stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici 
Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 

Neformalnom skupinom mladih se pri izboru Savjeta 
mladih Grada Grubišnoga Polja smatra skupina od najmanje 
20 mladih.  

Ovlašteni predlagatelji kandidatura za članove 
savjeta mladih dužni su prilikom isticanja kandidatura za 
članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog 
kandidata za člana savjeta mladih.  

 
Ĉlanak 5. 

 
Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti 

na mrežnoj stranici, oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja te 
na Radiju Grubišno Polje.  

 
 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i 

njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku Povjerenstvu 
za izbor i imenovanja, u roku od 15 dana od dana objave 
javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Grubišnoga Polja. 

 Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži 
slijedeće podatke: 

 naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

 podaci o kandidatu (ime i prezime, datum i godina  
roĎenja, prebivalište), 

 podaci o zamjeniku (ime i prezime, datum i godina  
roĎenja, prebivalište), 

 obrazloženje prijedloga. 
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti 

u razmatranje. 
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i 

zamjenike članova savjeta mladih, Povjerenstvo za izbor i 
imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 
kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje 
prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrĎuje 
popis važećih kandidatura.  

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrĎuje popis 
važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću te se 
objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada 
Grubišnoga Polja. 

Popis važećih kandidatura se utvrĎuje na način da 
se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu 
zaprimljenih prijedloga, a sadrži slijedeće podatke:  

 ime i prezime, datum i godinu roĎenja kandidata i  
njegovog zamjenika, 

 naznaku predlagatelja. 
 

Ĉlanak 6. 
 

Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta 
mladih u roku od 60 dana od dana objave liste kandidata. 

 
Ĉlanak 7. 

 
Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim 

glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom 
Gradskog vijeća. 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima 
ovjerenim pečatom Gradskog vijeća. 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata se 
navode abecednim redom, a glasuje se na način da se 
zaokružuje redni broj ispred prezimena pojedinog kandidata. 

Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi 
redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata. 

Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od 
rednog broja 1. do 5. na rang listi dobivenih glasova. 

U slučaju da 5. i slijedeći kandidat/i na rang listi 
ostvare jednaki broj glasova, izbor meĎu tim kandidatima se 
ponavlja na istoj sjednici. 

Rezultati glasovanja objavljuju se na mrežnoj stranici 
i oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, te na Radiju Grubišno 
Polje. 

 
Ĉlanak 8. 

 
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se 

na razdoblje od tri godine. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova 
na konstituirajućoj sjednici. 

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i 
prije isteka mandata: 

- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica 
Savjeta mladih tijekom kalendarske godine, 

- na osobni zahtjev, 
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuĎen na 

bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest 
mjeseci, 

- ako postane članom savjeta mladih druge jedinice 
lokalne samouprave.  
Prestankom mandata člana Savjeta mladih prestaje i 

mandat njegovog zamjenika. 
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Ĉlanak 9. 

 
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod 

dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće provest će 
postupak dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih 
koliko ih je prestalo biti članom savjeta mladih prije isteka 
mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na 
izbor članova savjeta mladih. 

Mandat članova savjeta mladih izabranih postupkom 
dodatnog izbora traje do isteka mandata članova savjeta 
mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova savjeta 
mladih. 

 
Ĉlanak 10. 

 
Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja 

Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrĎene ovom 
Odlukom. 

Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove 
spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika. 
 

Ĉlanak 11. 
 

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva 
predsjednik Gradskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od 
dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom 
predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih. 

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predlaganja, 
tajnim glasovanjem bira predsjednik i zamjenik predsjednika 
Savjeta mladih. 

Nakon predstavljanja kandidata prelazi se na 
glasovanje. 

Glasački listić se sastavlja abecednim redom 
prezimena kandidata. 

Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat 
koji je osvojio najveći broj glasova. 

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki 
najveći broj glasova, ponavlja se izbor meĎu njima na istoj 
sjednici. 

