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GRADSKO VIJEĆE
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 39. sjednici
održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je
STATUT
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Grubišnoga Polja, njegova obilježja, javna
priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Grubišnoga Polja, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada
Grubišnoga Polja.
Članak 2.
Grad Grubišno Polje je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova
i općina u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Grad Grubišno Polje obuhvaća područje 24 naselja:
Dapčevački Brđani
Dijakovac
Donja Rašenica
Gornja Rašenica
Grbavac
Grubišno Polje
Ivanovo Selo
Lončarica
Mala Barna
Mala Dapčevica
Mala Jasenovača
Mala Peratovica
Mali Zdenci
Munije
Orlovac Zdenački
Poljani
Rastovac
Treglava
Turčević Polje
Velika Barna
Velika Dapčevica
Velika Jasenovača
Velika Peratovica
Veliki Zdenci.
Članak 4.
Granice područja Grada Grubišnoga Polja idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.
Granice katastarskih općina i naselja prikazane su u službenoj evidenciji prostornih jedinica koju vodi Državna
geodetska uprava, Ispostava Grubišno Polje.
Granice Grada mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani
zakonom.
Članak 5.
Grad Grubišno Polje je pravna osoba.
Sjedište Grada Grubišnoga Polja je u Grubišnom Polju, Trg bana Josipa Jelačića br. 1.
Članak 6.
Grad ima pečat. Oblik i sadržaj pečata utvrđen je zakonom.
II. OBILJEŽJA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Članak 7.
Grad Grubišno Polje ima grb i zastavu.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Grubišno Polje i izražava pripadnost Gradu Grubišnom Polju.
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim
osobama radi promicanja interesa grada.
Članak 8.
Grb Grada Grubišnoga Polja je povijesni grb Grada u obliku štita zelene ispune sa turnirskom kacigom sa crvenozlatnim/žutim plaštem, u središtu kojeg se nalazi djevica u nakitu raširenih zlatnih/žutih krila u crvenoj haljini okrunjena
zlatnom/žutom krunom.
Zastava Grada Grubišnoga Polja žute je boje sa povijesnim grbom Grada u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
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Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Grubišnoga Polja, te je uporaba grba i
zastave slobodna u umjetničkom stvaralaštvu i odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo
Grada Grubišnoga Polja.
Članak 9.
Dan Grada Grubišnoga Polja je 4. studeni, a obilježava se svečano u znak sjećanja na završetak Domovinskog rata na
području Grada.
Dan 21. rujna je datum od posebnog značaja – sjećanje na poginule žrtve u Domovinskom ratu u Ivanovom Selu.
Članak 10.
Zaštitnik Grada Grubišnoga Polja je Sveti Josip, a obilježava se na dan 19. ožujka.
Blagdan Imena Marijina je dana 12. rujna te se obilježava svečano.
III. JAVNA PRIZNANJA
Članak 11.
Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled
Grada Grubišnoga Polja, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja
čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome
usmjerene.
Članak 12.
Javna priznanja Grada Grubišnoga Polja su:
1. Počasni građanin Grada Grubišnoga Polja
2. Nagrada Grada Grubišnoga Polja za životno djelo
3. Plaketa 4. studeni 1991. godine
4. Povelja Grada Grubišnoga Polja.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak
i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.
IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE
I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 13.
Ostvarujući zajedničke interese u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka, Grad Grubišno Polje uspostavlja
i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim
ugovorima.
Članak 14.
Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje,
memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za
uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Članak 15.
Sporazum o suradnji Grada Grubišnoga Polja i druge općine ili grada objavljuje se u „Službenom glasniku“ Grada
Grubišnoga Polja.
V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 16.
Grad Grubišno Polje je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Grubišnoga Polja.
Članak 17.
Grad Grubišno Polje u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju
potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Grad Grubišno Polje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
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Članak 18.
Grad Grubišno Polje može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 17. ovog Statuta zajednički s drugom
jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela
ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog
djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.
O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovog članka odlučuje Gradsko vijeće.
Temeljem odluke Gradskog vijeća Gradonačelnik će sklopiti sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim
se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za
to tijelo.
Članak 19.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga
Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Bjelovarskobilogorsku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.
VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 20.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana,
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 21.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog
pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada ili o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova
Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača i većina vijeća mjesnih odbora, na području grada.
Članak 22.
Ako je raspisivanje referenduma predložila jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje
referenduma predložio Gradonačelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Gradsko vijeće
dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30
dana od zaprimanja prijedloga.
Članak 23.
Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
Članak 24.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Gradskog vijeća dužan
je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30
dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60
dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u
jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću.
Članak 25.
Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan,
Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojim je
utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom
Republike Hrvatske.
Članak 26.
Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 27.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje
referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje
akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.
Članak 28.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Grubišnoga Polja, odnosno
na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Članak 29.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom
referendumu koja nije obvezatna.
Članak 30.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba
referenduma.
Odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koji provode
nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
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Članak 31.
Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.
Članak 32.
Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.
Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 33.
Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz
djelokruga Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10%
birača upisanih u popis birača Grada.
Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.
Članak 34.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Grubišnoga Polja kao i na rad
njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i
interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnesene predstavke i pritužbe Gradonačelnik odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30
dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi u službenim prostorijama na
vidnom mjestu, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, usmenim izjavljivanjem predstavki i pritužbi, te ukoliko za to
postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije.
VII. TIJELA GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Članak 35.
Tijela Grada Grubišnoga Polja su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.
1.

GRADSKO VIJEĆE

Članak 36.
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada,
te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Članak 37.
Gradsko vijeće donosi:
Statut Grada,
Poslovnik o radu,
proračun i odluku o izvršenju proračuna,
polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
odluku o privremenom financiranju,
odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Grubišnoga Polja čija ukupna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina, a ako je taj iznos manji od 70.000 kuna onda odluku o iznosima iznad
70.000 kuna, odnosno u svakom slučaju čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
odluku o promjeni granice Grada Grubišnoga Polja,
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
osniva ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
daje prethodne suglasnosti na statute i druge opće akte ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada,
ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa
općim aktom i zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
osniva radna tijela, bira i razrješava članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene
zakonom, drugim propisom ili statutom
donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
Članak 38.
Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i
potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
Članak 39.
Predsjednik Gradskog vijeća:
saziva sjednice, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
brine o postupku donošenja odluka i drugih akata,
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održava red na sjednici Gradskog vijeća,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
brine se o zaštiti prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 40.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja ima 15 (petnaest) vijećnika od kojih su 2 (dva) pripadnika češke nacionalne
manjine, a 1 (jedan) pripadnik srpske nacionalne manjine.
Ukoliko se propisana zastupljenost ne ostvari na redovnim izborima, broj vijećnika Gradskog vijeća povećat će se za
onaj broj pripadnika nacionalnih manjina koji je potreban da bi se ostvarila zastupljenost iz st. 1. ovog članka.
Članak 41.
Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća Grada
Grubišnoga Polja, sukladno odredbama zakona.
Mandat člana Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona
kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju
predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.
Članak 42.
Član Gradskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.
Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.
Dužnost člana Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.
Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i
njegovih radnih tijela.
Član Gradskog vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.
Članak 43.
Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog
vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka, sukladno odredbama zakona kojim se
uređuje hrvatsko državljanstvo,
smrću.
Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije,
mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.
Članak 44.
Članovi Gradskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu predstavničkog tijela mandat miruje ili
prestane prije isteka vremena na koje je izabran, u skladu sa odredbama zakona.
Članak 45.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge
akata,
postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
postavljati pitanja Gradonačelniku i njegovim zamjenicima,
sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član
i glasovati,
tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti
njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s posebnim propisima, za koje sazna za
vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 46.
Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada
radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na
sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.
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1.1. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA
Članak 47.
Gradsko vijeće osniva stalna ili povremena radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja za pripremu i
podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća,
za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršenje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.
Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovog članka bira Gradsko vijeće javnim glasovanjem.
Predsjednika i članove radnih tijela biraju se u pravilu iz redova vijećnika. U sastav radnih tijela mogu biti izabrani i
vanjski članovi.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom Gradskog vijeća.
Članak 48.
Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Mandatno povjerenstvo,
Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik,
Povjerenstvo za Proračun i financije.
Članak 49.
Mandatno povjerenstvo:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima
izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju
obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.
Članak 50.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
izbor i razrješenje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća.
Članak 51.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:
daje mišljenje na Statut Grada,
daje mišljenje na Poslovnik Gradskog vijeća,
razmatra ostale prijedloge općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
Članak 52.
Povjerenstvo za Proračun i financije:
daje mišljenje na Proračun Grada,
daje mišljenje na polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
razmatra ostala pitanja iz područja financija i javnih prihoda,
obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
2. GRADONAČELNIK
Članak 53.
Izvršno tijelo Grada je gradonačelnik.
Gradonačelnik ima dva zamjenika, od kojih se jedan bira zajedno sa gradonačelnikom, a drugi iz reda pripadnika češke
nacionalne manjine.
Iznimno od stavka 1. ovog članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u
slučajevima propisanim Zakonom.
Članak 54.
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima
zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine
mandata u Gradu.
Zamjenik iz stavka 1. ovog članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.
Članak 55.
Gradonačelnik zastupa Grad i obavlja izvršne poslove u Gradu.
Članak 56.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Zamjenik gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine bira se na način određen zakonom kojim se
uređuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je češke nacionalne manjine u izvršnom tijelu.
Mandat gradonačelnika i njegovih zamjenika traje četiri godine.
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Članak 57.
Gradonačelnik u obavljaju izvršne vlasti obavlja slijedeće poslove:
1. priprema prijedloge općih akata,
2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
3. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te
nadzire njihov rad,
4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom,
5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Grubišnoga
Polja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00
kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje
i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
6. imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
koje je Gradsko vijeće osnovalo za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
7. upravlja prihodima i rashodima Grada,
8. utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
9. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
10. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
11. daje suglasnost na pravilnike o unutarnjem redu ustanova u vlasništvu Grada,
12. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Grada,
14. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
15. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2., točke 6. ovog članka Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju
„Službenog glasnika“ Grada Grubišnoga Polja koji slijedi nakon donošenja te odluke.
Članak 58.
Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene statutom u skladu sa zakonom.
Gradonačelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave
nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.
Članak 59.
Gradonačelnik dva puta godišnje Gradskom vijeću podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće
godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima
iz njegovog djelokruga.
Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6
mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.
Članak 60.
Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg
akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana
od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u određenom roku, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome
obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Članak 61.
Gradonačelnik može za obavljanje poslova iz svog djelokruga osnovati savjetodavna tijela koja će savjetovati i pomagati
gradonačelniku u obavljanju njegovih poslova.
Članovi tijela iz st. 1. ovog članka imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom Gradonačelnika.
Članak 62.
Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik
gradonačelnika.
Članak 63.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje
odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.
Članak 64.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici sami odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno u roku od 8 dana od dana
stupanja na dužnost o čemu dostavljaju pisanu obavijest nadležnom upravnom tijelu Grada.
U slučaju da gradonačenik ili njegovi zamjenici nisu postupili na način propisan stavkom 1. ovoga članka smatra se da
dužnost obavljaju volonterski.
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Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane
obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu Grada, u kojem slučaju novi način obavljanja dužnosti
započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
godini održavanja redovnih lokalnih izbora.
Članak 65.
Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim
zakonom.
Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske
o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika, u slučajevima propisanim
zakonom.
Članak 66.
Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:
– 20% ukupnog broja birača u Gradu Grubišnom Polju,
– 2/3 članova Gradskog vijeća.
Članak 67.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Grubišnoga Polja, Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s
njim, a u skladu sa postupovnim pravilima koje se odnose na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma
za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom
glasova svih članova.
Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.
Članak 68.
Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od
održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.
Članak 69.
Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na
referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača
upisanih u popis birača u Gradu.
Članak 70.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori
za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik
koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Članak 71.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u gradu se neće raspisivati
prijevremeni izbori za gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran
zajedno s njim.
Članak 72.
Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku koji je izabran zajedno s
njim, u gradu se neće raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.
Iznimno, ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika češke nacionalne manjine,
raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine.
Članak 73.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, u gradu će se raspisati prijevremeni izbori za
gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Članak 74.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika nastupio opozivom, u gradu će se raspisati prijevremeni izbori
za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade
Republike Hrvatske.
Članak 75.
O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke
odnose u gradu dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku,
načinu te prestanku obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće
utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.
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VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA
Članak 76.
Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Grubišnom Polju sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima
putem vijeća nacionalnih manjina.
Članak 77.
Vijeća nacionalnih manjina u Gradu Grubišnom Polja imaju pravo predlagati tijelima Grada Grubišnoga Polja mjere za
unaprjeđivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Grubišnom Polju, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se
uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu, kao i druga prava utvrđena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
Način, rokove i postupak ostvarivanja prava vijeća nacionalnih manjina iz st. 1. ovog članka uredit će se posebnim
aktom.
Članak 78.
Grad Grubišno Polje u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici
nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.
Grad Grubišno Polje u skladu s mogućnostima osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina.
Članak 79.
Temeljem stečenih prava i odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, češka nacionalna manjina na
dijelu Grada Grubišnoga Polja ostvaruje pravo na dvojezično označavanje naselja na hrvatskom i češkom jeziku i to slijedećih
naselja: Ivanovo Selo, Mali Zdenci, Veliki Zdenci, Donja Rašenica, Orlovac Zdenački, Rastovac, Treglava.
U naseljima iz stavka 1. ovog članka dvojezično se obilježavaju:
- naziv naselja,
- nazivi i poslovne prostorije tijela javne vlasti,
- mjesni domovi.
U naselju Grubišno Polje češka nacionalna manjina, prema odredbi gore navedenog Ustavnog zakona, ostvaruje pravo
na dvojezično obilježavanje naziva tijela javne vlasti i njihovih poslovnih prostorija, naziva domova i pravnih osoba u vlasništvu
Grada.
Članak 80.
Temeljem stečenih prava i odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, mađarska nacionalna manjina, na
području naselja Grbavac, ostvaruje pravo na dvojezično označavanje mjesnog doma te naziva naselja na hrvatskom i
mađarskom jeziku.
Članak 81.
Na području Grada Grubišnoga Polja, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave
nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Grubišnoga Polja isticati na
poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.
Članak 82.
Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje
nacionalne manjine i to:
u sastavu svojih pečata i žigova
u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama
u zaglavljima službenih akata koje donose.
Članak 83.
U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.
IX. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE
Članak 84.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Grubišnoga Polja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te
obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).
Ustrojstvo upravnih tijela uređuje se općim aktom Gradskog vijeća.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.
Članak 85.
Službenici u upravnim tijelima u područjima za koja su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog općim aktom Gradskog
vijeća, neposredno obavljaju upravne i stručne poslove.
Članak 86.
Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje
poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.
Članak 87.
Pripadnici češke nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima Grada Grubišnoga Polja.
Grad Grubišno Polje će politiku upošljavanja novih službenika, odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna
mjesta provoditi na način koji će osigurati poštivanje prava pripadnika češke nacionalne manjine.
Članak 88.
Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada Grubišnoga Polja i iz drugih prihoda u skladu sa
zakonom.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 48
X. JAVNE SLUŽBE
Članak 89.
Grad Grubišno Polje u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju
svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se
obavljaju kao javna služba.
Članak 90.
Grad Grubišno Polje osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 89. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava,
ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
Obavljanje određenih djelatnosti Grad Grubišno Polje može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem
ugovora o koncesiji ili ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
XI. MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 91.
Na području Grada Grubišnoga Polja osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja
neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja koji čini zasebnu
razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom
se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 92.
Mjesni odbori na području Grada Grubišnoga Polja su:
1.

