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GRADSKO VIJEĆE
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
1.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18), a
u skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi
ODLUKA
o prihvaćanju izvješća provedenih aktivnosti
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017.
Članak 1.
Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2017.
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 08/16) u 2017. godini realizirani su slijedeći projekti prikazani u tabličnom prikazu:

PROJEKT

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTAUpravni odjel
zadužen za
provedbu i
praćenje

PLAN 2017.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2017. GODINA

IZVRŠENJE U 2017.

1.Održivi razvoj gospodarstva, te podizanje njegove konkurentnosti
Izgradnja Zone III malog i
srednjeg poduzetništva
(izmještanje 10 kV
dalekovoda sa gradnjom
trafostanice)
Izgradnja i opremanje
Proizvodno poduzetničkog
inkubatora Grubišno Polje
Program potpora u
poljoprivredi
Program potpora malom i
srednjem poduzetništvu
Razvoj i dostupnost
širokopojasnog pristupa
internetu
Uređenje poljskih putova
Izgradnja i uređenje
turističke zone „Bara“

PROJEKT

Prijava na natječaj
Odabir izvođača
Početak radova

Upravni odjel za
gospodarstvo

554.000,00

554.000,00

0,00

Rezultati natječaj
Odabir izvođača
Početak radova
Subvencioniranje u
poljoprivrednoj
proizvodnji
Subvencioniranje
malog i srednjeg
poduzetništva
Priprema
dokumentacije

Upravni odjel za
gospodarstvo

11.547.463,65

77.368,01

31.116,94

Upravni odjel za
gospodarstvo

238.000,00

238.000,00

7.107,05

Upravni odjel za
gospodarstvo

0,00

0,00

37.144,90

Upravni odjel za
gospodarstvo

50.000,00

50.000,00

0,00

Sanacija i popravak
postojećih poljskih
putova i mostova
Izrada studije
predizvedivosti
Izrada projektno
tehničke
dokumentacije

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
gospodarstvo

275.000,00

275.000,00

225.629,33

375.000,00

375.000,00

87.500,00

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTAUpravni odjel
zadužen za
provedbu i
praćenje

PLAN 2017.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2017. GODINA

IZVRŠENJE U 2017.

2.Unapređenje društvene i komunalne infrastrukture, te podizanje kvalitete života
Rekonstrukcija i dogradnja
Dječjeg vrtića „Tratinčica“
Grubišno Polje

Prijava na natječaj
Odabir izvođača
Početak radova

Rekonstrukcija i uređenje
sportskih igrališta

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Uređenje i opremanje
dječjih igrališta

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnog sustava
(rekonstrukcija

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,
Dječji vrtić
„Tratinčica“
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti

7.132.500,00

0,00

0,00

215.000,00

215.000,00

0,00

130.500,00

130.500,00

123.187,61

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,

5.000.000,00

500.000,00

68.434,29
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vodotornjeva u G.Polju i
V.Zdencima)
Gradnja vodoopskrbnog
cjevovoda u Velikim
Zdencima (dio ulice
Hercegovačke i
Klokočevačka)
Rekonstrukcija vodovoda
Grubišno Polje (između dva
postojeća vodotornja
Grubišno Polje i Veliki
Zdenci
Izgradnja i rekonstrukcija
sustava odvodnje (gradnja
kanalizacijskog kolektora u
Grubišnom Polju, ul.
30.svibnja 1990.)
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstanih i lokalnih
cesta na području Grada
Grubišnoga Polja
(M.A.Reljkovića, ul. 04.
studenog 1991.)
Rekonstrukcija i asfaltiranje
ceste u naselju Dapčevački
Brđani
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstanih i lokalnih
cesta na području Grada
Grubišnoga Polja (Put
prema komu. deponiji)
Izgradnja i adaptacija
parkirališta i nogostupa na
području Grada
Rekonstrukcija sustava
plinoopskrbe u G.Polju, dio
ul.B.Radića

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Bjelovarske vode
d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,
Voda Garešnica
d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,
Vodovod G. Polje
d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,
Vodovod G. Polje
d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti

1.600.000,00

160.000,00

0,00

5.937.500,00

831.250,00

0,00

694.444,00

250.000,00

33.818,71

2.145.000,00

2.145.000,00

1.187.065,33

312.500,00

312.500,00

282.798,03

2.900.000,00

0,00

0,00

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
gospodarstvo

498.000,00

498.000,00

764.729,22

143.000,00

143.000,00

0,00

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti

Uređenje i opremanje
reciklažnog dvorišta

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti

250.000,00

250.000,00

0,00

Izgradnja i uređenje groblja
(staze i parkirališta)

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

415.200,00

415.200,00

292.460,92

Uređenje i opremanje
mjesnih domova

Odabir izvođača
Radovi adaptacije
Odabir opreme

Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti,
Komunalac d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
NOSITELJ
PROJEKTAUpravni odjel
zadužen za
provedbu i
praćenje
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne
djelatnosti

367.000,00

367.000,00

264.168,75

PROJEKT

AKTIVNOSTI

Uređenje 1. kata PKC
„Otkos 10“ Grubišno Polje

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Uređenje poslovne zgrade
u ul. Kolodvorska 2 u
Grubišnom Polju
Obnova i rekonstrukcija
javne rasvjete na području
Grubišnoga Polja
(postavljanje LED rasvjete
uz cestu D5)

Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje

PLAN 2017.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2017. GODINA

IZVRŠENJE U 2017.