Ako se u roku od 30 dana od dana proglašenja 
službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne 
izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objavit će 
novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova savjeta 
mladih. 

 
 

II. DJELOKRUG I NAĈIN RADA SAVJETA MLADIH 
 

Ĉlanak 12. 
 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih: 
- raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima 

značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz 
djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za 
mlade; 

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u 
Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za 
mlade, donošenje programa i drugih akata od 
značenja za unaprjeĎivanje položaja mladih na 
području Grada Grubišnoga Polja, raspravu o 
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeĎivanje 
položaja mladih na području Grada Grubišnoga 
Polja, te način rješavanja navedenih pitanja; 

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu 
Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, 
programa i drugih akata od osobitog značenja za 
unaprjeĎivanje položaja mladih na području Grada 
Grubišnoga Polja davanjem mišljenja, prijedloga i 
preporuka o pitanjima i temama od interesa za 
mlade; 

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe 
lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i  

- prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i 
problemima mladih, a po potrebi predlaže i 
donošenje programa za otklanjanje nastalih 
problema i poboljšanje položaja mladih; 
 

 
 

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima 
značajnim za unaprjeĎivanje položaja mladih, 
meĎusobnu suradnju savjeta mladih u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja; 

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću 
program rada popraćen financijskim planom radi 
ostvarivanja programa rada savjeta mladih; 

- po potrebi poziva članove Gradskog vijeća na 
sjednice savjeta mladih; 

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za 
mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za 
mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta 
natječaja i odreĎivanja kriterija financiranja 
organizacija mladih i za mlade; 

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za 
mlade. 

 
Ĉlanak 13. 

 
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje 

jedanput u tri mjeseca. Sjednice savjeta mladih saziva i njima 
predsjeda predsjednik Savjeta mladih. 

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 
članova Savjeta mladih. 

Način rada Savjeta mladih pobliže se ureĎuje 
Poslovnikom o radu. 

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom 
glasova svih članova. 

 
Ĉlanak 14. 

 
Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je 

sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Savjet mladih 
donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom 
Odlukom nije drukčije odreĎeno. 

Član savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o 
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je 
izuzet od odlučivanja. 

Smatra se da je član savjeta mladih neposredno 
osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju 
ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili 
sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili 
je član savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih 
tijela upravljanja. 

Ako je član savjeta mladih spriječen sudjelovati na 
sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te 
pritom ima sva prava i obveze člana savjeta mladih. 

 
Ĉlanak 15. 

 
Savjet mladih može osnivati svoja stalna i 

povremena radna tijela za uža područja djelovanja te 
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne 
skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. 

 
Ĉlanak 16. 

 
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih 

za svaku kalendarsku godinu. 
Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s 

upravnim odjelima Grada Grubišnoga Polja u čijem su 
djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta 
mladih. 

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrĎuju se 
programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te 
rokovi njihova izvršavanja. 

 
Ĉlanak 17. 

 
Program rada Savjeta mladih donosi se većinom 

glasova svih članova Savjeta mladih. 
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Ako se programom  rada Savjeta mladih za 

provedbu planiranih aktivnosti predviĎa potreba osiguranja 
financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i 
financijski plan koji mora biti usklaĎen s odobrenim financijskim 
sredstvima za te namjene u proračunu Grada Grubišnoga 
Polja. 

Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na 
odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće 
godine za slijedeću kalendarsku godinu. 
 

Ĉlanak 18. 
 

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu 
godinu. 

Godišnje izvješće dostavlja se na znanje 
gradonačelniku koji ga objavljuje na mrežnoj stranici Grada 
Grubišnoga Polja. 
 

III. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH 
 

Ĉlanak 19. 
 

Financijska sredstva za rad Savjeta mladih 
osiguravaju se u Proračunu Grada Grubišnoga Polja na 
temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih. 

Prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih 
osigurava Grad Grubišno Polje.  

Članovi savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za 
svoj rad. 