Mjesni odbor Grubišno Polje koje obuhvaća naselja:

Grubišno Polje

Poljani

2.

Mjesni odbor Grbavac koji obuhvaća naselja:
 Grbavac
 Velika Jasenovača

3.

Mjesni odbor Velika Barna koji obuhvaća naselja:
 Velika Barna
 Mala Barna

Mala Jasenovača

4.

Mjesni odbor Turčević Polje koji obuhvaća naselja:

Turčević Polje

Dijakovac

Munije

Rastovac

5.

Mjesni odbor Ivanovo Selo koji obuhvaća naselje

Ivanovo Selo

6.

Mjesni odbor Treglava koji obuhvaća naselje

Treglava

7.

Mjesni odbor Donja Rašenica koji obuhvaća naselja:

Donja Rašenica

Gornja Rašenica

8.

Mjesni odbor Veliki Zdenci koji obuhvaća naselje

Veliki Zdenci

9.

Mjesni odbor Mali Zdenci koji obuhvaća naselja:
 Mali Zdenci
 Orlovac Zdenački

10. Mjesni odbor Dapčevački Brđani koji obuhvaća naselja:

Dapčevački Brđani,

Velika Dapčevica,

Mala Dapčevica

Lončarica

Mala Peratovica

Velika Peratovica
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Članak 93.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 20% građana upisanih u popis birača za područje za koje
se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi Gradskog vijeća, te Gradonačelnik.
U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili članovi Gradskog vijeća, prijedlog se dostavlja u pisanom
obliku Gradonačelniku.
Članak 94.
Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku
utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će
predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana
od prijema prijedloga.
Članak 95.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora,
sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Članak 96.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Članak 97.
Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji im biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora
čije se vijeće bira.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom
na vrijeme od četiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća, odgovarajućom primjenom
odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 98.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 60 dana od dana donošenja odluke
Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno od isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.
Članak 99.
Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora i to tako da vijeće mjesnog
odbora ima:

5 članova u mjesnom odboru koji imaju do 500 stanovnika,

7 članova u mjesnom odboru koji imaju od 500 – 1000 stanovnika,

9 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1000 stanovnika.
Broj stanovnika utvrđuje se prema posljednjem obavljenom popisu stanovništva.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište
na području mjesnog odbora.
Članak 100.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri
godine.
Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora.
Članak 101.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu u skladu
sa statutom, te donosi druge akte i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Članak 102.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog
odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora,
te vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana na svom području.
Članak 103.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje
prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora,
način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.
Članak 104.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te ostali prihodi u skladu sa zakonom
i ovim Statutom.
Članak 105.
Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga
za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i
sl.).
Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 50
Članak 106.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim
aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.
Članak 107.
Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora, najmanje 20% građana s
područja postojećeg mjesnog odbora i Gradonačelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana
mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.
Članak 108.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik te na njegov prijedlog Gradsko vijeće može
raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu
poslove.
XII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Članak 109.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Grubišnom Polju, čine njegovu imovinu.
Članak 110.
Imovinom Grada upravljaju, koriste se i raspolažu Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog gospodara.
Gradonačelnik u postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Grada donosi pojedinačne akte na temelju
općih akata Gradskog vijeća.
Članak 111.
Grad Grubišno Polje ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Grada Grubišnoga Polja su:
gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele
ili dionice,
prihodi od naknada za koncesiju,
novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Grubišno Polje u skladu sa
zakonom,
udio u zajedničkom porezu,
sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 112.
Temeljni financijski akt Grada je proračun.
Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na
donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.
Proračun donosi Gradsko vijeće skladu s posebnim zakonom.
Članak 113.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti,
obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.
Članak 114.
Ako Gradonačelnik ne predloži proračun Gradskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te
ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je
izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti Gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore za gradonačelnika sukladno posebnom zakonu.
Novoizabrani gradonačelnik dužan je predložiti Gradskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na
dužnost.
Gradsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je gradonačelnik
predložio predstavničkom tijelu.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom
objave u „Narodnim novinama“.
Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni gradonačelnik može podnijeti tužbu
Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.
Ako Visoki upravni sud odbaci ili odbije tužbu, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za
gradonačelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.
Članak 115.
Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca
proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada
Grubišnoga Polja i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s
posebnim zakonom na prijedlog Gradonačelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
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U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade
Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju
nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradonačelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju
nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska
povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za
razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o
privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.
Članak 116.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.
Članak 117.
Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja
Grada Grubišnoga Polja.
XII. AKTI GRADA
Članak 118.
Gradsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom,
donosi Statut, Poslovnik, Proračun, Odluku o izvršenju proračuna, odluke, pravilnike i druge opće akte.
Gradsko vijeće donosi rješenja, zaključke i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim
stvarima.
Članak 119.
Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, rješenja te opće akte kada je za to
ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.
Članak 120.
Radna tijela Gradskog vijeća donose izvješća, prijedloge, mišljenja i preporuke.
Članak 121.
Gradonačelnik osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, na način i u postupku propisanom ovim Statutom,
te obavlja nadzor zakonitosti rada upravnih tijela.
Članak 122.
Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Bjelovarskobilogorske županije.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog
vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.
Članak 123.
Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni
spor.
Članak 124.
Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće i
gradonačelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:
1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt jedinice,
3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Grada,
4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja
pojedinačnog akta.
Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.
Članak 125.
Detaljnije odredbe o aktima Grada Grubišnoga Polja i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog
vijeća.
Članak 126.
Opći akt se, prije nego što stupi na snagu, obvezno objavljuje u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
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Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga,
općim aktom određeno da stupa na snagu prvog dana od dana objave.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.
XIII. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA
Članak 127.
Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu.
Kada utvrdi nepravilnosti u radu predstavničkog tijela, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu predstavničkog tijela ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na
sjednici proglasiti ništavim.
Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
sudom Republike Hrvatske.
Članak 128.
Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavljaju nadležna tijela
državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt)
nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak
donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti gradonačelniku.
Članak 129.
Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u
postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Gradskom vijeću da u roku od 15 dana od
primitka upute otkloni uočene nedostatke.
Ako Gradsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka
1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena.
Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga
članka.
Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, te tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Članak 130.
Postupajući po odluci gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta iz članka 42. stavka 6. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:
1. odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom
2. odluku o ukidanju odluke gradonačelnika i obustavi, ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluka iz st. 1. ovog članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku, te tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluke iz stavka 1. ovog članka obvezno se objavljuju u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Članak 131.
Osim u nadzoru zakonitosti, sva tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu
neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće i donijeti odluku o
obustavi.
Odluka o obustavi od primjene dostavlja se bez odgode predsjedniku Gradskog vijeća, gradonačelniku i tijelu državne
uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja.
Članak 132.
Kada nadležno tijelo državne uprave neposredno donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke
gradonačelnika o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u
roku od 30 dana od donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi gradonačelnika o obustavi.
O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode
predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Ako nadležno tijelo ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta
u roku iz stavka 1. ovog članka, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.
Članak 133.
Na nadzor zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovarajuće se primjenjuju odredbe
članaka 79., 80., 80.a i 80.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kad nadležno tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene
statut Grada ili pojedine odredbe statuta, odnosno kad potvrdi odluku gradonačelnika o obustavi od primjene statuta Grada ili
pojedinih odredbi statuta, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta
Grada s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim
sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.
Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu suglasnosti statuta s Ustavom i zakonom pred
Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava
od primjene općeg akta.
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XIV. RASPUŠTANJE GRADSKOG VIJEĆA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU)
SAMOUPRAVU
Članak 134.
Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vlada Republike Hrvatske
raspustit će Gradsko vijeće:
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike hrvatske
2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut
u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i
drugih propisa,
4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka,
5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
6. ako ne raspiše referendum iz članka 24. stavka 5. i članka 40. b. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi,
7. ako u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese
proračun do isteka roka privremenog financiranja, osim u slučaju iz članka 114. stavka 1. ovog Statuta.
XV. ISTOVREMENO RASPUŠTANJE GRADSKOG VIJEĆA I RAZRJEŠENJE GRADONAČELNIKA I NJEGOVOG
ZAMJENIKA
Članak 135.
Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske
istovremeno će raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti Gradonačelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim:

ako nakon raspuštanja Gradskog vijeća iz razloga navedenih u članku 134. stavku 1. točki 7. ovoga Statuta
novoizabrano Gradsko vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja,

ako predstavničko tijelo ne donese proračun u roku iz članka 114. stavka 4. ovog Statuta.
Članak 136.
U slučaju istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća i razrješenja gradonačelnika i njegovog zamjenika, Vlada
Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i
gradonačelnika i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.
Članak 137.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u gradu:
1. kad raspusti Gradsko vijeće
2. kada se u gradu ne održe u skladu sa zakonom izbori za novo Gradsko vijeće
3. kada se Gradsko vijeće ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona
4. kada prestane mandat gradonačelniku i njegovom zamjeniku u slučaju iz članka 69., 70., 73., 74. i 114. ovog
Statuta
5. kada istovremeno raspusti Gradsko vijeće i razriješi gradonačelnika sukladno odredbama Zakona.
Članak 138.
Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu predložit će Vladi Republike Hrvatske
imenovanje, odnosno razrješenje povjerenika Vlade kada se za to ispune uvjeti propisani Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Za povjerenika Vlade u pravilu može biti imenovan rukovodeći službenik jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave koji ispunjava sljedeće uvjete:
–
ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij,
–
protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak niti je osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj
dužnosti.
–
–
–

Vlada Republike Hrvatske razriješit će dužnosti povjerenika prije isteka vremena na koje je imenovan:
ako to sam zatraži,
ako nastupe okolnosti zbog kojih više ne ispunjava uvjete za izbor iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka,
ako ne obavlja dužnost sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Povjerenik je u svom radu samostalan i odgovoran Vladi Republike Hrvatske.
XVI. JAVNOST RADA

Članak 139.
Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Gradskog vijeća.
Članak 140.
Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
javnim održavanjem sjednica,
izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja i na oglasnoj ploči
Grada Grubišnoga Polja.
Javnost rada gradonačelnika osigurava se:
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izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja,
objavljivanjem općih akata i drugih akata u Službenom glasniku Grada Grubišnoga Polja i na oglasnoj ploči
Grada Grubišnoga Polja.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.
XVII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 141.
Način djelovanja gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.
XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 142.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, gradonačelnik i Povjerenstvo za
Statut i Poslovnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog
se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o
prijedlogu.
Povjerenstvo za Statut i Poslovnik može predložiti promjenu Statuta radi usklađivanja Statuta sa zakonom po
skraćenom postupku, bez donošenja odluke o pristupanju raspravi o promjeni statuta.
Članak 143.
Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Grubišnoga Polja i zakona, uskladit će se s odredbama ovog
Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.
Do usklađivanja općih akata Grada Grubišnoga Polja s ovim Statutom primjenjivat će se važeći opći akti u onim
odredbama koje nisu u suprotnosti sa Statutom, odnosno sa zakonom.
U slučaju da je odredba općeg akta suprotna odredbi zakona ili Statuta Grada
Grubišnoga Polja primijenit će se direktno odgovarajuća zakonska odredba, odnosno odredba Statuta.
Članak 144.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga
Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18).
Članak 145.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 012-03/20-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-20-4
Grubišno Polje, 31. ožujka
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

2.
Na temelju članka 95. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20 )
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 svojoj 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (''Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja', broj 1/19 ) u članku 1. stavku 1. iza točke 7. dodaje
se nova točka 8. koja glasi:

'' oslobađanje i odgoda od plaćanja komunalne naknade obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni
prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i
neizgrađeno građevno zemljište u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje
građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu
gospodarsku štetu''.
Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.
Članak 2.
Iza članka 19. dodaje se novi članak 19a koji glasi:
''U potpunosti se plaćanja komunalne naknade oslobađaju svi obveznici plaćanja komunalne naknade za II. kvartal 2020.
godine, tj. za razdoblje od 01.04.2020. – 30.06.2020. godine.
Istovremeno se za I. kvartal 2020. godine svim obveznicima plaćanja komunalne naknade odgađa plaćanje do 15. srpnja 2020.
godine“.
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Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja i stupa na snagu 01. travnja 2020. godine.
Klasa: 363-03/19-01/1
Urbroj:2127/01-04/01-20-04
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