375.000,00

375.000,00

374.167,46

570.000,00

570.000,00

562.053,75

450.000,00

450.000,00

445.250,00

155.000,00

155.000,00

134.400,00

65.000,00

65.000.00

53.260,90

3.Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Stipendiranje studenata
Poboljšanje materijalnog
položaja učenika s područja
Grada (sufinanciranje
prijevoza)

Odabir stipendista,
Dodjela stipendija
Ugovaranje
prijevoza
Isplata
sufinanciranja

Stručna služba
Gradskog vijeća
Upravni odjel za
financije
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Pomoć roditeljima u opskrbi
i opremi novorođenčeta
Pomoć roditeljima u
osnovnoškolskom
opremanju učenika

Isplata pomoći
Nabavka udžbenika
za djecu prvog
razreda osnovne
škole

Stručna služba
Gradskog vijeća
Stručna služba
Gradskog vijeća

110.000,00

110.000,00

112.000,00

200.000,00

200.000,00

382.574,41

Opis projekta
Održivi razvoj gospodarstva, te podizanje njegove konkurentnosti
U ovom strateškom cilju obuhvaćeni su projekti koji se provode kroz nekoliko godina i koji se provode sukladno raspoloživim
financijskim sredstvima, odnosno raspisanim javnim pozivima i natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava od EU fondova i/ili
resornih ministarstava.
Prošle godine izvršeno je spajanje sve tri grubišnopoljske zone u jednu Zonu MSP. Za istu je izvršena dopuna projektno tehničke
dokumentacije i izmjena postojeće građevinske dozvole na način da je projekt podijeljen u dvije faze iz razloga što su na Javnom
pozivu, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih
zona“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj bila ograničena sredstva, odnosno najviši iznos bespovratnih
sredstava bio je do 10.000.000,00 kn. Prva faza obuhvaća dio Zone MSP koji se nalazi u k.o. Grubišno Polje i gdje je predviđena
izgradnja prometnica i infrastrukture u dužini od 1760 m kojom će se osigurati pristup i infrastruktura na 11 parcela, ukupne
površine 22 ha. Projekt je prošao prvu fazu postupka koja obuhvaća zaprimanje, registraciju, administrativnu provjeru i provjeru
prihvatljivosti prijavitelja, nakon koje slijedi druga faza koja obuhvaća provjeru prihvatljivosti projekta i ocjenu kvalitete. Iz
Europskoga fonda za regionalni razvoj biti će financirano 75% potrebnih sredstava ili 9.710.000,00 kn, dok će 25% odnosno oko
3.237.000,00 kn biti izdvojeno iz proračuna Grada Grubišnoga Polja. Druga faza obuhvatit će dio Zone MSP koji se nalazi u k.o.
Mali Zdenci, a gdje je predviđena izgradnja prometnica i infrastrukture u dužini od 700 m kojom će se osigurati pristup i
infrastruktura na 6 parcela, ukupne površine 15 ha.
Prošle godine potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje“ koji se sufinancira
iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program „Razvoj poslovne infrastrukture“. Projekt inkubatora vrijedan 11.547.436,65 kn
bit će financiran s 99,33 posto udjela iz gore navedenog EU fonda, a Grad će uložiti 77.368.01 kn. Isti se provodi u periodu od 2
godine (od 01.02.2018. do 31.01.2020.).
Od prošle godine Grad Grubišno Polje počeo je provoditi Program potpora u poljoprivredi za koji je bio raspisan javni poziv za
četiri mjere (unutar kojih se je nalazilo 8 podmjera). Na isti se javilo 25 poljoprivrednika sa područja Grada kojima je isplaćena
subvencija od 7.107,05 kn.
Uz gore navedeni Program od prošle godine Grad provodi i Program potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
Grada Grubišnoga Polja za koji je bio raspisan javni poziv za četiri mjere (unutar kojih se je nalazilo 9 podmjera). Na isti se javilo
8 poduzetnika sa područja Grada kojima je isplaćena subvencija od 37.144,90 kn.
Krajem 2017. potpisan je Sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima
ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova. Nositelj Projekta je grad Daruvar
dok su sudionici u Projektu gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač.
Tijekom 2017. za Turističku zonu „Bara“ Institut za turizam izradio je Projekt: Tržišno pozicioniranje i koncept najbolje uporabe
„Rekreacijsko-turističkog kompleksa Bara“, dok je tvrtka Kaina d.o.o. izradila Idejno rješenje uređenja turističke zone „Bara“ u
Grubišnom Polju. Temeljem Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih
projektata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje izrade Projektne
dokumentacije, referentni broj: 07-PD-09 prošao je administrativnu provjeru, te je upućen na daljnju proceduru i bodovanje. Izrada
predinvesticijske studije za Turističku zonu „Bara“ ugovorena je sa Regionalnom razvojnom agencijom BBŽ koja istu izrađuje
besplatno po fazama, tako da je do sada izrađena Analiza lokacije i prostorno-planske regulative, analiza tržišta i SWOT analiza,
Vlasnički i poslovno-upravljački model projekta, dok je zadnji dio potrebno izraditi do kraja ožujka 2018.,a to je Procjena potrebtih
ulaganja i prijedlog modela financiranja te predvidivih tržišno i financijskih performansi, akonomsko-financijska ocjena projekta te
završna ocjena i preporuke.
Unapređenje društvene i komunalne infrastrukture, te podizanje kvalitete života
Isto kao i kod prethodnog strateškog cilja svaki projekt ovisi o dostupnosti financijskih sredstava i raspisanim javnim pozivima i
natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava od EU fondova i/ili resornih ministarstava.
Projekt Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Tratinčica pripremljen je i apliciran na javni poziv EAFRDa, Mjeru 7.4., operacija
7.4.1. O istom se čekaju rezultati.
U okviru obnove dječjih igrališta, a na prijelog Dječjeg gradskog vijeća postavljen je dio nove opreme za dječja igrališta u