Članovi savjeta mladih imaju pravo na naknadu 
troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih u 
visini cijene autobusne putne karte kupljene izvan autobusa za 
relaciju od mjesta prebivališta/boravišta do mjesta održavanja 
sjednice. 

Članovi savjeta mladih imaju pravo i na naknadu 
drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu 
mladih u visini stvarnih troškova. 

 
Ĉlanak 20. 

 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta 

mladih obavlja Stručna služba Gradskog vijeća. 
 

Ĉlanak 21. 
 

Gradsko vijeće dostavlja savjetu mladih sve pozive i 
materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u 
istom roku, kao i članovima predstavničkog tijela, te na drugi 
prikladan način informira savjet mladih o svim svojim 
aktivnostima. 

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje 
svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa savjetom 
mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za 
mlade, te o suradnji sa Gradskim vijećem i drugim tijelima 
Grada Grubišnoga Polja, a inicijativu za sastanak može 
pokrenuti i Savjet mladih. 

Na zajednički sastanak iz stavka 2. ovog članka 
mogu biti pozvani i drugi članovi Gradskog vijeća i drugih tijela 
Grada Grubišnoga Polja kao i stručnjaci iz pojedinih područja 
vezanih za mlade i rad s mladima. 

Na prijedlog savjeta mladih Gradsko vijeće će 
raspraviti pitanja od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj 
sjednici koja će biti sazvana nakon dana dostave zahtjeva 
Savjeta mladih. 

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član 
savjeta mladih kojeg savjet imenuje dužan je odazvati se 
pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati 
sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava 
glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz 
njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ĉlanak 22. 
 

Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja najmanje 
svaka tri mjeseca ili po potrebi održava zajednički sastanak sa 
Savjetom mladih na kojem će raspraviti o svim pitanjima od 
interesa za mlade, te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta 
mladih. 

Gradonačelnik je dužan svakih šest mjeseci pisanim 
putem obavjestiti Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su 
od važnosti ili interesa za mlade. 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Ĉlanak 23. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o osnivanju savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja 
(»Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja br. 8/07 i 11/09). 

 
Ĉlanak 24. 

 
Članovi Savjeta mladih izabrani prije stupanja na 

snagu Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14) 
i ove Odluke, nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su 
izabrani. 

 
Ĉlanak 25. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u “Službenom glasniku” Grada Grunbišnoga Polja. 
 
Klasa: 021-05/14-01/7 
Urbroj: 2127/01-01/01-15-4 
Grubišno Polje, 28. travnja 2015. 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
OBRAZLOŢENJE 

Prijedloga Odluke o osnivanju Savjetu mladih Grada 
Grubišnoga Polja 

 
I.   Pravni temelji za donošenje akta 

 
Zakonom o savjetima mladih (Narodne novine“ broj 

41/14) ureĎeno je osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, 
postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te 
druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Cilj Zakona je 
sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim 
poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje 
mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Rad savjeta mladih Grada Grubišnoga Polja, do 
stupanja na snagu novog Zakona o savjetima mladih, pored 
Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« br. 23/07.), bio 
je reguliran i Odlukom o osnivanju savjeta mladih Grada 
Grubišnoga Polja (»Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja 
broj 8/07 i 11/09). Člankom 28. stavkom 1. novog Zakona 
propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave obvezne uskladiti svoje statute i druge opće akte 
s odredbama istoga Zakona, s time da Savjeti mladih koji su 
osnovani sukladno Zakonu o savjetima mladih (»Narodne 
novine« br. 23/07.), što je slučaj i u Grubišnom Polju, 
nastavljaju s radom do isteka svojih mandata (članak 28. 
stavak 2. Zakona). 

 
II.   Prijedlog odluke 

 
Stupanjem na snagu novog Zakona o savjetima mladih 

2014.g., bilo je nužno pristupiti donošenju nove Odluke o 
Savjetu mladih Grada Grubišnoga Polja čije bi odredbe u 
potpunosti bile usklaĎene s novim zakonskim rješenjima. 
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Tako se odredbama ove Odluke ureĎuje osnivanje, 

sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način 
financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih 
uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta 
mladih. Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem 
na području Grada Grubišnoga Polja, koji u tenutku 
podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do 
navršenih 30 godina života. 