3.
Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13,
98/19), članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 1/13, 4/13 i 1/18), i odredbi
Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog
odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu („Narodne novine“ br. 29/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 39.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o privremenom oslobođenju od plaćanja naknade za
boravak djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica“
Članak 1.
Oslobađaju se roditelji - korisnici usluga od obveze plaćanja naknade za pohađanje odgojno-obrazovnih programa u
Dječjem vrtiću „Tratinčica“, u uvjetima proglašene epidemije radi obustave prijama djece u cilju sprječavanja zaraze virusom
COVID-19.
Članak 2.
Privremeno oslobođenje traje od nastupa obustave prijama djece u predškolske ustanove utvrđene Odlukom o obustavi
izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i
obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, odnosno od dana 16. ožujka 2020. godine i traje do opoziva predmetne Odluke.
Članak 3.
Za vrijeme prihvata djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ u slučaju kada su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga
mogućnost zbrinjavanja djece, roditelj – korisnik usluga nema pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za pohađanje odgojnoobrazovnih programa u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje.
Članak 4.
Zadužuje se Dječji vrtić „Tratinčica“ da djecu korisnika usluga koji ne polaze odgojno-obrazovni programe za vrijeme
važenja ove Odluke vode kao korisnike bez obveze plaćanja.
Članak 5.
Za vrijeme važenja ove Odluke na korisnike usluga koji ne pohađaju odgojno-obrazovne programe Dječjeg vrtića
„Tratinčica“ ne primjenjuje se Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Tratinčica“
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 4/12).
Nakon što Vlada Republike Hrvatske opozove Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i
osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, ova Odluka
prestaje važiti te se ponovno počinje u cijelosti primjenjivati Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 4/12).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja i u Službenom
glasniku Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 601-04/20-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-20-2
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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4.
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02, 63/07, 53/12,
56/13 i 121/16) 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 39. sjednici održanoj 31. ožujka donijelo je
PROGRAM
o izmjenama i dopunama Programa
dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja
malog i srednjeg poduzetništva Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
U Programu dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Grubišnoga Polja („Službeni
glasnik“ Grada Grubišnoga Polja 03/19) u članku 3. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi: Mjera 5. Potpora
uslijed nastanka štetnih događaja.
Članak 2.
Na kraju članka 3. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
„Mjera 5. Potpora uslijed nastanka štetnih događaja
Potpora uslijed nastanka štetnih događaja može se dodijeliti poduzetnicima koji posluju na području Grada Grubišnoga Polja za
sanaciju troškova proizašlih iz štetnog događaja, i to isključivo za veću materijalnu štetu. Poduzetnik mora dokazati postojanje
štetnog događaja i dokumentirati ga odgovarajućom dokumentacijom (npr. zapisnikom ili potvrdom Policije, zapisnikom ili
potvrdom Vatrogasne postrojbe, ponudama, troškovnicima, računima i sl. dokumentacijom).
Potpora može iznositi najviše 35.000,00 kn za dokumentirane troškove za odobrene namjene po jednom korisniku uz uvjete da
isti mora nastaviti obavljanje svoje djelatnosti na području Grada Grubišnoga Polja.
Na korisnika potpore iz Mjere 5. ne primjenjuje se ograničenje iz članka 7. ovog Programa.„
Članak 3.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja, Trg
b.J.Jelačića 1, soba broj 40, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/448-201 i 043/448-213 te na internet
stranici Grada Grubišnoga Polja.“
Članak 4.
U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno, potpora se može dodijeliti na način da se izravno podmiri račun za isporučenu robu ili usluge.“
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 302-02/20-01/2
URBROJ: 2127/01-02/02-20-2
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

5.
Temeljem članka 31. stavaka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (Narodne novine, broj 20/2018, 115/18 i 98/19,
u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19), Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture („Narodne novine“
broj 89/2018), Odluke Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Grubišnoga polja KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2127/01-02/03-19-134
od 25. listopada 2019. i Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Grubišnoga Polja Klasa: 320-02/18-01/1, Urbroj: 2127/01-02/03-19-135, objavljenog 05. studenog 2019., Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. donosi:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Grubišnoga
Polja Klasa: 320-02/18-01/1, Urbroj: 2127/01-02/03-19-135, objavljenog 05. studenog 2019., u predviđenom roku pristigla je 31
ponuda.
Članak 2.
Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Grubišno Polje ( u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) 30. prosinca 2019. pristupilo je javnom otvaranju pristiglih ponuda.
Povjerenstvo je sačinilo zapisnik o javnom otvaranju ponuda i zapisnik o prijedlogu najpovoljnijih ponuditelja.
Od 31 pristigle ponude, 2 su ponude nevažeće. Prihvaćene su ponude od ukupno 22 ponuditelja za 46 proizvodno
tehnoloških cjelina (PTC-a).
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Članak 3.
Na prijedlog povjerenstva prihvaćaju se ponude kako slijedi:
1.

Ponuditelj: Avgustin Atlija, Kralja Zvonimira 119, Grubišno Polje, OIB: 18134803340, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

1

373
374

2.

PTC

k.č.br.

Dapčevica

3

82/1

PTC

k.č.br.

Dapčevica

10

213/4

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Dapčevica

11

213/5
217/3
217/3
217/6

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

37

2232/1
2232/2

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
12,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,0655

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
294,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,4356

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
260,97

Ukupna površina PTC
(ha):
0,5035

Ponuditelj: Aleksandra Dimač Đerke, Ivana Zajca 17, Grubišno Polje, OIB: 14500926915, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

19

3687
3688

6.

Ukupna površina PTC
(ha):
0,5693

Ponuditelj: Nenad Šplajt, Ivana Zajca 1, Grubišno Polje, OIB: 03484132533, za:

Katastarska općina

5.

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
250,00

Ponuditelj: Kristijan Erstić, Baldini 20, Varvari, Poreč, OIB: 56855551596, za:

Katastarska općina

4.

Ukupna površina PTC
(ha):
0,2488

Ponuditelj: Drago Horvat, Lončarica 74, Grubišno Polje, OIB: 50935331454, za:

Katastarska općina

3.

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
107,00

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
600,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,2272

Ponuditelj: OPG Iva Vujec, Mala Jasenovača 27, Grubišno Polje, OIB: 71491857475, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

62

1111/1

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

64

1064/13
1064/3
1071/6
1078/2
1078/4
1080/3
1080/4
1094/11
1094/3
1094/4
1094/5
1094/7
1094/8
1097/1
1097/2
1097/5
1110/3

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
26,30

Ukupna površina PTC
(ha):
0,0626

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
2997,70

Ukupna površina PTC
(ha):
7,1501
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1111/15
1172/5
1172/6
1175/6
1175/7
1681/18
1701/10
1702/6
1720/2
1727
1888/1
1889
1899/1
1899/2
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

63

1064/12
1064/4
1065/1
1065/2
1074/3
1077/6
1078/12
1078/18
1078/20
1078/22
1078/26
1078/28
1078/29
1078/39
1084/2
1086/3
1098/2
1099/11
1105/5
1111/10
1111/16
1111/21
1111/30
1111/32
1112/3
1112/4
1112/6
1113/3
1129/1
1155/2
1156/6
1156/7
1162
1178/10
1178/9
1179/5
1179/6
1437/1
1442/1
1442/2
1443
1453/1
1453/2
1454/1
1454/2
1681/15
1681/16
1681/4
1684
1685/1
1694/2
1694/3
1694/6
1694/9
1697/1
1697/11
1697/4

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
9883,10

Ukupna površina PTC
(ha):
23,8931
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1697/5
1698/5
1701/1
1701/2
1701/5
1701/6
1701/8
1702/5
1703/3
1707/2
1707/3
1708/1
1709/3
1714/2
1714/3
1714/4
1720/1
1721/2
1721/4
1722
1723
1724
1725
1726
1865/4
2222/2
2222/31
2222/35
2222/36
2222/42
2222/46
2222/7
2222/9
7.

Ponuditelj: OPG Luka Vujec, Braće Radića 28, Velika Barna, OIB: 32679322781, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

66

1386/6
1462/15
1462/16
1462/17
1468/1
1474/7
1474/8
1474/9
1475/4
1475/5
1480/2
1484/8
1484/9
1490/6
1491/14
1495/2
1495/3
1496/1
1497/1
1529/1
1538/8
1549/8
1607/1
1607/11
1607/9

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

67

1461/2
1461/5
1471/5

8.

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
2576,70

Ukupna površina PTC
(ha):
6,5153

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
415,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,0693

Ponuditelj: OPG Nataša Vujec, Videkovići 32, Novaki, Sveta Nedelja, OIB: 17394021319, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):

Ukupna površina PTC
(ha):
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Velika Barna

33

1247/5
1247/6
1248
1429/3

105,62

0,3117

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Jasenovača

51

193/2
193/3
193/8
212/2
212/4
212/6
295
299
67
73/2

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
737,61

Ukupna površina PTC
(ha):
1,7779

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Jasenovača

53

11/3
12/3
23
23
24/3
24/5
25/1
296
297
39
40
42/1
42/2
43/1
43/2
51/2
52/2
53/2
61/3
62/3
71/3
71/4
72/1
72/2
78/3

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
821,99

Ukupna površina PTC
(ha):
2,0164

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Jasenovača

54

234/3
313/163
313/164
83/24
83/25
83/26
83/28
83/31
83/34
83/35
83/37
83/37
83/56

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1635,46

Ukupna površina PTC
(ha):
3,9464

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Jasenovača

57

100/1
100/2
101/1
101/2
102/1
102/2
103/1
103/2
104/1

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
6648,40

Ukupna površina PTC
(ha):
16,4941
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104/2
104/3
104/4
104/5
105/1
105/2
106/1
106/2
106/3
106/4
108/1
108/2
109
110
111
111/1
112
112/1
113/1
113/2
114/1
114/2
115/1
115/2
116
117
118/1
118/2
118/3
118/4
119/1
119/2
119/3
119/4
120/1
120/2
120/3
120/4
122/1
122/2
123/1
123/2
123/3
123/6
123/7
123/8
123/9
124/1
124/2
124/3
124/4
124/5
124/6
125/1
126/1
126/1
126/4
127/1
128/1
128/4
129/1
129/3
130
131
132/1
133/1
133/2
133/3
133/4
133/5
133/6
133/7
134/1
134/2
134/3
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134/4
134/5
135/7
137/2
141/3
143/4
170/1
174/1
175/8
176/2
176/3
176/8
177/2
177/3
304
83/15
83/2
83/20
83/22
83/52
83/54
83/8
84
85/1
85/2
86/1
86/2
87/1
87/2
88/1
88/2
89
90
91
92
93/1
93/1
93/2
94/1
94/2
95/1
95/2
96/1
96/2
96/2
97/1
97/2
98/1
98/2
99
1241/10
1241/5
1242/2

Velika Barna

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

68

1865/13

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Barna

69

1241/9
1997/1
1997/2

9.

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
8,76

Ukupna površina PTC
(ha):
0,0209

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
44,92

Ukupna površina PTC
(ha):
0,1072

Ponuditelj: OPG Thomas Brauchle, Poljani 32, Poljani, OIB: 88699354769, za:

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

40

4000
4065
4146

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1150,00

Ukupna površina PTC
(ha):
2,1846
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Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

38

3909
3914
4029
4031

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

50

3777

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

20

3993
4137

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

35

3568

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grubišno Polje

31

3671

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1020,00 (prihvaćena izjavom)

Ukupna površina PTC
(ha):
2,0691

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
250,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,5161

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
600,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,1405

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
300,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,5755

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
300,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,6111

10. Ponuditelj: OPG Berislav Horvat, Mala Peratovica 7, Mala Peratovica, OIB: 80788442804, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Peratovica

55

103/6
103/7

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
180,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,3456

11. Ponuditelj: Polja nade d.o.o., Ilica 128/I, Zagreb, OIB: 32939161053, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Jasenovača

49

258/4
258/5
258/6
258/6

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
195,10

Ukupna površina PTC
(ha):
0,4650

12. Ponuditelj: OPG Bukovac Franc, Velika Jasenovača 17a, Velika Jasenovača, OIB: 97517116061, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grbavac

29

136/2

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
75,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,2539

13. Ponuditelj: Itijana Poplašen, Lončarica 32, Lončarica, OIB: 49042712866, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Dapčevica

14

100/2
208/1
98/2
99/2

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
263,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,8164

14. Ponuditelj: OPG Ante Ivanović, Lončarica 32, Lončarica, OIB: 55140515148, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Dapčevica

4

529/1
549/2
549/4
550/1

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
335,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,0031
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15. Ponuditelj: Alen Maletić, Grbavac 25, Grbavac, OIB: 12574085877, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grbavac

34

125/2
126/3
291/5
419/1

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1654,12

Ukupna površina PTC
(ha):
2,2522

16. Ponuditelj: Ana Kamber, Velika Peratovica 120, Velika Peratovica, OIB: 74350736498, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

73

477
639/1
639/2
731/16

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1100,00

Ukupna površina PTC
(ha):
2,3771

17. Ponuditelj: Valentina Aščić, Velika Peratovica 22, Velika Peratovica, OIB: 48101285326, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

82

787/2
787/3
788/4
788/5
793/6
793/6
795/5
795/5
799/2
802
803
804
805
806/3
812/1
813/1
814/1
815/3
815/5
816/1
816/2
816/3
816/4
817/1
817/2
818
819
819
820/2
820/3
822/1
822/2
822/3
822/4
834/3
837/9
838/10
838/11
838/9
840/18
840/19
883/7
958/7
958/7
958/8
958/8

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
6393,35

Ukupna površina PTC
(ha):
17,5571
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18. Ponuditelj: Antonija Marijanović Raić, Moslavačka ulica 150, Hercegovac, OIB: 95945761250, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

83

728/39

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

72

1161/17
1161/18
490/1
495/2
533
598/15

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
400,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,9078

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
735,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,6798

19. Ponuditelj: OPG Gerenđir Darko, Velika Jasenovača 9, Velika Jasenovača, OIB: 32443252634, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grbavac

21

291/4

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Grbavac

25

332/26
332/27

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
133,81

Ukupna površina PTC
(ha):
0,1597

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
207,04

Ukupna površina PTC
(ha):
0,2471

20. Ponuditelj: Manda Aščić, Velika Peratovica 61, Velika Peratovica, OIB: 80434312917, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

79

1041/1
1042/2
1042/3
1042/4
1042/5
1043/2
1043/3
1050/1

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

76

1065/2
1067
1069
1070
1071/2
1072/40
1072/48
1072/49
1072/50
1072/51
1073/5
1073/6
1073/8
1090/7

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Barna

44

10/1
10/4
10/5
10/6
10/8
10/9
8/9
9/2

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1112,00

Ukupna površina PTC
(ha):
2,6447

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
2295,00

Ukupna površina PTC
(ha):
6,5649

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1087,00

Ukupna površina PTC
(ha):
3,9172
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Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Barna

43

11/2
11/5
11/6
11/8

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Mala Barna

46

13/9

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
735,00

Ukupna površina PTC
(ha):
1,7494

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
73,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,2877

21. Ponuditelj: Ružica Uđbinac, Velika Jasenovača 27, Velika Jasenovača, OIB: 06911159322, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

70

538/1
538/5
634/1
636/1
636/3
691

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

71

468/1
476/1
539/1
552/1
552/4
635
692/2
724/2

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

80

782/3
782/3
782/4
782/5

Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Velika Peratovica

81

788/3
791/5
822/6

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1190,00

Ukupna površina PTC
(ha):
3,2359

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
1360,00

Ukupna površina PTC
(ha):
3,2377

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
200,00

Ukupna površina PTC
(ha):
0,6021

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
835,00

Ukupna površina PTC
(ha):
2,0742

22. Ponuditelj: Zdenačka farma d.o.o., Mate Lovraka 118b, Veliki Zdenci, OIB: 35460243768, za:
Katastarska općina

PTC

k.č.br.