Grubišnom Polju kod CIK-a, te u Velikim Zdencima kod dječjeg vrtića i kod ZRC-a, te u naselju Ivanovo Selo – kod parka.
Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje, Veliki i mali Zdenci (rekonstrukcija vodotornjeva u G.Polju i V.Zdencima)
- Krajem 2017. situirano je 47,30 % ugovorene investicije. S obzirom na lošu projektnu dokumentaciju pristupit će se izmjeni
građevinske dozvole.
Za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Velikim Zdencima (dio ulice Hercegovačke i Klokočevačka) investicija će se izvoditi preko
Voda d.o.o Garešnica uz sufinanciranje Hrvatskih voda i ista je kandidirana u Program Hrvatskih voda za 2018.
Rekonstrukcija vodovoda Grubišno Polje – Veliki Zdenci (između dva postojeća vodotornja Grubišno Polje i Mali Zdenci ) Ista je
kandidirana za Program Hrvatskih voda za 2018.
Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje (gradnja kanalizacijskog kolektora u Grubišnom Polju, ul. 30.svibnja 1990.) – Radovi
su završeni u ožujku, a Uporabna dozvola ishođena krajem studenog 2017.
Izgradnja sustava odvodnje u naselju Poljani je zbog nedostatka financijskih sredstava odgođena, ali se ista planira kandidirati
preko našeg Vodovoda Grubišno Polje d.o.o. prema strukturnom fondu EU mjeri 7.2.1. – ruralni razvoj.
Tijekom godine izvršena je obnova nosivog sloja asfalta na nerazvrstanim cestama u ulicama T.B.Banje, M.A.Reljkovića i 4.
studenoga u Grubišnom Polju, te je sufinancirano izvođenje radova na asfaltiranju županijske ceste (makadam) u naselju
Dapčevački Brđani.
Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih i lokalnih cesta na području Grada Grubišnoga Polja (Put prema komunalnoj deponiji)
- Projekt rekonstrukcije i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Grubišnom Polju (put prema komunalnoj deponiji) kandidiran je na javni
poziv EAFRDa, Mjeru 7.2.2. i za istu uskoro očekujemo Odluku o prihvatljivosti APPRRR-a kao i sklapanja Ugovora o financiranju.
Izgradnjom i adaptacijom parkirališta i nogostupa izvedeni su radovi u ulici N.Š.Zrinskog (ispred zgrade bivše Zagrebačke banke)
kao i paralelno sa osi državne ceste D5 (od bivša zgrada Zagrebačke banke do Špar-a), te uređenje parkirališta u ulici 4.
studenoga (kod spomenika hrvatskim braniteljima).
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Rekonstrukcija sustava plinoopskrbe u G.Polju, dio ul.B.Radića - Rekonstrukcija dijela sustava plinoopskrbe u ul. B. Radića u
Grubišnom Polju nije izvršena jer je dogovoreno sa Darkomom d.o.o. iz Daruvara da se ista, zbog smanjenja troškova provodi
zajedno sa rekonstrukcijom vodovoda, te je ista prebačena za ovu godinu.
Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta za komunalni otpad- Nakon izrade Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja reciklažnog
dvorišta, planirali smo nabaviti ostatak komunalne opreme (•
pres kontejner za samopodizač 10 m3, zatvoreni kontejner
za samopodizač s duplim vratima 10 m 3, zatvoreni kontejner za samopodizač 7 m 3, otvoreni kontejner za samopodizač sa ceradom
7 m3, zatvoreni kontejner za samopodizač sa ceradom 5 m 3 i ostalu opremu ). Međutim s obzirom da nije bilo poziva za
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za navedeno, isto je planirano za 2018.
Tijekom godine asfaltirane su staze na grobljima u naseljima Poljani, Donja Rašenica, Ivanovo Selo Mali Zdenci i Velika Barna.
Obnovom objekata mjesnih domova na području Grada Grubišnoga Polja uređena je fasada Mjesnog doma u Malim Zdencima i
opremljena komplenta kuhinja, kao i oprema kuhinje u naselju Grbavac.
PKC „OTKOS 10“ – U dogovoru sa Ministarstvom demografije, obitelji, mlade i socijalnu politiku u četvrtom kvartalu 2017.
dogovoreno je da se poslovni prostor na I. katu PKC „Otkos 10 „ uredi za potrebe Centra za socijalnu skrb Grubišno Polje.
Početkom studenog pristupilo se izmjeni Potvrde glavnog projekta i za isto se ishodila Uporabna dozvola 29. prosinca 2017.
Izvedeni su radovi energetske obnove poslovne zgrade u ulici Kolodvorska 2 u Grubišnom Polju (izolacija krovišta sa novim
pokrovom, termofasada i PVC stolarija).
Projektom Implementacija ekološke i energetski učinkovite javne led rasvjete na području Grada Grubišnoga Polja – I. faza
zamijenjen je dio armatura javne rasvejet sa LED svjetiljkama u užem centru Grubišnoga Polja, te kod kružnog toka u Velikim
Zdencima. Tijekom budućeg perioda planira se nastaviti sa istim projektom uz državnu cestu D5.
Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Za akademsku 2017. godinu dodijeljeno je studentima 8 novih stipendija i od ranijih godina ugovoreno je 9 stipendija, odnosno
Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 17 studenata sa mjesečnom stipendijom od 800,00 kn.
Grad Grubišno Polje sufinancira prijevoz cca. 75 učenika srednjih škola.
Grad Grubišno Polje pruža financijsku pomoć roditeljima u opskrbi i opremi novorođene djece gdje je za prošlu godinu isplaćeno
55 iste.
U 2017. godini Grad Grubišno Polje nabavio je udžbenika za sve učenike od prvog do osmog razreda (za 419 učenika) Osnovne
škole „Ivana Nepomuka Jemeršića“ u Grubišnom Polju i područnih škola.
Članak 2.
Ovo izvješće sačinilo je Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana, koje je Odlukom
imenovao Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 300-02/17-01/4, Urbroj: 2127/01-02/01-18-01 od 25. siječnja 2018. i
isto daje Gradskom vijeću Grad Grubišnoga Polja na usvajanje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 300-03/17-01/4
Urbroj: 2127/01-02/01-18-08
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