Za razliku od važećeg saziva koji broji 7 članova, ovom 
se odlukom predlaže da Savjet mladih u buduće broji 5 
članova. Naime Zakon propisuje da broj članova Savjeta 
mladih, za gradove sa brojem stanovnika do 10.000, ima 
najmanje 5, a najviše 7 članova. Uzimajući u obzir dosadašnja 
iskustva u radu Savjeta mladih kao i činjenicu da se kod izbora 
traži kandidatura većeg broja mladih (kandidatura za člana 
uključuje i zamjenika) odlukom je predloženo da broj članova 
bude manji u odnosu na dosadašnji što bi prvenstveno trebalo 
doprinijeti još većoj kvaliteti rada Savjeta, a time i boljih 
rezultata. 

Mandat Savjeta mladih traje tri godine, umjesto 
dosadašnje dvije. Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na 
naknadu za rad, ali imaju pravo na naknadu troškova prijevoza 
za dolazak na sjednice Savjeta mladih kao i drugih putnih 
troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih. 

Novina je takoĎer da prilikom izbora provjeru formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata obavlja radno tijelo predstavničkog 
tijela jedinice lokalne koje u roku od 15 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih 
uvjeta te utvrĎuje popis važećih kandidatura. 

Odlukom se definiraju rokovi vezani uz postupak 
izbora članova Savjeta mladih te sazivanja sjednica Savjeta 
mladih. 

 
III. Procjena financijskih sredstava 

 
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osigurat se 

u proračunu Grada Grubišnoga Polja na temelju odobrenog 
programa rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu. 

 
Na temelju gore opisanog, predlaže se Gradskom 

vijeću donošenje Odluke o Savjetu mladih Grada Grubišnoga 
Polja u tekstu koji je predložen. 

      
   GRADONAĈELNIK  
      
                                  Zlatko MaĊeruh, v.r.  

 
2. 

                           
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Vijeća Srpske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja 
za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Prihvaća se Financijsko izvješće Vijeća Srpske 
nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2014. godine, koje čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

Ĉlanak 2. 
             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/11 
Urbroj:2127/01-03/01-15-03 
Grubišno Polje, 28. travnja 2015. 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
3. 

                     
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge Hrvatskih 
vojnih invalida Domovinskog rata Grubišno Polje za 
razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge Hrvatskih 
vojnih invalida Domovinskog rata Grubišno Polje za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, koje čini sastavni 
dio ovog Zaključka. 
 

Ĉlanak 2. 
             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/15 
Urbroj:2127/01-03/01-15-03 
Grubišno Polje, 28. travnja 2015. 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
4. 

               
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Turistiĉke zajednice Grada Grubišno Polje 
za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
Prihvaća se Financijsko izvješće Financijskog 

izvješća Turističke zajednice Grada Grubišno Polje za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, koje čini 
sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Ĉlanak 2. 

             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/12 
Urbroj:2127/01-03/01-15-03 
Grubišno Polje, 28.  travnja 2015. 

Predsjednik 
 Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 
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5. 
                 

 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu  

Gradskog društva Crvenog kriţa Grubišno Polje 
za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva 
Crvenog križa Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2014. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Ĉlanak 2. 

             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/10 
Urbroj:2127/01-03/01-15-06 
Grubišno Polje, 28. travnja  2015. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
6. 

                         
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Gradskog društva Crvenog kriţa Grubišno Polje 
za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Prihvaća se Financijsko izvješće Gradskog društva 
Crvenog križa Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2014. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Ĉlanak 2. 

             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/10 
Urbroj:2127/01-03/01-15-05 
Grubišno Polje, 28. travnja  2015. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. 
                          