Rašenica

52

2201/5
2202/1

Ukupna ponuđena cijena za
PTC (kn):
667,04

Ukupna površina PTC
(ha):
0,7960

Članak 4.
Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup utvrđeno je sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19).
Članak 5.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Članku
3. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se na prethodno mišljenje Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i na
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
Obavijest o dodjeli zakupa po ovom Javnom natječaju objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada
Grubišnoga Polja najkasnije u roku od osam dana od dana dobivanja suglasnosti Ministarstva.
Protiv ove Odluke o izboru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.
Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih
razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.
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Članak 7.
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu
na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja i najpovoljniji
ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava sukladno posebnim
propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog bilježništva.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Grada
Grubišnoga Polja.
KLASA: 320-02/18-01/1
URBROJ: 2127/01-02/03-20-216
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

6.
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 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća provedenih aktivnosti
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
Članak 1.
Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019.
godinu („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 02/19) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana
provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja
broj 10/19) realizirani su slijedeći projekti prikazani u tabličnom prikazu:

PROJEKT

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje

PLAN 2019.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2019. GODINA

IZVRŠENJE U
2019.

1.Održivi razvoj gospodarstva, te podizanje njegove konkurentnosti
Izgradnja Zone malog i
srednjeg poduzetništva, I.
faza
Izgradnja i opremanje
Proizvodno poduzetničkog
inkubatora Grubišno Polje

Program potpora u
poljoprivredi
Program potpora malom i
srednjem poduzetništvu
16. Gospodarski sajam –
sajam sira Grubišno Polje

Razvoj i dostupnost
širokopojasnog pristupa
internetu
Uređenje poljskih putova
Izrada projektno tehničke
dokumentacije
Rekreacijsko turističkog
kompleksa„Bara“

Rezultati prijave na
natječaj
Odabir izvođača
Početak radova
Odabir izvođača
Početak radova

Upravni odjel za
gospodarstvo

0,00

0,00

0,00

Upravni odjel za
gospodarstvo

4.490.700,00

0,00

4.485.511,53

Subvencioniranje u
poljoprivrednoj
proizvodnji
Subvencioniranje
malog i srednjeg
poduzetništva
Priprema,
organizacija i
održavanje 16.
Gospodarskog sajma
– sajma sira
Priprema
dokumentacije

Upravni odjel za
gospodarstvo

238.000,00

159.684,79

159.684,79

Upravni odjel za
gospodarstvo

710.000,00

597.422,74

597.422,74

Upravni odjel za
gospodarstvo

182.000,00

143.146,80

178.146,80

Upravni odjel za
gospodarstvo

20.000,00

19.043,44

19.043,44

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

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

350.000,00

346.509,23

346.509,23

Upravni odjel za
gospodarstvo

347.500,00

104.250,00

104.250,00
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PROJEKT

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje

PLAN 2019.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2019. GODINA

IZVRŠENJE U
2019.

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

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti,
Dječji vrtić „Tratinčica“

4.713.300,00

0,00

2.971.964,75

Uređenje i opremanje
dječjih igrališta

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

80.500,00

80.241,35

80.241,35

Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnog sustava
(rekonstrukcija
vodotornjeva u G.Polju i
V.Zdencima sa iskopom
novog bunara-„Novi
zdenac“, vodocrpilište
V.Zdenci
Izrada Prometne strategije

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti,
Bjelovarske vode
d.o.o.

600.000,00

114.369,76

114.369,76

Izrada Strategije

248.750,00

247.500,00

247.500,00

Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstane lokalne ceste
u Grubišnom Polju, ul.
Andrije Hebranga
Rekonstrukcija sustava
plinoopskrbe u G.Polju, dio
ul.B.Radića

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti,
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvencioniranje uređenja
pročelja višestambenih
zgrada
Subvencioniranje obnove
krovišta višestambenih
zgrada
Sanacija nogostupa u ulici
77. Sam. Bat. ZNG u
Grubišnom Polju
Asfaltiranje ulice Bartola
Kašića
Izgradnja platoa i staze na
groblju u Poljanima
Uređenje i opremanje
reciklažnog dvorišta i
nabava zelenih otoka i
spremnika
Izgradnja i uređenje groblja
(staze i parkirališta)
Uređenje i opremanje
mjesnih domova
Dom za Rome Grubišno
Polje
Dom u ulici kralja
Zvonimira
Obnova i rekonstrukcija
javne rasvjete na području
Grubišnoga Polja
(postavljanje LED rasvjete)
PROJEKT

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
gospodarstvo
Darkom d.o.o.

Javni natječaj

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

70.000,00

70.000,00

35.000,00

Javni natječaj

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

105.000,00

105.000,00

69.400,00

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
gospodarstvo

532.000,00

219.829,98

530.829,98

Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
gospodarstvo
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

490.000,00

217.670,75

467.670,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti,
Komunalac d.o.o.
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

185.200,00

116.111,25

116.111,25

258.300,00

208.184,38

208.184,38

182.300,00

91.150,00

31.732,99

0,00

0,00

0,00

625.000,00

354.025,00

624.025,00

Odabir izvođača
Radovi adaptacije
Odabir opreme
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi adaptacije

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje

PLAN 2019.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2019. GODINA

IZVRŠENJE U
2019.

3.Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Stipendiranje studenata

Odabir stipendista,
Dodjela stipendija

Stručna služba
Gradskog vijeća

185.000,00

162.600,00

162.600,00
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Stipendiranje učenika
deficitarnih zanimanja
Poboljšanje materijalnog
položaja učenika s
područja Grada
(sufinanciranje prijevoza)
Pomoć roditeljima u
opskrbi i opremi
novorođenčeta
Pomoć roditeljima u
osnovnoškolskom
opremanju učenika

Odabir učenika,
Dodjela stipendija
Ugovaranje prijevoza
Isplata sufinanciranja

Stručna služba
Gradskog vijeća
Upravni odjel za
financije

Isplata pomoći

Subvencioniranje mjera
poticanja rješavanja
stambenog pitanja mladih
obitelji

17.400,00

15.000,00

15.000,00

65.000,00

49.696,50

49.696,50

Stručna služba
Gradskog vijeća

170.000,00

113.500,00

113.500,00

Nabavka udžbenika
za djecu osnovne
škole

Stručna služba
Gradskog vijeća

200.000,00

185.452,46

185.452,46

Subvencioniranje
izgradnje i obnove
objekata

Stručna služba
Gradskog vijeća

157.500,00

157.336,00

157.336,00

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.
U 2019. godini potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti
infrastrukture Zone MSP-a Grubišno Polje“, koji je prijavljen na javni poziv „Razvoj poslovne infrastrukture poduzetničkih zona“ iz
Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo s provedbom 1. srpnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je
12.756.898,99 kuna, dok je ugovoreni iznos bespovratnih sredstava 9.567.674,24 kn, odnosno 75% vrijednosti projekta. U 2019.
godini Razvojna agencija AGRO, koja je uključena u cjelokupnu provedbu projekta, je napravila prijavu projekta na Fond za
sufinanciranje EU projekata (MRRFEU) te je Grad Grubišno Polje osigurao dodatnih 2.551.379,80 kuna za sufinanciranje projekta.
Na taj način, sufinanciranje projekta od strane Grada Grubišnoga Polja je smanjen na 637.844,95 kuna. Navedenim projektom
izgradit će se sljedeća infrastruktura: prometnica duljine 1.761,05 m, vodovodna mreža 1.765,57 m, kanalizacija 1.589,56
m, plinovod 1.395 m, DTK 1.500 m. U 2019. godini započet je postupak Javne nabave za izvođenje radova te se potpis ugovora
očekuje početkom 2020. godine.
Prošle godine krenulo se s provedbom postupka javne nabave u projektu „Proizvodno poduzetnički inkubator Grubišno Polje“ koji
se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, program „Razvoj poslovne infrastrukture“. Projekt inkubatora vrijedan je
11.547.436,65 kn, a sufinanciran je s 99,33 posto udjela iz gore navedenog EU fonda, a Grad će uložiti 77.368.01 kn. U prvom
dijelu 2019. godine radovi na izgradnji Proizvodno poduzetničkog inkubatora u iznosu od 8.652.889,98 kn sa PDV-om (po
okončanoj situaciji) su završeni i obavljen je tehnički pregled građevine dana 2. srpnja 2019. a 3. srpnja 2019. izdana je i Uporabna
dozvola. Proveden je postupak Javne nabave vezano za nabavu opreme kroz tri grupe: nabava laboratorijske opreme, nabava
uredskog namještaja i nabava računalne opreme, te su odabrani najpovoljniji ponuđači po kategorijama sa kojima su zaključeni
Ugovori i to: sa tvrtkom Aparatura d.o.o. iz Zagreba dana 03. lipnja 2019.g. za laboratorijsku opremu (ukupno 907.864,16 kn sa
uključenim PDV-om), tvrtkom Proklima - Tim d.o.o. iz Zagreba dana 03. lipnja 2019.g. za uredski namještaj (ukupno 94.425,00
kn sa uključenim PDV-om) i tvrtkom TT Impact d.o.o. iz Zagreba dana 03. lipnja 2019.g. za računalnu opremu (ukupno 78.250,00
kn sa uključenim PDV-om). Nabava opreme je završena u srpnju 2019. Izdana je Uporabna dozvola i Rješenje o kućnom broju
za PPI. Paralelno je krenula sa radom Razvojna agencija „AGRO“ kojoj je prostor PPI-a dan na upravljanje, te je 18. prosinca
2019. održana Završna konferencija projekta PPI Grubišno Polje prilikom koje je objekt i službeno otvoren.
Tijekom prošle godine Grad Grubišno Polje nastavio 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 136 poljoprivrednika sa područja Grada kojima je isplaćena
subvencija od 159.684,79 kn.
Uz gore navedeni Program 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). Odobrena su sredstva
za 25 zahtjeva poduzetnika sa područja Grada kojima je isplaćena subvencija od 193.723,45 kn.
Temeljem 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, gdje je grad Daruvar nositelj, dok su sudionici
u Projektu gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač nastavilo se s provođenjem
potrebnih aktivnosti ovog projekta.
Temeljem Odluke o odabiru projekata, Klasa: 402-07/17-01/691, Urbroj: 538-08-1-2-2/321-18-33 od 16. svibnja 2018., 18. svibnja
2018. potpisan je Ugovor o sufinanciranju br. 08-F-U-0717/18-07 za Izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekreacijsko –
turistički kompleks Bara između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Grubišnoga Polja, a prema Programu
pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih iz ESI fondova. Početkom 2019. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
naručitelja pripremilo je tender i DoN ( dokumentaciju za nadmetanje ) za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta. Javni
natječaj je objavljen u EOJN dana 18. veljače 2019., a javno otvaranje ponuda 8. ožujka 2019. Procijenjena vrijednost usluge
iznosi 456.000,00 kn (570.000,00 sa PDV-om) od čega su 500.000,00 kn sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Temeljem postupka Javne nabave i odluke Gradskog vijeća za izradu Glavnog i Izvedbenog projekta za Rekreacijsko turistički
kompleks BARA donesena je Odluka o odabiru 27. ožujka 2019.g. Odabrana je zajednica ponuditelja na čelu sa tvrtkom JURCON
PROJEKT d.o.o. u iznosu od 347.500,00 kn (sa uključenim PDV-om), te je potpisan Ugovor sa istima 16. travnja 2019. Kako je
projekt sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i kako je bilo potrebno pristupiti izradi Izmjene i
dopune UPU Zone III malog i srednjeg poduzetništva Zapad uputili smo dana 14. listopada 2019. zahtjev Ministarstvu za
produženjem roka za izradu navedene projektne dokumentacije do 18. studenoga 2020. godine. Do kraja 2019. odgovora nismo
dobili.
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.
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Projekt Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Tratinčica pripremljen je i apliciran na javni poziv EAFRDa, Mjeru 7.4., operacija
7.4.1. Temeljem Odluke o odabiru projekata, potpisan je Ugovor o sufinanciranju br. 839031/2018 od 24. 05. 2018. za izvođenje
građevinskih radova i nabavku opreme između APPRRR i Grada Grubišnoga Polja, a prema Programu ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014. – 2020. – ulaganje u pokretanje poboljšanja ili proširenja lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Nakon provedenog postupka javne i jednostavne
nabave potpisani su 15. siječnja 2019. ugovori za izvođenje građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji sa tvrtkom Bistra
d.o.o. iz Đurđevca u ukupnom iznosu od 7.836.877,80 kn, nabava unutarnje opreme sa tvrtkom Teding d.o.o. iz Zagreba u
ukupnom iznosu od 926.961,25 kn te su povjereni poslovi stručnog nadzora tvrtci B-projekt d.o.o. Bjelovar u ukupnom iznosu od
215.625,00 kn. Izvođač radova obvezao se po potpisivanju Ugovora započeti sa izvršenjem obveza po istom i završiti iste u roku
19 mjeseci od dana početka izvršenja istog, odnosno od dana uvođenja u posao, a koji je bilo 21. ožujka 2019. godine. Do kraja
prosinca 2019. situirano je 8 ( osam ) privremenih situacija temeljem koji je izvedeno građevinskih radova u iznosu od
2.951.814,11 kn sa PDV-om, odnosno 37,67% ugovorenih radova.
Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje, Veliki i Mali Zdenci (rekonstrukcija vodotornjeva u G.Polju i V.Zdencima)
- Krajem 2017. situirano je 47,30 % od ugovorene investicije (5.359.334,23 kn bez uključenog PDV-a). S obzirom na lošu projektnu
dokumentaciju pristupilo se izmjeni građevinske dozvole, koji zahtjev je podnesen u prosincu 2019. i koju izmjenu očekujemo u
siječnju 2020. Krajem 2019. tj. u studenom 2019. ispostavljena je 15. privremena situacija kojom je situirano 64,58 % ugovorenih
radova tj. 3.461.000,91 kn.
Gradnju novog zdenca na vodocrpilištu Veliki Zdenci (spoj na klornu stanicu u Velikim Zdencima kod nogometnog igrališta).
Investicija je kandidirana za Program Hrvatskih voda za 2018. Građevinska dozvola je ishođena u lipnju 2018. Ukupna vrijednost
investicije sa uključenim PDV-om (radovi, stručni nadzor i EES) iznosi 850.000,00 kn. Potrebna financijska sredstva u iznosu od
850.000,00 kn planiraju se osigurati iz proračuna Hrvatskih voda u iznosu od 64% (544.000,00 kn), Vodovoda d.o.o. Grubišno
Polje 14% (119.000,00 kn) i proračuna Grada Grubišnoga Polja u iznosu od 22% (187.000,00 kn). Građevinski radovi su završeni
krajem studenoga 2018. U 2019. godini do kraja prosinca izvedena je većina ugovorenih (189.332,25 sa PDV-om) elektrotehničkih
radova u iznosu od 174.565,90 sa PDV-om.
Gradnja vodovodne mreže na lokaciji u Velikim Zdencima (ulica Klokočevačka i dio ul. Hercegovačke-od raskrižja sa ul. Mate
Lovraka do raskrižja sa ul. Klokočevačka) u dužini cca 950 m. Investicija je kandidirana za Program Hrvatskih voda za 2019.
godine. Građevinska dozvola je ishođena u listopadu 2015., sa produženjem iste u listopadu 2017. godine. Investitor: Vodovod
Grubišno Polje d.o.o., dok ukupna vrijednost investicije sa uključenim PDV-om ( radovi, stručni nadzor i EES ) iznosi 625.000,00
kn. Potrebna financijska sredstva u iznosu od 625.000,00 kn osigurana su iz proračuna Hrvatskih voda u iznosu od 64%
(400.000,00 kn), Vodovoda d.o.o. Grubišno Polje 20% (125.000,00 kn) i proračuna Grada Grubišnoga Polja u iznosu od 16%
(100.000,00 kn). Građevinski radovi su završeni krajem studenoga 2019. godine., dok su do kraja prosinca 2019. godine
izvedeni svi ugovoreni ( 617.340,40 sa PDV-om ) radovi u iznosu od 617.340,40 kn sa PDV-om.
Uređenje i opremanje reciklažnog dvorišta za komunalni i građevinski otpad. Nakon izrade Elaborata tehničko-tehnološkog
rješenja reciklažnog dvorišta i Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, planiramo
nabaviti ostatak komunalne opreme (• pres kontejner za samopodizač 10 m3, zatvoreni kontejner za samopodizač s duplim
vratima 10 m3, zatvoreni kontejner za samopodizač 7 m3, otvoreni kontejner za samopodizač sa ceradom 7 m3, zatvoreni
kontejner za samopodizač sa ceradom 5 m3 i ostalu opremu) u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, zatim 8 kom. Zelenih otoka u
ukupnom iznosu od 250.000,00 kn, kao i spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada zapremine 1100 l za potrebe više
stambenih zgrada uz sufinanciranje (85%) ESI fondova EU u ukupnom iznosu od 65.000,00 kn. Međutim s obzirom da nije bilo
poziva za sufinanciranje (osim nabave spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost nabavu za navedeno nismo proveli do kraja 2019. godine.
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 slijedeću godinu.
Rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstane ceste u Grubišnom Polju, ul. Bartola Kašića. Projekt je sufinanciran sredstvima
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izgradnja i adaptacija nogostupa u ulici 77. sam.bat. ZNG-a (od raskrižja ul.M.A.Reljkovića do potoka Šovarnica). Projekt je
sufinanciran sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Sanacija prilazne ceste do Srednje škole Bartola Kašića u Grubišnom Polju.
Uređenje i opremanje mjesnih domova – ugradnja PVC stolarije na objektu Mjesni dom u naselju Grbavac i Tregla. Izrada
instalacija centralnog grijanja peći na pelet u Mjesnim domovima Grbavac i Treglava. Uređenje vanjske ovojnice Mjesni dom u
Grbavcu. Zdenci.
Projektom Implementacija ekološke i energetski učinkovite javne led rasvjete na području Grada Grubišnoga Polja – III. faza
zamijenjen je dio armatura javne rasvjete sa LED svjetiljkama u Grubišnom Polju i to u Grubišnom Polju, ul. Kralja Zvonimira,
Stalovica, M.A.Reljkovića, 77. sam.bat.ZNG-a, T.B.Banje, Josipa Kozarca, A. Hebranga i Ivana Zajca, u Velikim Zdencima ul.
Zdenački gaj, 30 svibnja 1990., Mate Lovraka i Ilovska.
Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Za akademsku 2019. godinu dodijeljeno je studentima 8 novih stipendija i od ranijih godina ugovoreno je 11 stipendija, odnosno
Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 19 studenata sa mjesečnom stipendijom od 800,00 kn. Osim studentskih Grad stipendira
i učenike deficitarnih srednjoškolskih programa u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Za učeničku 2019. godinu dodijeljeno je
učenicima 4 nove stipendija i od ranijih godina ugovorena je 1 stipendija, odnosno Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 4
učenika deficitarnih zanimanja.
Grad Grubišno Polje pruža financijsku pomoć roditeljima u opskrbi i opremi novorođene djece gdje je za prošlu godinu isplaćeno
44 iste.
U 2019. godini Grad Grubišno Polje nabavio je radne bilježnice i sav ostali potrebni materija za sve učenike od prvog do osmog
razreda Osnovne škole „Ivana Nepomuka Jemeršića“ u Grubišnom Polju i područnih škola.
Članak 2.
Ovo izvješće sačinilo je Povjerenstvo za provođenje Akcijskog plana, koje je Odlukom imenovao Gradonačelnik Grada
Grubišnoga Polja, Klasa: 300-03/20-01/1, Urbroj: 2127/01-02/02-20-01 od 17. veljače 2020. i isto daje Gradskom vijeću Grad
Grubišnoga Polja na usvajanje.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 300-03/19-01/1
Urbroj: 2127/01-02/02-20-07
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