2.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18), Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 022-05/18-01/1
Urbroj: 2127/01-01/01-18-3
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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3.
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 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Vijeća Češke nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Vijeća Češke nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/8
Urbroj:2127/01-03/01-18-05
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
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 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Vijeća Srpske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Vijeća Srpske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/8
Urbroj:2127/01-03/01-18-06
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

5.
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 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Turističke zajednice Grada Grubišno Polje za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Grubišno Polje za 2017. godinu, koje čini sastavni dio ovog
Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/10
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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6.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 1/13 i 4/13)
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice
Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 551-08/18-01/4
Urbroj: 2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

7.
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 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/18-01/9
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
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 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje za 2017. godinu, koje čini sastavni dio
ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:551-08/18-01/3
Urbroj:2127/01-03/01-18-03
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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9.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnog Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18)
i članka 42. stavka 1. podstavka 3. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje (“Službeni glasnik” Grada Grubišnog Polja
br. 10/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja daje suglasnost na Pravilnik o plaćama Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, koji je
donijelo Upravno vijeće na 15. sjednici održanoj 20. ožujka. 2018 godine te koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnog Polja, a objaviti će se i u „Službenom
glasniku“ Grada Grubišnog Polja.
Klasa: 120-02/18-01/2
Urbroj: 2127/01-01/01-18-3
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

10.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13, 4/13 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 550-02/16-01/9, Urbroj: 2127/01-03/01-18-10 od 20. ožujka 2018.
godine, a koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 550-02/16-01/9
Urbroj: 2127/01-03/01-18-12
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

11.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13, 4/13 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 612-13/16-01/24, Urbroj: 2127/01-03/01-18-10 od 20. ožujka 2018. godine, a
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 612-13/16-01/24
Urbroj: 2127/01-03/01-18-12
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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12.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13, 4/13 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 630-02/16-01/1, Urbroj: 2127/01-03/01-18-04 od 20. ožujka 2018.
godine, a koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 630-02/16-01/1
Urbroj:2127/01-03/01-18-06
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

13.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13 , 4/13 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u sportu na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 620-08/16-01/1, Urbroj: 2127/01-03/01-18-08 od 20. ožujka 2018. godine, a koje
čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 620-08/16-01/1
Urbroj: 2127/01-03/01-18-10
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