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća  

Vatrogasne zajednice Grada Grubišno Polje 
za razdoblje od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
Prihvaća se Financijsko izvješće  Vatrogasne 

zajednice Grada Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 
31. prosinca 2014. godine, koje čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 
 

Ĉlanak 2. 
             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/19 
Urbroj:2127/01-03/01-15-03 
Grubišno Polje, 28. travnja 2015. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 

 
8. 

                         
 Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 
4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 22. sjednici 
održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĈAK 
o prihvaćanju Financijskog izvješća Udruge sudionika 
Domovinskog rata Republike Hrvatske „Bilogora '91.“ 

Grubišno Polje za razdoblje od 1. sijeĉnja  
do 31. prosinca 2014. godine 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Prihvaća se Financijsko izvješće Udruge sudionika 
Domovinskog rata Republike Hrvatske „Bilogora '91.“ Grubišno 
Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, 
koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

Ĉlanak 2. 
             
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
"Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja. 
 
Klasa:400-09/15-01/9 
Urbroj:2127/01-03/01-15-03 
Grubišno Polje, 28. travnja 2015. 

Predsjednik 
Gradskog vijeća 

 
Ivo Martinović, v.r. 
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GRADONAĈELNIK  
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

 

9. 
 

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj 
nabavi ("Narodne novine", br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), 
članka 123. do 133. Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 46/14), članka 17. Pravilnika o 
nabavi roba, radova i usluga male vrijednosti („Službeni 
glasnik" Grada Grubišnoga Polja br.: 01/14) i članka 57. 
Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada 
Grubišnoga Polja, br. 1/13 i 4/13) Gradonačelnik Grada 
Grubišnoga Polja dana 12. veljače 2015. donosi 

 
O D L U K U 

o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja 
nerazvrstanih cesta na podruĉju Grada Grubišnoga Polja 

 
Ĉlanak 1. 

 
Odobrava se izrada geodetskog elaborata 

izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada 
Grubišnoga Polja u svrhu upisa istih u zemljišnu knjigu a 
sukladno prioritetima koji su sastavni dio ove Odluke i nalaze 
se u spisu ovog predmeta u ukupnoj dužini cca 4.000 m. 

 
Ĉlanak 2. 

 
Prihvaća se ponuda br. 08-2015 tvrtke K Koncept 

d.o.o. iz Grubišnoga Polja, Trg bana J. Jelačića 7 od 11. 
veljače 2015. za uslugu izvoĎenja radova navedenih u 
članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 14 kn/m. 

Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost 
(PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa 
zakonskim propisima u trenutku izdavanja računa. 

Ukupna cijena i dužina cesta utvrditi će se 
pojedinačnim geodetskim elaboratima a što će se konstatirati 
zapisnikom o primopredaji. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Troškovi za izradu projektne dokumentacije 

navedene u članku 1. ove Odluke financirati će se iz 
Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2015. 

 
Ĉlanak 4. 

 
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak 

javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi. 
 

Ĉlanak 5. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik 
Grada Grubišnoga Polja izdat će narudžbenicu ponuditelju iz 
članka 2. stavak 1. ove Odluke. 

 
Ĉlanak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na 

oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku" Grada 
Grubišnoga Polja. 

 
Klasa: 340-03/11-01/7 
Urbroj: 2127/01-04/01-14-139a 
Grubišno Polje, 12. veljače 2015.  

                                        Gradonaĉelnik 
 

Zlatko MaĊeruh v.r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. 
 

Na temelju članka 18, stavak 3. Zakona o javnoj 
nabavi («Narodne novine» broj: 98/11,  83/13, 143/13 i 13/14) i 
članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni 
glasnik» Grada Grubišnoga Polja broj: 01/13 i 04/13), 
gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 03. travnja 2015. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o  obavljanju energetskog pregleda sustava javne rasvjete 

na podruĉju Grada Grubišnoga Polja s 
izradom Izvješća 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Odobrava se obavljanje energetskog pregleda 
sustava javne rasvjete na području Grada Grubiušnoga Polja s 
izradom Izvješća. 
 