7.
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., Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog
razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu
Članak 1.
U skladu s Odlukom o donošenju Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.- 2020. (u
daljnjem tekstu: Strateški razvojni program) usvaja se Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga
Polja za 2020. godinu
Članak 2.
Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa za 2020. godinu definira popis projekata, troškove njihovog
provođenja, planirane izvore financiranja, institucije/osobe odgovorne za provođenje projekta, način provođenja, korisnici, koji su
očekivani rezultati i pokazatelji izvršenja/uspjeha.
Tabelarni prikaz Akcijskog plana i tabelarni prikaz vremenskog plana realizacije aktivnosti kroz 2020. godinu sastavni
je dio ove Odluke.
Članak 3.
Povjerenstvo za provođenje Akcijskog plana, koje je Odlukom imenovao Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja
(„Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 02/20) čine:
1.
2.
3.
4.
5.

-

Zlatko Pavičić – zamjenik gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja - predsjednik,
Jasminka Meheš – pročelnica Upravnog odjela za financije – zamjenica predsjednika,
Željko Margeta – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti – zamjenik predsjednika,
Mirjana Starčević – viša stručna suradnica za lokalni ekonomski razvoj Grada – član,
Tony Dvoržak – viši referent za gospodarstvo – član.

Članak 4.
Zadaće i rokovi Povjerenstva iz članka 3. ove Odluke:
za svaku godinu predložiti Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za
razdoblje 2015.-2020.,
izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje
2015.-2020. i godišnjeg Akcijskog plana,
pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana,
organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća,
predložiti godišnji Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.2020. – za svaku godinu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine,
izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje
2015.-2020. i godišnjeg Akcijskog plana - za svaku godinu najkasnije do 31. ožujka naredne godine,
pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – kontinuirano kako se koja aktivnost provodi,
organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća – kontinuirano prema ukazanoj potrebi.

Članak 5.
Akcijski plan provođenja projekata Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020.
godina za 2020. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 300-03/20-01/1
Urbroj: 2127/01-02/02-20-06
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 72

8.
Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19),
članka 4. Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja broj: 01/18) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga
Polja („Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja broj: 1/13, 4/13 i 1/18 ), gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, 25. ožujka
2020. godine podnosi
IZVJEŠĆE
o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima
uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Grubišnoga Polja u 2019. godini
I.

UVOD
Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ("Narodne novine" broj: 94/13, 73/17, 14/19
i 98/19), Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima
uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera podnijeti Predstavničkom tijelu JLS do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu.
II.
LOKACIJE I KOLIČINE ODBAČENOG OTPADA
Na području Grada Grubišnoga Polja utvrđene su sljedeće lokacije na kojima je odbačen otpad:
Red.
br.

Opis lokacije

k.o.

Vrsta otpada

Procjena
površine m2

Procjena
količine m3

1.

Turčević Polje - Kozjak

Tur. Polje

Komunalni, građevinski i
glomazni

1.100,0 m2

550,0 m3

2.

Poljani – Stara ciglana

G. Polje

Komunalni, građevinski i
glomazni

2.000,0 m2

1.000,0 m3

3.

Mali Zdenci

M.Zdenci

Komunalni, građevinski i
glomazni

500,0 m2

900,0 m3

4.

Grub. Polje - Bajer

G. Polje

Komunalni, građevinski i
glomazni

1.500,0 m2

4.500,0 m3

5.

Grub. Polje - Kaginac

G. Polje

Komunalni, građevinski i
glomazni

3.000,0 m2

9.000,0 m3

6.

Dapčevački Brđani

Dapčevica

Komunalni, građevinski i
glomazni

300,0 m2

230,0 m3

7.

Mala Jasenovača

M.Jasenovača

Komunalni, građevinski i
glomazni

250,0 m2

160,0 m3

8.

Mala Barna

Mala Barna

Komunalni, građevinski i
glomazni

300,0 m2

210,0 m3

9.

Rastovac

Rašenica

Komunalni, građevinski i
glomazni

350,0 m2

260,0 m3

9.300,0 m2

17.810,0 m3

***

Ukupno:

Na gore navedenim lokacijama provodile su se posebne mjere radi sprječavanja odbacivanja otpada i to učestala kontrola
lokacija od strane komunalnog redara Grada, te postavljene table sa natpisom: Zabranjeno odlaganje otpada.
Tijekom 2019. godine nije sanirana niti jedna lokacija odbačenog otpada.
KOLIČINE UKLONJENOG OTPADA I TROŠKOVI UKLANJANJA ODBAČENOG

III.

OTPADA

Iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja je za troškove uklanjanja odbačenog otpada tijekom 2019. godine nisu utrošen
financijska sredstva.
Nepropisno odbačeni otpad uklanjao se:
1. Po provedenom postupku nabave putem ovlaštene osobe:
Količina
Troškovi uklanjanja
Red.
Naziv lokacije
uklonjenog
(kn s PDVom)
br.
otpada (t)
1

-

-

-

Vrsta
uklonjenog
otpada

Razdoblje
uklanjanja
otpada

-

-
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U okviru Programa održavanja javnih površina putem Komunalca d.o.o. Grubišno Polje u sklopu redovne
djelatnosti
Uklanjanje otpada (građevinski, glomazni, komunalni) vrši se u okviru Programa održavanja javnih površina i sukladno
Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja broj: 2/10, 09/13 i 6/19), putem naloga koje komunalno
redarstvo upućuje Komunalcu d.o.o. Grubišno Polje i u sklopu redovne djelatnosti navedenog trgovačkog društva.
Tijekom 2019. godine s javnih površina na ovaj način nije bilo uklanjanja otpada, pa sukladno navedenom nisu ni bila
planirana sredstva u Proračunu Grada Grubišnoga Polja odnosno u Programu održavanja javnih površina.
2.

3. Putem akcija prikupljanja otpada: na ovaj način nije bilo uklanjanja otpada.
NAZIV UDRUGE
KLASA
VRIJEME
MJESTO
ILI PRAVNE
SUGLASNOSTI
TRAJANJA
OSOBE
AKCIJE
-

-

-

VRSTA
OTPADA

KOLIČINA
PRIKUPLJENOG
OTPADA (t)

-

-

-

4.

Ostalo:
Uklanjanje otpada putem aktivnosti koje nisu službeno pokrenute od strane Grada Grubišnoga Polja, ali su evidentirane
tijekom redovitog nadzora komunalnog redara.
Najčešće se radi o sanaciji koju je izvršio sam vlasnik ili posjednik zemljišta, radi pripreme zemljišta za izgradnju ili
korištenje.
O količini otpada uklonjenog ovim putem, nema službene evidencije.
IV. ZAKLJUČAK
Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada na lokacijama koje
za to nisu predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan učinak na okoliš i financijski teret za proračun Grada Grubišnoga Polja.
Tijekom 2019. godine komunalni redar je u okviru redovitih obilazaka terena provodilo nadzor nad divljim odlagalištima i
postavio nove oznake zabrane odlaganja.
U 2015. godini je započeto uspostavljenje sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu kao i sustava
evidentiranja
lokacija
odbačenog
otpada
(http://grubisnopolje.hr/media/file/aktigrada/obrasci/150722_prijava_nepropisno_odbacenog_otpada.pdf ) u skladu s odredbama članka 36. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).
Klasa: 351-04/20-01/2
Urbroj: 2127/01-04/02-20-01
Grubišno Polje, 25. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

9.
Na temelju članka 31. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 01/13, 04/13 i 01/18),
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 39. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redarstva
za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu komunalnog redarstva za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, klasa: 36305/20-01/6, urbroj: 2127/01-04/02-20-01 od 16. ožujka 2020 godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja i objavit će se
na Oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 363-05/20-01/6
Urbroj: 2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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10.
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 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 022-05/20-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-20-3
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

11.
Na temelju članka 37. Statuta grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br.1/13,4/13 i 1/18)
i članka 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu („Službeni glasnik" Grada Grubišnoga
Polja, br. 9/19) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Članak 1.
Odobrava se kratkoročna pozajmica trgovačkom društvu Vodovod Grubišno Polje d.o.o. sa sjedištem u Grubišnom
Polju, Ivana Nepomuka Jemeršića 37 c, OIB:20467642070 , u iznosu od 1.100.000,00 kuna.
Članak 2.
Pozajmica iz članka 1. ovog Zaključka , odobrava se u svrhu provedbe projekta „Izgradnja kanalizacijskog kolektora u
naselju Poljani“, uz uvjet povrata pozajmice do 31. prosinca 2020. godine te obvezu dostave bjanko zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja na ukupan iznos pozajmice.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da sklopi Ugovor o kratkoročnoj pozajmici sa trgovačkim društvom iz članka 1. ovog
Zaključka.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA:402-05/20-01/7
URBROJ:2127/01-03/01-20-03
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

12.
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 39. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada
Grubišnoga Polja za 2019. godinu, Klasa: 351-04/20-01/3, Urbroj: 2127/01-04/01-20-02, od 25. ožujka 2020.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 351-04/20-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-20-03
Grubišno Polje, 31. ožujka 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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GRADONAČELNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
13.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13, 04/13 i
01/18 ) i Javnog poziva za sufinanciranje projekta gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini objavljenog 06. 02. 2020. na internet stranicama Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: 363-01/20-01/5, Urbroj: 531-01-20-2, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana
10. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta za sufinanciranje projekta gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini
Članak 1.
Grad Grubišno Polje kandidira nabavu komunalnog vozila radi komunalne usluge prikupljanja komunalnog otpada u
naseljima koja do sada nisu imala dostupnu navedenu uslugu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini
na području Republike Hrvatske u vrijednosti sa uključenim PDV-om 548.750,00 kn sa svom potrebitom dokumentacijom i sa
prijedlogom sufinanciranja kako slijedi:
•
•
•

384.125,00 kn ( 70% vrijednosti projekta ) bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja,
164.625,00 kn ( 30% vrijednosti projekta ) sredstva Proračuna Grada Grubišnoga Polja.
Članak 2.