14.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o šumama(„Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12, 148/13 i 94/14) i članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 1/13, 4/13 i
1/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa na području grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 400-09/16-01/35, Urbroj: 2127/01-03/01-18-07 od 20. ožujka 2018. godine, a
koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/16-01/35
Urbroj:2127/01-03/01-18-09
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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15.
Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) i članka 37. Statuta
Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 01/13, 04/13 i 01/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga
Polja na 13. sjednici održanoj 26. ožujka 2017. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području grada Grubišnoga Polja za 2017.
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području grada Grubišnoga Polja za 2017., Klasa: 400-09/17-01/13, Urbroj: 2127/01-02/01-18-07 od 26. ožujka
2018., a koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/17-01/13
Urbroj: 2127/01-02/01-18-09
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

16.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnga Polja, br. 1/13, 04/13 I
01/18 ), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada
Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 351-04/15-01/1, Urbroj: 2127/01-04/01-18-24, od 26. ožujka 2018.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 351-01/15-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-18-25
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

17.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnga Polja, br. 1/13, 04/13 i
01/18 ), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Grubišnoga Polja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu, Klasa: 404-05/16-01/43, Urbroj: 2127/01-04/0118-12, od 23. ožujka 2018.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-05/16-01/43
Urbroj: 2127/01-04/01-18-13
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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18.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišno Polje, broj: 1/13 i 4/13), Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnog gospodarstvu
na području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Grada Grubišnoga Polja za
2017. godinu klasa:363-05/17-01/14, urbroj:2127/01-04/02-17-08 od 22. ožujka 2018. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od objave u “Službenom gasniku” Grada Grubišnoga Polja i objaviti će se
na Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 363-05/17-01/13
Urbroj: 2127/01-04/02-18-09
Grubišno Polje,29. ožujka 2017.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

19.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 01/13 i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na
području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na
području Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, klasa: 351-02/15-01/1, urbroj:
2127/01-04/01-18-23 od 26. ožujka 2017. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja i objavit
će se na Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 351-02/15-01/1
Urbroj: 2127/01-04/04-18-24
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

20.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 01/13 i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva
za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, klasa: 36305/18-01/5, urbroj: 2127/01-04/04-18-01 od 22. ožujka 2017. godine.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja i objavit
će se na Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 363-05/18-01/5
Urbroj: 2127/01-04/04-18-02
Grubišno Polje, 29. ožujka 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

GRADONAČELNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
21.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj: 1/13, 4/13 i
1/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 20. ožujka 2018. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o provedenom popisu i procjeni potraživanja, obveza, novca na računima i u blagajni Grada
Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o provedenom popisu i procjeni potraživanja, obveza, novca na računima i u blagajni Grada
Grubišnoga Polja za 2017. godinu , Klasa: 406-08/17-01/1, Urbroj:2127/01-03/01-18-03 od 15. siječnja 2018. godine.
Članak 2.
Izvješće o provedenom popisu potraživanja, obveza, novca na računima i u blagajni Grada Grubišnoga Polja za 2017.
godinu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se
u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:406-08/17-01/1
Urbroj:2127/01-03/01-18-05
Grubišno Polje, 20. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

22.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj: 1/13, 4/13 i
1/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 20. ožujka 2018. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o provedenom popisu dugotrajne nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine,
sitnog inventara i zaliha Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o provedenom popisu dugotrajne nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, sitnog
inventara i zaliha Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu , Klasa: 406-08/17-01/1, Urbroj:2127/01-03/01-18-02 od 15. siječnja
2018. godine.
Članak 2.
Izvješće o provedenom popisu dugotrajne nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, sitnog inventara i
zaliha Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa:406-08/17-01/1
Urbroj:2127/01-03/01-18-04
Grubišno Polje, 20. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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23.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi
( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada
Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 1/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 20. ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog projekta za izradu projekta zgrade tribina i prostora za sportaše
na nogometnom igralištu u Velikim Zdencima
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetskog projekta ( parcelacija zemljišta cca 2,7 Ha, podloga za projektiranje, elaborat iskolčenja
građevine i upis građevine u katastar i zemljišnu knjigu ) za izradu glavnog projekta zgrade tribina i prostora za sportaše na
nogometnom igralištu u Velikim Zdencima na kč.br. 165/1, 168/3, 168/4 i dr. sve k.o. Veliki Zdenci ( nogometno igralište „Zdenka“
).
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 002/2018 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 28. siječnja 2018. za
uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 14.000,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
Članak 3.
Troškovi za izradu projektne dokumentacije navedene u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2018. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor sa ponuditeljem iz članka
2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-01/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-18-03
Grubišno Polje, 20. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

24.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 10 i 17. Pravilnika o jednostavnoj
nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik"
Grada Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 1/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 21. ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o izradi projekta zgrade tribina i prostora za sportaše
na nogometnom igralištu u Velikim Zdencima
Članak 1.
Odobrava se izrada varijanti Idejnog rješenja i Glavnog projekta ( građevinski, arhitektonski, elektroprojekt, grijanja,
hlađenja, plina i ventilacije, vodovoda i odvodnje, situacija prometnog rješenja pristupa građevini, prijedlog parcelacije i troškovnik
svih radova ) za zgradu tribina za sportaše na nogometnom igralištu u Velikim Zdencima, koja će se graditi na kč.br. 165/1, 168/3,
168/4 i dr. sve k.o. Veliki Zdenci ( nogometno igralište „Zdenka“ ).
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 3/2018 tvrtke „Arting“ d.o.o. iz Bjelovara, Strossmayerova 4, od 14. ožujka 2018. za uslugu
navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 57.400,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
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Članak 3.
Troškovi za izradu projektne dokumentacije navede u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2018. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor sa ponuditeljem
iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-01/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-18-05
Grubišno Polje, 23. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