Ĉlanak 2. 
 

 Prihvaća se ponuda broj: 10/14 Ured ovlaštenog 
inženjera elektrotehnike Ivana Medač, dipl.ing.el. iz Bjelovara, 
Ivana Gundulića kbr. 8, OIB: 33355676971 od 20. veljače 
2015. godine  za obavljanje energetskog pregleda sustava 
javne rasvjete na području Grada Grubišnoga Polja s izradom 
Izvješća,   čija cijena iznosi neto  *30.000,00 kuna, ne 
uključujući porez na dodanu vrijednost. 
 

Ĉlanak 3. 
 

 Troškovi predmetnih radova iz članka 1. ove Odluke 
financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 
2015. godinu.. 
 

Ĉlanak 4. 
 

Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak 
javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi. 

 
Ĉlanak 5. 

 
Prava i obveze izmeĎu Grada Grubišnog Polja 

zastupanog po gradonačelniku (naručitelj) i ponuditelja iz 
članka 1. ove Odluke regulirat će se ugovorom. 

 
Ĉlanak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na 

Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja,  a objavit će se u 
«Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja. 
                                                                                                   
Klasa: 363-05/15-01/5 
Urbroj: 2127/01-04/02-15-02 
Grubišno Polje, 03. travnja 2015. 

Gradonaĉelnik 
 

Zlatko MaĊeruh v.r. 
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11. 
 

Temeljem članka 109. Zakona o gradnji („Narodne 
novine“, broj 153/13) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga 
Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13 i 
4/13), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 13. 
travnja 2015. donosi 

 
ODLUKU 

o osnivanju prava sluţnosti za izgradnju i odrţavanje 
10(20) kV kabelskog dalekovoda i 10(20)/0,4 kV KTS 

„G.Polje 25 – Zona III“ sa NN mreţom    
 

Ĉlanak 1. 
 

 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb. 
Ulica grada Vukovara kbr. 37, OIB 46830600751 osniva pravo 
služnosti za izgradnju i održavanje 10(20) kV kabelskog 
dalekovoda i 10(20)/0,4 kV KTS „Grubišno Polje 25 – Zona III“ 
sa NN mrežom za potrebe izgradnje infrastrukture u Zoni III 
malog i srednjeg poduzetništva Grubišno Polje, na dijelovima 
katastarskih čestica davatelja služnosti (vlasnika) kako slijedi: 

 Grad Grubišno Polje, Trg b.J.Jelačića kbr. 1 
Grubišno Polje, OIB 13918656679: 

 zk.č.br. 1169, Grbavčić oranica, 21313 m2, zk.ul. 
612, k.o. Mali Zdenci 

 zk.č.br. 1174, Grbavčić oranica, 12300 m2, zk.ul. 
612, k.o. Mali Zdenci 

 zk.č.br. 2003, Jacoder put, 5114 m2, zk.ul. 796, k.o. 
Grubišno Polje 

 zk.č.br. 2005, Jacoder oranica, 8266 m2, zk.ul. 796, 
k.o. Grubišno Polje 

 zk.č.br. 2006, Jacoder oranica, 9559 m2, zk.ul. 796, 
k.o. Grubišno Polje 

sve upisane u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Bjelovaru, 
Zemljišno knjižno odjela u Daruvaru 
Davatelj služnosti je suglasan da HEP-ODS u svoje ime i za 
svoj račun zatraži i ishodi lokacijsku dozvolu, akt kojim se 
odobrava graĎenje te uporabnu dozvolu sukladno važećim 
propisima iz područja gradnje. 

 
Ĉlanak 2. 

 
 Pravo služnosti za izgradnju i održavanje preko 
navedenih katastarskih čestica u članku 1. ove Odluke, a koje 
obuhvaća pristup na zemljište, graĎenje i održavanje 10(20) kV 
kabelskog dalekovoda i 10(20)/0,4 kV KTS ,,Grubišno Polje 25 
- Zona III" i NN mreža na mjestu prikazanom na skici koja je 
sastavni dio ove Odluke. 