Ovlašćuju se Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja i Razvojna
agencija AGRO da pripreme dokumentaciju za Natječaj iz članka 1 ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Gradonačelnik će sukladno članku 2.
navedenog Javnog poziva podnijeti prijavu na natječaj.

i traženoj dokumentaciji iz

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 406-05/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-02
Grubišno Polje, 10. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

14.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 13. veljače
2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
usluge nadzora nad izgradnjom komunalne infrastrukture, komunalnih vodnih građevina i plinske mreže
malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza

u Zoni

Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-1/20,

2. Predmet nabave:

pružanje usluge – povjeravanje poslova stručnog nadzora ( građevinskog,
strojarskog i elektrotehničkog ) nad izgradnjom komunalne infrastrukture,
komunalnih vodnih građevina i plinske mreže u Zoni malog i srednjeg
poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza,

3. Procijenjena vrijednost nabave:
4. Odabrani postupak nabave:

197.068,00 kn,
prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvršenje usluga navedenih u točci 2. ovog
članka,
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5. Stručno povjerenstvo:

Željko Margeta –pročelnik Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet Grada
Grubišnoga Polja.
Članak 2.

Postupak jednostavne nabave provest će Stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-04/01-20-130
Grubišno Polje, 13. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

15.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13
i 01/18), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 17. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje Akcijskog plana
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje 2015.-2020.
Članak 1.
Grad Grubišno Polje izradio je Strateški razvojni program Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015. - 2020. („Službeni
glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 6/16) koji je usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. lipnja 2016.
Članak 2.
Za potrebe praćenja realizacije i izradu izvješća o provedbi planova iz Programa navedenog u članku 1. ove Odluke
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja u Povjerenstvo za provođenje Akcijskog plana Strateškog razvojnog programa Grada
Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. imenuje:
1.
2.
3.
4.
5.

-

Zlatka Pavičića – zamjenika gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja-za predsjednika,
Jasminku Meheš – pročelnicu Upravnog odjela za financije–za zamjenika predsjednika,
Željka Margetu – pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti–za zamjenika predsjednika,
Mirjanu Starčević – višu stručnu suradnicu za lokalni ekonomski razvoj Grada–za člana,
Tonya Dvoržaka – višeg referenta za gospodarstvo–za člana.

Članak 3.
Zadaće Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su:
za svaku godinu predložiti Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za
razdoblje 2015.-2020.,
izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje
2015.-2020. i godišnjeg Akcijskog plana,
pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana,
organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća.
Članak 4.
Rokovi Povjerenstva za provođenje zadaća iz članka 3. ove Odluke su:

predložiti godišnji Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje
2015.-2020. – za svaku godinu najkasnije do 1. ožujka tekuće godine,

izraditi godišnje izvješće o provođenju aktivnosti iz Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za
razdoblje 2015.-2020. i godišnjeg Akcijskog plana - za svaku godinu najkasnije do 31. ožujka naredne godine,

pratiti provođenje aktivnosti iz Akcijskog plana – kontinuirano kako se koja aktivnost provodi,

organizirati javne rasprave prije usvajanja od strane Gradskog vijeća – kontinuirano prema ukazanoj potrebi.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje Akcijskog plana
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja
broj 2/19).
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 300-03/20-01/1
Urbroj: 2127/01-02/02-20-01
Grubišno Polje, 17. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

16.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 1/18)
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 18. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju ponude o poslovnoj suradnji sa
PRIMERA ORIENT d.o.o. iz Zagreba
Članak l.
U svrhu informiranja i promicanja javnosti rada Grada Grubišnoga Polja prihvaća se ponuda tvrtke PRIMERA ORIENT
d.o.o. iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 4, u iznosu od 18.000,00 kuna neto, za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2021.
godine, koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Iznos iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja, teretit će razdjel 001 Predstavnička,
izvršna i upravna tijela grada i mjesne samouprave, Glava 00103 Upravna tijela Grada, poziciju Ostali oblici promidžbe i
informiranja, a uplaćivat će se mjesečno po ispostavljenim računima na žiro račun trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja kao naručitelja i ponuditelja iz članka 1. ove Odluke regulirat će se
ugovorom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja, a objavit će se u
«Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 023-08/20-01/2
URBROJ:2127/01-03/01-20-02
Grubišno Polje, 18. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

17.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13, 4/13 i
01/18) i Javnog poziva za iskaz interesaza sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne
zajednice objavljenog 13. veljače 2020. na Internet stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Klasa:
302-02/20-01/2, Urbroj: 538-08-1-1-2/267-20-3, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 18. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Orlovac ŽC 3139 – Ul. T.B. Banje u Grubišnom Polju“ na
Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini
prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije
Članak 1.
Vezano uz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja
lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unijeGrad Grubišno Polje kandidira projekt:
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Orlovac ŽC 3139 – Ul. T.B. Banje u Grubišnom Polju.
Članak 2.
Ukupna vrijednost projekta sa uključenim PDV-om iznosi 612.807,51 kn od čega Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije sufinancira 70% sredstava odnosno *428.965,26kn, dok preostali dio od 30% tj. *183.842,25kn financira
Grad Grubišno Polje.
Članak 3.
Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja te Razvojnu
agenciju AGROza pripremu projektne prijave te dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Javnipoziv iz članka 1. ove
Odluke.
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Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Gradonačelnik će sukladno članku 3. te uvjetima navedenim u Javnom pozivu,podnijeti
prijavu na navedeni Javni poziv.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/20-01/2
Urbroj:2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 18. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

18.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 07/17 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 17. veljače
2020. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu za
izvođenje rekonstrukcije i gradnje na uređenju sjevernog i južnog platoa uz groblje i pješačke staze unutar groblja u
Poljanima

1.

Naručitelj

2.

Predmet nabave

Članak 1.
Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
OIB:13918656679
Izvođenje rekonstrukcije i gradnje na uređenju sjevernog i južnog platoa uz
groblje i pješačke staze unutar groblja u Poljanima.
Nabava se provodi u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova
unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

3.
4.

Procijenjena vrijednost nabave
Odabrani postupak nabave

5.

Stručno povjerenstvo
Zlatko Pavičić
Branko Kašić
Mateja Cah

256.797,75 kuna
Javna objava Poziva na dostavu ponuda preko mrežne stranice Agencije za
plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, uz slanje obavijesti
putem elektroničke pošte na najmanje tri gospodarska subjekta.
Zamjenik gradonačelnika Grada Grubišno Polje
v.d. Voditelja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, Odsjek za promet i
komunalno redarstvo
Ravnateljica Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će Stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku
o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 404-05/18-01/20
URBROJ: 2127/01-01/01-20-21
Grubišno Polje, 18. veljače 2020. godine
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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19.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 1/13, 4/13 i
1/18 ) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 1/20 ),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 19. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
Nabavu opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični Internet
prema natječaju WIFI4EU
I.
Odabire se Ponuda Ur.broj: 20-12, zaprimljena dana 17. veljače 2020. godine Ponuditelja trgovačkog društva MICRO-LINK d.o.o.,
Jaruščica 9 a, 10000 Zagreb, OIB: 38641136541 u iznosu od 89.993,25 kuna, odnosno ukupnom iznosu od 112.491,56 kuna sa
PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ) i objavit
će u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:

predmet nabave: Nabava opreme i instalacije pristupnih točaka za javni bežični Internet
prema natječaju WIFI4EU












Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu
roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija
je procijenjena vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Grada
Grubišnoga Polja 08/17 i 1/20)
evidencijski broj jednostavne nabave: JN-02/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
90.000,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
89.993,25 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
112.491,56 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: Plaćanje će se izvršiti od treće strane - Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), a prema
pravilima WIFI4EU projekta koji su dostupni na portalu https:/www.wifi4eu.eu. Eventualnu razliku će pokriti Naručitelj 30
dana od primitka računa.
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 19. veljače 2020. godine.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Klasa: 030-03/19-01/2
Urbroj: 2127/01-03/01-20-14
Grubišno Polje, 19. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

20.
Na temelju članka 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: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 20. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave za nabavu roba – stambenog sklopa kontejnera sa opremom (svlačionice) za
nogometno igralište u naselju Veliki Zdenci
1. Naručitelj:

Članak 1.
Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: 21/20,

2. Predmet nabave:

nabava roba - stambenog sklopa kontejnera sa opremom
(svlačionice) za nogometno igralište u naselju Veliki Zdenci,

3. Procijenjena neto vrijednost nabave:

*165.000,00 kuna,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za obavljanje radnji navedenih u točci 2. ovog
članka,
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5. Stručno povjerenstvo:

Željko Margeta - pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada
Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga
Polja,
Branko Kašić – v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno redarstvo.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/20-01/4
Urbroj: 2127/01-04/02-20-02
Grubišno Polje, 20. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

21.
Temeljem članka 7. stavka 1. Programa dodjele potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom
inkubatoru Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/20) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga
Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 4/13 i 01/18), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 26.
veljače 2020. godine donio je
ODLUKU
o imenovanju povjerenstva i raspisivanju javnog poziva
za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u
Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo i raspisuje javni poziv za dodjelu potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodnopoduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja radi poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na područja Grada
Grubišnoga Polja.
Članak 2.
Sredstva za provedbu Programa dodjele potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada
Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Program) osigurana su u Proračunu Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, a za sve
vrijeme trajanja Programa sredstva će se osigurati u proračunima za naredne godine.
Članak 3.
U Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru
Grada Grubišnoga Polja imenuju se:
1.
2.
3.

Ivo Martinović, predsjednik Gradskog vijeća, za predsjednika,
Jasminka Meheš, pročelnica Upravnog odjela za financije, za članicu,
Branko Kašić. v.d. voditelja Odsjeka za promet i komunalno redarstvo, za člana.
Članak 4.

Zadužuje se Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom
inkubatoru Grada Grubišnoga Polja da objavi Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa dodjele potpora za zakup poslovnog
prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru Grada Grubišnoga Polja u skladu sa odredbama Programa.
Javni poziv će se objaviti na službenim stranicama Grada Grubišnoga Polja www.grubisnopolje.hr, Radiju Grubišno Polje i na
oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Članak 5.
Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpora za zakup poslovnog prostora u Proizvodno-poduzetničkom inkubatoru
Grada Grubišnoga Polja objavit će javni poziv, obaviti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva, utvrditi njihovu prihvatljivost
te dati prijedlog gradonačelniku za dodjelu potpore, kao i obaviti stručnu i terensku kontrolu, te druge poslove utvrđene
Programom.
Nositelj provedbe Programa je Upravni odjel za gospodarstvo koji daje stručnu i administrativnu potporu Povjerenstvu.
Otvaranje i pregled prijava vršiti će se svakog prvog utorka u mjesecu za pristigle prijave tijekom prethodnog mjeseca.
Članak 6.
Na prijedlog Povjerenstva Gradonačelnik će donijeti Odluku o dodjeli potpore i zaključit će Ugovore o dodjeli potpore sa
pojedinačnim korisnicima.
Upravni odjel za gospodarstvo izdat će svakom korisniku potvrdu o korištenju potpore male vrijednosti (de minnimis) za svaku
godinu korištenja potpore.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 81
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 421-03/19-01/01
URBROJ: 2127/01-02/02-20-03
Grubišno Polje, 26. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

22.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 07/17 i 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga
Polja (“Službeni glasnik “Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 26.
veljače 2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
usluge povjeravanja poslova upravljanja provedbom projekta nad izgradnjom komunalne infrastrukture, komunalnih
vodnih građevina i plinske mreže u Zoni malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza
1. Naručitelj:

Članak 1.
Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-3/20,

2. Predmet nabave:

pružanje usluge – povjeravanje poslova upravljanja provedbom projekta
(
angažiranje vanjskog voditelja projekta gradnje ) nad izgradnjom komunalne
infrastrukture, komunalnih vodnih građevina i plinske mreže u Zoni malog i
srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza,

3. Procijenjena vrijednost nabave:

124.000,00 kn,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja i stručnog
nadzora,

5. Stručno povjerenstvo:

Željko Margeta –pročelnik Upravnog odjela za
komunalne
djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet Grada
Grubišnoga Polja.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će Stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-04/01-20-133
Grubišno Polje, 26. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

23.
Temeljem članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 1/13, 4/13 i 1/18
) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ), Gradonačelnik
Grada Grubišnoga Polja dana 28. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu roba – stambenog sklopa kontejnera sa opremom (svlačionice) na
nogometnom igralištu u naselju Veliki Zdenci
I.
Odabire se Ponuda Ur.br. 19-04 od 27. veljače 2020. godine, Ponuditelja KOVA d.o.o. iz Velike Gorice – Mraclin, ul.
Braće Radića kbr. 122, 10 410 Velika Gorica – Mraclin, OIB:31948370674, u neto iznosu od *162.140,00 kuna, odnosno u
ukupnom iznosu od *202.675,00 kuna sa PDV-om.
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II.
Ova odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:












predmet nabave roba: stambenog sklopa kontejnera sa opremom (svlačionice) na nogometnom igralištu u naselju Veliki
Zdenci – I faza,
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od *500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj “bagatelne” nabave: 21/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
*165.000,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
*162.140,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
*202.675,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu robe: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 28. veljače 2020. godine.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/20-01/4
Urbroj: 2127/01-04/02-20-07
Grubišno Polje, 28. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

24.
Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18.), članka 10. st. 4.
Odluke o dimnjačarskoj službi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, br. 01/20 ), članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 1/18 ) i na zahtjev Komunalca d.o.o. Grubišno Polje, od 12. veljače
2020. i uz prethodno mišljenje Savjeta potrošača javnih usluga Grada Grubišnoga Polja, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja
dana 28. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih usluga na području
Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Grubišno Polje, sa sjedištem u Grubišnom Polju, I. N. Jemeršića 37c, OIB:
71895953297 ( u daljnjem tekstu: „Isporučitelj usluge“ ) daje se prethodna suglasnost na Cjenik pružanja dimnjačarskih usluga
na području Grada Grubišnoga Polja, a koji se sastoji od Cjenika za korisnike:

domaćinstava – obiteljskih kuća i stambenih zgrada i

industrijskih objekata, javnih i poslovnih zgrada.
Za obavljene dimnjačarske usluge korisnik usluge plaća naknadu nakon obavljene usluge odnosno izvršenih radova i
ispostavljenog računa Isporučitelja usluge, a na temelju utvrđenog cjenika za obavljanje dimnjačarskih usluga, koji je sastavni dio
ove Odluke i nalazi se u spisu ovog predmeta.
Članak 2.
Cijene dimnjačarskih usluga prema Cjeniku iz članka 1. ove Odluke primjenjuju se od 01. ožujka 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 363-03/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-03
Grubišno Polje, 28. veljače 2020.

Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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25.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i
01/18 ), a povodom zahtjeva za sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora tvrtke Vesna tekstilna industrija d.o.o.
iz Daruvara od 31. siječnja 2020. ( u daljnjem tekstu zakupnik ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 28. veljače 2020.
donosi
ZAKLJUČAK
o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora
Članak 1.
Odobrava se sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 940-01/14-01/4, Urbroj: 2127/01-04/0114-18, od 08. travnja 2014. g. sklopljen između tvrtke Vesna tekstilna industrija d.o.o. ( kao zakupnika ) i Grada Grubišno
Polje ( kao zakupodavca ) koji se nalazi na lokaciji u Grubišnom Polju, u Ulici kralja Zvonimira 75, koja zgrada je sagrađena na
čkbr. 471 ( zk. oznake 1964/20 ), k.o. Grubišno Polje, ukupne korisne površine od 322,19 m2.
Sporazumni raskid se odobrava sa danom 29. veljače 2020. godine, nakon čega je zakupnik u obvezi gore navedeni
poslovni prostor zapisnički predati zakupodavcu, slobodan od osoba i stvari.
Članak 2.
Određuje se obveza zakupniku da podmiri zakupninu, utrošak električne energije, vode, plina i ostalih komunalnih
usluga, za korištenje gore navedenog poslovnog prostora do dana raskida ugovora.
Članak 3.
Zakupodavac i zakupnik će sklopiti sporazumni raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u članku 1.
ove Odluke.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u «Službenom glasniku» Grada
Grubišnoga Polja.
Klasa: 940-01/20-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-03
Grubišno Polje, 28. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

26.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 02. ožujka
2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu za godišnju opskrbu električnom energijom
na području Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-14/20,

2. Predmet nabave:

godišnja opskrba električnom energijom svih obračunskih mjernih mjesta u
vlasništvu Grada Grubišnoga Polja ( poslovni prostori i javna rasvjeta ) koja su
navedena u Troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi,

3. Procijenjena vrijednost nabave:

199.500,00 kuna,

4. Odabrani postupak nabave:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvršenje usluga navedenih u točci 2. ovog
članka,
Ivo Martinović – predsjednik gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada
Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Željko Margeta - pročelnik Upravnog odjela za
komunalne
djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave.

5. Stručno povjerenstvo:

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 363-05/20-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-20-01
Grubišno Polje, 02. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

27.
Na temelju članka 48. stavka 1. i članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj: 68/18 i
110/18 ), članka 8. i članka 9. stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Grubišnoga Polja («Službeni
glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj: 01/19 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada
Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja,
broj: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 12. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o prikupljanju ponuda za povjeravanje poslova temeljem pisanog ugovora za ustupanje usluga za provođenje sustavne
proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja
i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu istoga
I.
Radi odabira najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova temeljem pisanog ugovora za ustupanje usluga za
provođenje sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, ( evid. broj
jednostavne nabave JN-74/20, procijenjene vrijednosti 199.500,00 kn ) uputit će se poziv za dostavu ponude na adrese najmanje
3 ( tri ) fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti.
Usluga iz stavka 1. ovoga članka povjerava se na vrijeme od 1 godine.
II.
Postupak prikupljanja ponuda provest će Stručno povjerenstvo naručitelja za pripremu i provedbu postupka prikupljanja
ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke ( u nastavku : Povjerenstvo ), a odluku o povjeravanju
poslova temeljem pisanog ugovora donosi Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja.

1.

2.

3.

III.
U Stručno povjerenstvo imenuju se:
Željko Margeta – pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave,
Branko Kašićv.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet Grada Grub. Polja.

IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o prikupljanju ponuda za povjeravanje poslova temeljem
pisanog ugovora za ustupanje usluga za provođenje sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga
Polja i imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu istoga, Klasa: 363-01/20-01/1, Urbroj: 2127/01-04/01-20-01, od 2. ožujka
2020.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 363-01/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-02
Grubišno Polje, 12. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

28.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 1/13, 4/13 i
1/18) i Javnog poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne
zajednice, objavljenog dana 13. veljače 2020. godine, na internet stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije KLASA:302-02/20-01/2, URBROJ:538-08-1-1-2/267-20-30, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 02. ožujka
2020. godine, donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta „Implementacija ekološke i energetski učinkovite javne led rasvjete na području Grada
Grubišnoga Polja – IV. faza“ na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema
Programu održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Članak 1.
Vezano uz Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja
lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije Grad Grubišno Polje kandidira projekt:
Implementacija ekološke i energetski učinkovite javne led rasvjete na području Grada Grubišnoga Polja – IV. faza.
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Članak 2.
Ukupna vrijednost projekta sa uključenim PDV-om iznosi 624.875,00 kn od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Europske unije sufinancira 70% sredstava odnosno 437.412,50 kn, dok preostali dio od 30% tj. 187.462,50 kn financira
Grad Grubišno Polje.
Članak 3.
Ovlašćuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Upravni odjel za financije Grada Grubišnoga Polja te Razvojnu
agenciju AGRO za pripremu projektne prijave te dokumentacije potrebne za prijavu projekta na Javni poziv iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Gradonačelnik će sukladno članku 3. te uvjetima navedenim u Javnom pozivu, podnijeti
prijavu na navedeni Javni poziv.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/20-01/3
Urbroj:2127/01-04/02-20-01
Grubišno Polje, 02. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

29.
Temeljem članaka 127. stavak 2. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) 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 03. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na promjenu investitora za izgradnju
ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreže
u Ulici kralja Zvonimira u Grubišnom Polju
Članak 1.
Daje se suglasnost Vodovodu Grubišno Polje d.o.o. sa sjedištem u Grubišnom Polju, I. N. Jemeršića 37c, OIB:
20467642070 da bude investitor na izgradnji vodne građevine – ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreže sa
priključkom na postojeću kanalizacijsku mrežu u ul. N. Š. Zrinskog u Grubišnom Polju kao i rekonstrukcije postojeće pješačke
staze u Ulici kralja Zvonimira u Grubišnom Polju na kč.br. 3506 ( z.k. oznake kč. br. 2013 ) k.o. Grubišno Polje, a za potrebe
sakupljanja i odvodnje oborinskih i otpadnih voda istočnog dijela naselja Grubišno Polje, za koju investiciju je izdana pravomoćna
Građevinska dozvola, Klasa: UP/I-361-03/19-01/000046, Urbroj: 2103/01-09/3-19-0009, od 07. ožujka 2019. g. po Upravnom
odjelu za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu Bjelovarsko-bilogorske županije-Pododsjek
Grubišno Polje.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada
Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/14-01/12
Urbroj: 2127/01-04/01-20-61
Grubišno Polje, 03. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

30.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 17. Pravilnika o nabavi roba,
radova i usluga male vrijednosti ( „Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja br.: 01/14 i 1/20 ) 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 06. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi Idejnog i Glavnog projekta za izmještanje ulične plinske mreže
u dijelu ulice Ivana Nepomuka Jemeršića u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada projektne dokumentacije ( Izrada Idejnog projekta za prikupljanje posebnih uvjeta i izrada Glavnih
projekata: građevinski i strojarski za ishođenje građevinske dozvole ) za izmještanje ulične plinske mreže u dijelu ulice ( od
raskrižja sa ul. Ignjatička do kraja ul. Jemeršićeva u smjeru prema Velikoj Barni ) Ivana Nepomuka Jemeršića gu dužini cca
800,00 m.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 37/2020, od 17. veljače 2020 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za robu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 25.000,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim
propisima u trenutku izdavanja računa.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 86
Članak 3.
Troškovi za izradu projektne dokumentacije navedene u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2020. 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 izdat će narudžbenicu
ponuditelju 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: 404-05/17-01/25
Urbroj: 2127/01-04/01-20-05
Grubišno Polje, 06. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

31.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br:
( 1/13,
4/13 i 1/18 ) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 01/20
), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 09. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova stručnog nadzora nad
izgradnjom komunalne infrastrukture, komunalnih vodnih građevina i plinske mreže
u Zoni malog i srednjeg
poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza
I.
Odabire se Ponuda br. 26/2020 od 02. ožujka 2020. godine ( Ur.br. 20-136 od 03. 03. 2020. ), Ponuditelja, B-projekt
d.o.o., Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, 43 000 Bjelovar , OIB: 54648399349 u iznosu od 195.568,00 kn, odnosno ukupnom
iznosu od 244.460,00 kn sa PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:












predmet nabave: Povjeravanje poslova stručnog nadzora - građevinskog, strojarskog i elektrotehničkog - nad izgradnjom
komunalne infrastrukture, komunalnih vodnih građevina i plinske mreže
u Zoni malog i srednjeg poduzetništva u
Grubišnom Polju – I. faza.
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-01/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
197.068,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
195.568,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
244.460,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komun. djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu usluge: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 09. ožujka 2020.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-04/01-20-139
Grubišno Polje, 09. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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32.
Temeljem članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 1/13, 4/13 i 1/18
) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 ), Gradonačelnik
Grada Grubišnoga Polja dana 09. ožujka 2020. godine, donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova – Rekonstrukcija i gradnja sjevernog i južnog platoa uz groblje i
pješačke staze unutar groblja u Poljanima
I.
Odabire se Ponuda Ur.br. 524/2020. od 28. veljače 2020. godine, Ponuditelja CESTE d.d. iz Bjelovara – ul. Josipa
Jelačića kbr. 2, 43000 Bjelovar, OIB:35299396580, u neto iznosu od *256.298,86 kuna, odnosno u ukupnom iznosu od
*320.373,58 kuna sa PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:












predmet nabave radova: - Rekonstrukcija i gradnja sjevernog i južnog platoa uz groblje i pješačke staze unutar groblja u
Poljanima
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od *500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj “bagatelne” nabave: 08/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
*256.800,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
*256.298,86 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
*320.373,58 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu robe: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 09. ožujka 2020. godine.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/18-01/20
Urbroj: 2127/01-04/02-20-26
Grubišno Polje, 09. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

33.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 1/13, 4/13 i 1/18
) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 01/20 ),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 11. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje poslova usluge voditelja projekta nad
izgradnjom komunalne infrastrukture, komunalnih vodnih građevina i plinske mreže u Zoni malog i srednjeg
poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza
I.
Odabire se Ponuda br. 1/20 od 05. ožujka 2020. godine ( zaprimljena Ur.br. 20-136 od 09. 03. 2020. ), Ponuditelja, VUP
d.o.o., Horvaćanska cesta 61, 10 000 Zagreb, 20188184636 u iznosu od 123.920,00 kn, odnosno ukupnom iznosu od
154.900,00 kn sa PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:




predmet nabave: Povjeravanje poslova usluge voditelja projekta nad izgradnjom komunalne infrastrukture, komunalnih
vodnih građevina i plinske mreže u Zoni malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza.
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
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vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-03/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
124.000,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
123.920,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
154.900,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komun. djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu usluge: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 10. ožujka 2020.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-04/01-20-142
Grubišno Polje, 11. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

34.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 1/13, 4/13 i 1/18
) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 01/20 ),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 12. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za opskrbu električnom energijom
na području Grada Grubišnoga Polja
I.
Odabire se Ponuda Ur.br.20-05 od 06. 03. 2020. god. Ponuditelja, E.ON Energija d.o.o., Capraška 6, 10 000 Zagreb,
OIB: 81103558092 u iznosu od 127.002,74 kn, odnosno ukupnom iznosu od 143.513,10 kn sa PDV-om.
II.
Ova odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:












predmet nabave: povjeravanje poslova godišnje opskrbe električnom energijom svih obračunskih mjernih mjesta u
vlasništvu Grada Grubišnoga Polja .
Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu roba i
usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija je procijenjena
vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,
evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-14/20,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
199.500,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
127.002,74 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
143.513,10 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu robe: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 11. ožujka 2020.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 363-05/20-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-20-08
Grubišno Polje, 12. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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35.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 12. ožujka
2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na Domu za Rome Grubišno Polje – II Faza
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-13/20,

2. Predmet nabave:

radovi na Domu za Rome Grubišno Polje – II Faza podizanje objekta i stavljanje
pod krov,

3. Procijenjena vrijednost nabave:
4. Odabrani postupak nabave:
5. Stručno povjerenstvo:

264.000,00 kuna,
prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvođenje radova navedenih u točci 2. ovog
članka,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada
Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u
području javne nabave,
Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet Grada
Grubišnoga Polja,
Željko Margeta - pročelnik Upravnog odjela za
komunalne
djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradnačelnik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-01/18-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-20-56
Grubišno Polje, 12. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

36.
Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka
(Narodne novine br. 106/12) 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 12. ožujka 2020. godine donio je
ODLUKU
o imenovanju službenice
za zaštitu osobnih podataka
Članak 1.
SANJA HARAUZEK, administrativna tajnica u Stručnoj službi Gradskog vijeća, imenuje se službenicom za zaštitu
osobnih podataka Grada Grubišnoga Polja.
Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka:
Telefon: 043/448-202
e-mail: sanja@grubisnopolje.hr
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića br. 1, Grubišno Polje.
Članak 2.
Službenica za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu
osobnih podataka.
Članak 3.




Službenica za zaštiti osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:
informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade o njihovim obvezama prema posebnim propisima,
praćenje poštovanja Uredbe za zaštitu osobnih podataka te drugih propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući
raspodjelu odgovornosti, podizanju svijesti i osposobljavanju izvršitelja koji sudjeluju u postupcima obrade podataka,
pružanje savjeta, kada je zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja,
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suradnja s Agencijom za zaštitu osobnih podataka kao nadzornim tijelom,
djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o svim pitanjima u pogledu obrade osobnih podataka ispitanika,
uključujući i potrebna savjetovanja o bitnim pitanjima osobnih podataka.