25.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnog Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18)
i članka 33. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) Gradonačelnik
Grada Grubišnog Polja dana 23. ožujka 2018. godine donosi
ZAKLJUČAK
o odbijanju davanja suglasnosti na prijedlog Cjenika
za javnu uslugu skupljanja miješanog komunalnog otpada
Članak 1.
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja odbija dati suglasnost Komunalcu d.o.o. Grubišno Polje na prijedlog Cjenika za
javnu uslugu skupljanja miješanog komunalnog otpada.
Članak 2.
Davanje suglasnosti iz članka 1. odbija se zbog slijedećih razloga:
- prijedlog ne sadrži strukturu prethodne cijene te je nemoguće napraviti usporedbu,
- nisu prikazani realni troškovi Komunalca d.o.o. Grubišno Polje uz prikaz povećanja po stavkama kako bi se vidjeli razlozi
proširenja troškova,
- cjenikom bi trebalo obuhvatiti i stavke za biorazgradivi otpad.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se i u “Službenom glasniku“ Grada
Grubišnog Polja.
Klasa: 351-02/18-01/1
Urbroj: 2127/01-01/01-18-11
Grubišno Polje, 23. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

26.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13 i 4/13),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 23. ožujka 2018. godine, donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta „Poboljšanje kvalitete isporuke komunalne usluge kroz održavanje javno prometnih površina
na području grada“ na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje projekata
gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u
2018.godini
Članak 1.
Vezano uz Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koji je objavljen na web
stranici MGIPU (http://www.mgipu.hr/) dana 26. veljače 2018. godine, Grad Grubišno Polje kandidira projekt: POBOLJŠANJE
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KVALITETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE KROZ ODRŽAVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
GRADA, za nabavu opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda
odnosno obavljanja određenih komunalnih djelatnosti te nabavke druge komunalne opreme za javne površine nasalja, kako slijedi:
1.

Aktivnosti vezane uz poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge


UDIO SUFINANCIRANJA MGIPU I GRADA:
STROJEVI I OPREMA
Vrijednost
bez PDV-a
1. Nabava strojeva i opreme za
Projekt: Poboljšanje kvalitete
isporuke komunalne usluge kroz
održavanje javno prometnih površina
na području grada

***UKUPNO:

294.060,00
294.060,00

PDV

73.515,00
73.515,00

UKUPNO
Sa PDV-om

367.575,00
367.575,00

MGIPU
70%

GRAD
30%

257.302,50
257.302,50

110.272,50
110.272,50

Članak 2.
Ovlašćuje se Upravni odjel za gospodarstvo i Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja da pripreme
dokumentaciju po Pozivu za iskaz interesa iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik će kandidirati projekt po Javnom pozivu za sufinanciranje iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 406-05/18-01/3
Urbroj:2127/01-02/02-18-01
Grubišno Polje, 23. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

27.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13 i 4/13),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 28. ožujka 2018. godine, donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta „Sanacija ulice 30. svibnja 1991. u Malim Zdencima“ na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

Članak 1.
Vezano uz Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koji je objavljen na web
stranici MGIPU (http://www.mgipu.hr/) dana 26. veljače 2018. godine, Grad Grubišno Polje kandidira projekt: SANACIJA ULICE
30. SVIBNJA 1991. U MALIM ZDENCIMA, za nabavu opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke
komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanja određenih komunalnih djelatnosti te nabavke druge komunalne
opreme za javne površine nasalja, kako slijedi:
2.

Aktivnosti vezane uz sanaciju (modernizaciju) ulice 30.svibnja 1991. u Malim Zdencima



UDIO SUFINANCIRANJA MGIPU I GRADA:

STROJEVI I OPREMA

Vrijednost
bez PDV-a

PDV

UKUPNO
Sa PDV-om

MGIPU
49%

GRAD
51%

183.297,54
183.297,54

190.779,07
190.779,07

1. Aktivnosti vezane uz Projekt:
Sanacija ulice 30. svibnja 1991. u
Malim Zdencima

***UKUPNO:

299.261,29
299.261,29

74.815,32
74.815,32

374.076,61
374.076,61
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Članak 2.
Ovlašćuje se Upravni odjel za gospodarstvo i Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja da pripreme
dokumentaciju po Pozivu za iskaz interesa iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik će kandidirati projekt po Javnom pozivu za sufinanciranje iz članka 1. ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/18-01/5
Urbroj:2127/01-02/02-18-01
Grubišno Polje, 28. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