 
Ĉlanak 3. 

 
Prava i obveze izmeĎu Grada Grubišnoga Polja 

zastupanog  po Gradonačelniku kao davatelju služnosti i 
primatelja služnosti navedenih u članku 1. ove Odluke regulirat 
će se ugovorom o osnivanju prava služnosti. 

 
Ĉlanak 4. 

 
Za provoĎenje ove Odluke zadužuje se Upravni 

odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja. 
 

Ĉlanak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na 
oglasnoj ploči i objavit će se  u "Službenom glasniku" Grada 
Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 300-01/11-01/3 
Urbroj:2127/01-02/01-15-202 

Grubišno Polje, 13. travnja 2015. 
Gradonaĉelnik 

 
Zlatko MaĊeruh v.r. 

 

 
 
 

12. 
 

Temeljem članka 1. Zakona o ureĎivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 
graĎevina („Narodne novine“, broj 80/11) i članka 57. Statuta 
Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada 
Grubišnoga Polja, broj 1/13 i 4/13), Gradonačelnik Grada 
Grubišnoga Polja dana 13. travnja 2015. donosi 

 
ODLUKU 

o prijenosu prava vlasništva temeljem  
Zakona o ureĊivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 

izgradnje infrastrukturnih graĊevina za  
KTS Grubišno Polje 25 - Zona III 

 
Ĉlanak 1. 

 
 Ovom Odlukom Grad Grubišno Polje dozvoljava 
HEP-u, Operatoru distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb. Ulica 
grada Vukovara kbr. 37, OIB 46830600751 prijenos prava 
vlasništva a temeljem Zakona o ureĎivanju imovinskopravnih 
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih graĎevina, za KTS 
Grubišno Polje 25 -Zona III za katastarsku česticu vlasnika 
Grada Grubišnoga Polja kako slijedi: 

 kčbr. 20/12, Grbavčić oranica, površine 72 m
2
, 

upisanu u zk.ul. 612, za k.o. Mali Zdenci  
 

Ĉlanak 2. 
 

 Vrijednost nekretnine navedene u članku 1. ove 
Odluke, sukladno prosječnoj tržišnoj cijeni nekretnina koju je 
dostavila Porezna uprava, Klasa: 410-20/15-01/135, Urbroj: 
513-07-26-04/15-2 od 10. travnja 2015., iznosi 34,29 kn m/m

2
 

za graĎevinsko zemljište u k.o. Mali Zdenci, odnosno ukupno 
2.468,88 kn. 

 
Ĉlanak 3. 

 
 Prava i obveze izmeĎu Grada Grubišnoga Polja 
zastupanog  po Gradonačelniku kao davatelju prava vlasništva 
i HEP-ODS kao stjecatelju prava vlasništva navedene 
nekretnine u članku 1. ove Odluke regulirat će se ugovorom o 
prijenosu prava vlasništva. 

 
Ĉlanak 4. 

 
Za provoĎenje ove Odluke zadužuje se Upravni 

odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja. 
 

Ĉlanak 5. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na 
oglasnoj ploči i objavit će se  u "Službenom glasniku" Grada 
Grubišnoga Polja. 
 
Klasa: 300-01/11-01/3 
Urbroj:2127/01-02/01-15-201  
Grubišno Polje, 13. travnja 2015. 

Gradonaĉelnik 
 

Zlatko MaĊeruh v.r. 
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SLUŢBENI GLASNIK 
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA 

 
Glavna i odgovorna urednica: MIRJANA STARĈEVIĆ, 
dipl.oec. 
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 
žiro-račun Proračuna Grada Grubišnoga Polja broj: 2386002-
181900003 
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku 20 dana 
po izlasku lista. 
 
Tisak: Grad Grubišno Polje, Trg Josipa Bana Jelaĉića 1, 
43290 Grubišno Polje, tel/fax 043 485 496. 
 
Poštarina plaćena u pošti 43290 Grubišno Polje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