28.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, br. 125/11, 64/15), članka
10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga
Polja, br. 4/16 i 9/17) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, broj 1/13, 4/13 i
1/18) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, nadnevka 30. ožujka 2018. donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora na izletištu „Bara“
Članak 1.
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga
Polja, Društvene građevine na izletištu „Bara“ koja se nalazi na lokaciji u Grubišnom Polju, Prilaz R. Roupeca 4, zgrada je
sagrađena na čkbr. 1968/263 (949), k.o. Grubišno Polje i to:

poslovni prostor površine 92,50 m2 koji se nalazi u III. Zoni i I. Grupi
Članak 2.
Natječaj će provesti Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, a
Odluku o odabiru donijet će Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.
Članak 3.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke daju se u zakup na određeno vrijeme, u trajanju od 10 godina.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup za ugostiteljsku djelatnost.
Članak 4.
Svu potrebnu dokumentaciju za provođenje postupka natječaja pribavit će Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada
Grubišnog Polja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 940-01/18-01/5
Urbroj: 2127/01-01/01-18-2
Grubišno Polje, 30. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

29.
Gradonačelnik Grada Grubišnog Polja na temelju čl. 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ RH broj: 106/99,
117/01, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i čl. 57. Statuta Grada Grubišnog Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnog Polja br. 1/13,
4/13 i 1/18) dana 30. ožujka 2018. godine donio je
R J E Š E NJ E
o potvrđivanju predsjednika, zapovjednika i tajnika
Vatrogasne zajednice Grada Grubišnog Polja
I.
Potvrđuje se Darko Novotni za predsjednika Vatrogasne zajednice Grada Grubišnog Polja.
Potvrđuje se Robert Pozaić za zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Grubišnog Polja.
Potvrđuje se Robert Ahac za tajnika Vatrogasne zajednice Grada Grubišnog Polja.
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II.
Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice Grada Grubišnoga Polja, Klasa: 007-04/17-01/3,Urbroj: 2127/01-01/01-17-3 od 5. travnja 2017.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u “Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 007-04/18-01/1
Urbroj: 2127/01-01/01-18-2
Grubišno Polje, 30. ožujka 2018.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

OSTALI AKTI
30.
Na temelju članka 42. stavka 1. podstavka 3. Statuta Dječjeg vrtića“Tratinčica“Grubišno Polje (Službeni glasnik Grada
Grubišnoga Polja, broj: 10/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića“Tratinčica“Grubišno Polje na 15. sjednici održanoj dana 20.03.2018.
godine donosi:
PRAVILNIK O PLAĆAMA
DJEČJEGA VRTIĆA „TRATINČICA” GRUBIŠNO POLJE
Članak 1.
Pravilnikom o plaćama Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se plaće,
dodaci na plaće i druga materijalna prava radnika Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje.
Plaće radnika sastoje se od osnovne plaće i dodatka.
Članak 2.
Osnovnu plaću radnika za puno radno vrijeme čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice
za izračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovicu za izračun osnovne bruto plaće donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, te druga uvećanja plaće.
Članak 3.
Utvrđuju se koeficijenti složenosti poslova za određivanje plaća radnika za radna mjesta kako slijedi:
Ravnatelj

3.80

Stručni suradnik

2,45

Magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

2,45

Odgojitelj VŠS

2.35

Odgojitelj SSS

2.25

Računopolagatelj SSS

2.10

Kuharica SSS

1.85

Kuharica-spremačica SSS

1.60

Spremačica

1.30
Članak 4.

Osnovna plaća radnika uvećati će se:
-za prekovremeni rad 50%.
Članak 5.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi članka 4., radniku se može odobriti jedan ili više slobodnih radnih dana
prema ostvarenim satima prekovremenog rada, o čemu odlučuje ravnatelj.
Članak 6.
Radnik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnoga mjesta za radni staž ostvaren u Dječjem vrtiću
"Tratinčica" Grubišno Polje i to za:
-20 do 29 godina.....................................3 %,
-30 i više godina......................................5 %.
Kao radni staž ostvaren u Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje smatra se ukupan radni staž ostvaren u Dječjem
vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje, kao i radni staž ostvaren u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave
Grada Grubišnoga Polja, neovisno je li ostvaren u kontinuitetu ili s prekidima.
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Članak 7.
Za ostvarene natprosječne rezultate rada radniku se može isplatiti do 10% njegove osnovne plaće.
O isplati dodatka na plaću, u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, odlučuje ravnatelj.
Članak 8.
Za vrijeme korištenja godišnjega odmora radniku pripada pravo na naknadu plaće kao da je radio u redovnom radnom
vremenu.
Za vrijeme korištenja plaćenog dopusta radniku pripada naknada plaće u visini kao da je radio.
Ako je radnik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana pripada mu naknada plaće u visini od 95%
osnovne plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije nego je započeo s bolovanjem.
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada radniku kada je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na
radu.
Članak 9.
Radniku se može isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora, a temeljem Odluke Upravnoga vijeća uz prethodno
dobivenu suglasnost Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Članak 10.
Obitelj radnika ima pravo na pomoć u slučaju:

-

smrti radnika koji izgubi život u obavljanju ili u povodu obavljanja službe ili rada u iznosu tri (3) osnovice i troškove
pogreba,

-

smrti radnika u iznosu tri (3) osnovice.
Članovima obitelji radnika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja
u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.
Radnik ima pravo na pomoć u slučaju:
smrti supružnika i djeteta u iznosu dvije (2) osnovice,
smrti roditelja u iznosu jedne (1) osnovice.
Članak 11.
Radnik ima pravo na pomoć u slučaju:

-

nastanka teške invalidnosti na radu radnika u iznosu dvije (2) osnovice,

-

nastanka invalidnosti radnika, malodobne djece i supružnika radnika u iznosu
jedne (1) osnovice.

neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, jednom godišnje, u iznosu jedne
(1) osnovice,

Nastanak invalidnosti radnika i supružnika utvrđuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj nesposobnosti za rad.
Nastanak invalidnosti malodobnog djeteta utvrđuje se pravomoćnim rješenjem o invalidnosti nadležne službe socijalne
skrbi.
Radi pokrića participacije pri liječenju i radi kupnje, odnosno pokrića participacije prilikom nabave medicinskih
pomagala, odnosno lijekova, koja pomagala i lijekove su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske
struke prijeko potrebni i nenadomjestivi za radnika, dijete ili supružnika, radniku pripada pravo na pomoć u visini plaćenog iznosa,
a najviše do iznosa jedne osnovice jednom godišnje.
Odluku o svim navedenim naknadama donosi Upravno vijeće Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje.
Članak 12.
Kada je radnik upućen na službeno putovanje ostvaruje pravo na naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u
visini stvarnih izdataka, te dnevnicu.
Visina dnevnice utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa naknada i potpora propisanog Pravilnikom o porezu na
dohodak. Naknada troškova i dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo uređuje se na način kako je određeno za državne
službenike i namještenike, a obračun i isplata vrši se u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate prema srednjem tečaju HNB.
Članak 13.
Radnik ima pravo na mjesečnu naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih izdataka javnim
prijevozom prema cijeni pojedinačne karte.
U slučaju kada ne postoji na pravcu putovanja odgovarajuća linija javnog prijevoza, pripada mu mjesečna naknada
putnih troškova u visini cijene dnevne karte do stanice prijevoza na nekoj drugoj liniji odgovarajuće udaljenosti.
Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se sa plaćom za mjesec u kojem je radnik radio.
Članak 14.
Ako je radniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, radnik ima pravo na naknadu troškova
korištenja privatnog automobila u službene svrhe. Odobrenje za korištenje privatnog automobila u službene svrhe daje ravnatelj.
Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe nadoknaditi će se u visini neoporezivog iznosa prema
poreznim pravilima.
Članak 15.
Radniku se može isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u ustanovi kada navrši 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 godina
neprekidnog radnog staža u Ustanovi.
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Jubilarna nagrada može se isplatiti u visini koja je utvrđena kolektivnim Ugovorom za državne službenike i namještenike,
a o iznosu nagrade donosi odluku Upravno vijeće ustanove, temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja o isplati
jubilarnih nagrada.
Članak 16.
Radnicima se može isplatiti dar za djecu do 15 godina starosti povodom božićnih blagdana, a u visini koju odredi
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.
Članak 17.
Radnik ima pravo na potporu za novorođeno dijete u visini 50% jedne (1) proračunske osnovice propisane Zakonom o
izvršavanju državnog proračuna. Odluku o isplati potpore za novorođeno dijete donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica”
Grubišno Polje, uz prethodno dobivenu suglasnost Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Članak 18.
Radnicima se može isplatiti božićnica temeljem Odluke Upravnoga vijeća, uz prethodno dobivenu suglasnost
Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja.
Članak 19.
Radnik koji odlazi u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini tri (3) proračunske osnovice temeljem odluke
Upravnoga vijeća Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje, uz prethodno dobivenu suglasnost Gradonačelnika Grada
Grubišnoga Polja."
Članak 20.
Plaća se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u narednom mjesecu.
Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine radniku se uručuje obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos
plaće, naknade plaće i otpremnine.
Članak 21.
Za vođenje igraonica čije vrijeme održavanja i trajanja određuje Upravno vijeće,radniku se osiguravaju sredstva koja
određuje Upravno vijeće.
Članak 22.
Pripravniku za vrijeme trajanja pripravničkog staža pripada osnovna plaća u iznosu 85% plaće radnoga mjesta plaće
na kojemu radi.
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćama od 12.05.2010. godine i Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o plaćama Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje od 21.11.2016. godine (Službeni glasnik Grada
Grubišnoga Polja, broj: 5/10 i 12/16).
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobivene suglasnosti Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja.
Ovaj Pravilnik objaviti će se na Oglasnoj ploči Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje.
Predsjednica Upravnoga vijeća:
Karmen Purma

Klasa:601-02/18-02/01
Urbroj:2127/01-21-03-18-01
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