Članak 4.

Službenica za zaštitu osobnih podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u
obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
Članak 5.
O imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku 15
dana od dana donošenja ove Odluke.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka, KLASA: 02308/18-01/2, URBROJ: 2127/01-01/01-18-1 18. svibnja 2018. godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 023-08/20-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-20-1
Grubišno Polje, 12. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

37.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 1/13, 4/13 i
1/18 ) i članka 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 1/20 ),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 13. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
o nabavi laboratorijskog namještaja za opremanje agrokemijskog laboratorija
Članak 1.
Odobrava s nabava laboratorijskog namještaja za opremanje agrokemijskog laboratorija u Proizvodno poduzetničkom
inkubatoru.
Članak 2.
Prihvaća se Ponuda Ur.broj: 20-12 trgovačkog društva KEFO d.o.o., Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak, OIB: 09371680761,
zaprimljena dana 11. ožujka 2020. godine, čija cijena iznosi neto 28.861,00 kuna, uz porez na dodanu vrijednost po stopi od 25%
koji iznosi 7.215,25 kuna, odnosno sveukupnom iznosu od 36.076,25 kuna sa PDV-om.
Članak 3.
Troškovi za nabavu laboratorijskog namještaja financirat će se iz Proračuna grada Grubišnoga Polja.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja i Ponuditelja iz članka 2. ove Odluke regulirat će se Ugovorom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči i objavit će u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 030-07/20-01/3
Urbroj: 2127/01-03/01-20-12
Grubišno Polje, 13. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 4/17

Stranica | 91

38.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 1/13, 4/13 i
1/18 ) i članka 7. stavka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi ( „Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br.: 07/17 i 1/20 ),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 13. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
Nabavu laboratorijskih instrumenata
I.
Odabire se Ponuda Ur.broj: 20-09, zaprimljena dana 11. ožujka 2020. godine Ponuditelja trgovačkog društva KEFO d.o.o., Nikole
Tesle 10, 44 000 Sisak, OIB: 09371680761 u iznosu od 197.509,00 kuna, odnosno ukupnom iznosu od 246.886,25 kuna sa PDVom.
II.
Ova odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom ponuditelju
u postupku, u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv
način ( dostavnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl. ).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči i objavit će u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:

predmet nabave: Nabava laboratorijskih instrumenata



Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), sukladno članku 12., stavku 1., točka 1. ne treba primjenjivati za nabavu
roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a odnosno za nabavu radova čija
je procijenjena vrijednost manja od 500.000,00 kuna bez PDV-a,

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Grada
Grubišnoga Polja 08/17 i 1/20)

evidencijski broj jednostavne nabave: JN-57/20,

procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
198.000,00 kuna,

cijena odabrane ponude (bez PDV):
197.509,00 kuna,

cijena odabrane ponude (s PDV):
246.886,25 kuna,

zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja,

način izvršenja: ugovor,

troškovi za nabavu usluga: financirat će se iz Proračuna grada Grubišnoga Polja.

sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 13. ožujka 2020. godine.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Klasa: 030-07/20-01/3
Urbroj: 2127/01-03/01-20-14
Grubišno Polje, 13. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

39.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), članka 6. stavak 1. Pravilnika o
jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 07/17 i 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 13. ožujka
2020. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – I Faza
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-11/20,

2. Predmet nabave:

radovi na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – I Faza zamjena krovišta i
spuštanje stropa,

3. Procijenjena vrijednost nabave:

432.000,00 kuna,
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4. Odabrani postupak nabave:
5. Stručno povjerenstvo:

prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvođenje radova navedenih u točci 2. ovog
članka,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada
Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u
području javne nabave,
Branko Kašić, v.d. voditelja Odsjeka za komunalno redarstvo i promet Grada
Grubišnoga Polja,
Željko Margeta - pročelnik Upravnog odjela za
komunalne
djelatnosti
Grada Grubišnoga Polja sa završenim specijalističkim programom
izobrazbe u području javne nabave.

Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će stručno povjerenstvo naručitelja sukladno odredbama članka 1. ove Odluke,
a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradnačelnik.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-08
Grubišno Polje, 13. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

40.
Na temelju članka 48. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»,broj: 68/18 i 110/18 ), članka 8. i
9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj:
1/19 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj: 1/13, 4/13 i 1/18 ) i na
prijedlog Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu za povjeravanje poslova temeljem pisanog ugovora za ustupanje usluga
za provođenje sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja, Gradonačelnik Grada Grubišnoga
Polja dana 23. ožujka 2020. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova sustavne proljetne i jesenske deratizacije
na području Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu
I.
Obavljanje komunalne djelatnosti – poslovi sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga
Polja temeljem pisanog ugovora povjerava se tvrtki Eko sanitarna zaštita d.o.o., Kašina, cesta I. Mažuranića 67 ( kao nositelju
ponuda zajednice gospodarskih subjekata: Eko sanitarna zaštita d.o.o., Kašina, cesta I. Mažuranića 67 i Sanitacija Osijek d.d.,
Petrijevci, Jarak 3 ), OIB: 12739681906, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, po cijeni u neto iznosu od
199.318,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim propisima
u trenutku izdavanja računa.
II.
Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke povjerava se na vremensko razdoblje od 1
( jedne )
godine, tj. za 2020. godinu.
III.
Troškovi za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke I. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga
Polja.
IV.
Sastavni dio ove Odluke je troškovnik i cjenik za pruženu uslugu iz članka I. ove Odluke koji se nalazi u spisu ovog
predmeta i neće biti objavljen u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
V.
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne
djelatnosti – poslova sustavne proljetne i jesenske deratizacije na području Grada Grubišnoga Polja s odabranim ponuditeljem iz
točke I. ove Odluke.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnog
Polja.
Klasa: 363-01/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-10
Grubišno Polje, 23. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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41.
Temeljem članka 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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13, 04/13 i 01/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na Domu za Rome Grubišno Polje – II faza podizanje objekta i krovišta
Članak 1.
Odobrava se stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih i dio elektrotehničkih radova na Domu za Rome
Grubišno Polje – II. faza podizanje objekta i krovišta.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 39/2020 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, od 27.
ožujka 2020. za nadzor navedenih radova iz članka 1. ove Odluke koji iznose 9.000,00 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 obavljanje usluge iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po gradonačelniku kao
naručitelja i ponuditelja iz članka 2. ove Odluke regulirat će se ugovorom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/18-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-20-65
Grubišno Polje, 01. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

42.
Temeljem članka 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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13, 04/13 i 01/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – I faza zamjena krovišta i spuštanje stropa
Članak 1.
Odobrava se stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih i dio elektrotehničkih radova na Mjesnom domu u
Grubišnom Polju – I faza zamjena krovišta i spuštanje stropa.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 40/2020 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, od 27.
ožujka 2020. za nadzor navedenih radova iz članka 1. ove Odluke koji iznose 15.000,00 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 obavljanje usluge iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po gradonačelniku kao
naručitelja i ponuditelja iz članka 2. ove Odluke regulirat će se ugovorom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-17
Grubišno Polje, 01. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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43.
Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99.,
22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06, 146/08, 38/09. i 153/09, 143/12 i 152/14 ), Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
(“Narodne novine”, br. 78/15), Pravilniku o metodama procjene vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, br. 105/15), Elaborata
o procjeni tržne vrijednosti nekretnina: br. T.D. 1/20 i T.D. 6/20 stalnog sudskog vještaka graditeljstva i procjene nekretnina Saše
Križa iz Bjelovara od siječnja 2020. i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br.
01/13, 04/13 i 01/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 27. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina vlasništvu Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja ( vlasnički dio 1/1 ) na temelju javnog natječaja i prema
procijenjenoj vrijednosti u kunama, a koja vrijednost ujedno predstavlja i početnu cijenu za katastarsku česticu kako slijedi:
r.br.

k.č.br.

z. k.
č.br.

z. k.
ul. br.

kultura

površina
(m2)

početna
cijena (kn)

1.

1025/161

1025/45/Š/2/C

287

or.

4726

2.

11/5

11/2/B

924

or.

691

803,23

Mali Zdenci

3.

13/1

13/1

825

liv.

1730

2.008,06

Mali Zdenci

5.488,71

k.o.
Grbavac

Članak 2.
Početna cijena za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđena je temeljem Elaborata o procjeni tržne vrijednosti
nekretnina stalnog sudskog vještaka graditeljstva i procjene nekretnina Saše Križa iz Bjelovara od siječnja 2020., uvećane za
troškove procjene.
Članak 3.
Ugovorenu cijenu nekretnina iz članka 1. ove Odluke kupac će prodavatelju isplatiti u cjelokupnom iznosu najkasnije na
dan potpisa kupoprodajnog ugovora.
Članak 4.
Postupak natječaja provest će Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Grubišnoga Polja, a Odluku o
odabiru najpovoljnije ponude donijet će Gradonačelnik.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 940-01/20-01/4
Urbroj: 2127/01-04/01-20-01
Grubišno Polje, 27. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

44.
Temeljem članka 5. stavka 2. Programa dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg
poduzetništva Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 03/19 i 02/20– u daljnjem tekstu:
Program) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 4/13 i 01/18),
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 01. travnja 2020. donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora
za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
na području Grada Grubišnoga Polja za 2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljivati će se potpore male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva
poslovnim subjektima sa područja Grada Grubišnoga Polja.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se subjektima malog gospodarstva i smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de
minimis potporama) sukladno Uredbi komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Članak 2.
Potpore iz članka 1. ove Odluke Grad Grubišno Polje dodjeljivati će u 2020. godini kako slijedi.
( 1 ) Sukladno članku 3., stavku 2. Programa za Mjeru 1. STIMULACIJA NOVIH INVESTICIJA U ZONI MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA, i to:
1.1. Kupac zemljišta u Zoni MSP oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa,
1.2. Cijena zemljišta i dodatne mjere za stimulaciju poduzetnika:

cijena: za svaku pojedinu parcelu cijena se određuje sukladno Elaboratu o procijeni vrijednosti nekretnina koji izrađuje
ovlašteni građevinski vještak. Nakon uplate 5% iznosa utvrđene kupoprodajne cijene sa kupcem se zaključuje
predugovor kojim se regulira pravo građenja, a tek po završetku investicije (realizacije poslovnog plana) kupac uplaćuje
preostali iznos kupoprodajne cijene te se tada sklapa kupoprodajni ugovor i vrši prijenos vlasništva

po završetku investicije kupac dobiva potporu za istu u visini do 95% kupoprodajne cijene zemljišta.
1.3.
Uz kupljenu parcelu kupac dobiva i dio angažirane snage priključka na električnu energiju, odnosno 0,0025 kW/m 2, ali
maksimalno do 60 kW po jednoj parceli i do ukupnog iskorištenja angažirane snage kojom raspolaže Grad Grubišno Polje.
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( 2 ) Sukladno članku 3., stavku 3. Programa za Mjeru 2. POTPORA ZA POČETNIKE, i to:
2.1.
Potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 01. prosinca 2019. i s najmanje jednom samozaposlenom
ili zaposlenom osobom. Potpora može iznositi do 80% dokumentiranih troškova za odobrene namjene, a najviše do
12.000,00 kn po korisniku. Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti,
odnosno: nabavu i ugradnju strojeva te nabavu opreme, alata, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za osnovnu
djelatnost (novih i rabljenih), inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškove nastale prilikom
izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje
dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog
bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke
dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te
izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovoj mjeri iznose 48.000,00 kn.
2.2.
Najam poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru
Ova mjera koju provodi Grad odnosi se na povoljan najam slobodnih poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru
za poduzetnike početnike (koji započinju sa obavljanjem svoje djelatnosti, ili su registrirani i obavljaju djelatnost najviše
3 godine od dana objave ovog Javnog natječaja) i koji u iznajmljenom prostoru mogu ostati najduže do 5 godina.
Stimulirana cijena najma iznosi:
za prve 2 (dvije) godine:
0,00 kn/m2, uz plaćanje režijskih troškova,
od 3 (treće) do 5 (pete) godine:
1,00 kn/m2, uz plaćanje režijskih troškova,
( 3 ) Sukladno članku 3., stavku 4. Programa za Mjeru 3. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA, KONZULTANTSKIH TROŠKOVA TE NASTUPA NA GOSPODARSKIM
MANIFESTACIJAMA, i to:
3.1.
Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poticaj je poduzetnicima za
usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti zaposlenika.
Subvencije se dodjeljuju za troškove formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad u visini do 50%
troškova (bez PDV-a), a najviše 2.000,00 kn godišnje po poduzetniku.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovoj mjeri iznose 8.000,00 kn.
3.2.
Konzultantski troškovi - potpora za troškove izrade projektne dokumentacije u prijavi i provedbi projekata poduzetnika
koji će se financirati iz EU-fondova i nacionalnih fondova obuhvaća troškove izrade poslovnog plana, investicijske
studije, studije izvodljivosti, analize troškova i koristi i troškove tehničke pomoći pri izradi projektne prijave (konzultantske
usluge). Potpora može iznositi do 90% dokumentiranih troškova za odobrene namjene, a najviše do 5.000,00 kn po
jednom korisniku.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovoj mjeri iznose 10.000,00 kn.
3.3.
Nastup na gospodarskim manifestacijama - potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama
obuhvaća troškove zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora i troška kotizacije za sudjelovanje. Manifestacije
u vezi s poduzetništvom u smislu potpora za nastup gospodarskih subjekata, jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične
manifestacije s namjerom predstavljanja poduzetnika, te promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda ili usluga. Nastupi
poduzetnika na kongresima, seminarima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, predavanjima i slično neće se
sufinancirati. Potpora može iznositi do 50% dokumentiranih troškova za odobrene namjene, a najviše 3.000,00 kn po
jednom korisniku uz uvjete da isti mora obavezno sudjelovati na gospodarskom sajmu koji organizira Grad Grubišno
Polje.
( 4 ) Sukladno članku 3., stavku 5. Programa za Mjeru 4. SUBVENCIONIRANJE NABAVE STROJEVA I OPREME, i to:
Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave strojeva i opreme potrebne za obavljanje i unapređenje osnovne djelatnosti
u visini do 40% troškova, a najviše 15.000,00 kn godišnje po poduzetniku.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovoj mjeri iznose 196.000,00 kn.
( 5 ) Sukladno članku 3., stavku 6. Programa za Mjeru 5. POTPORA USLIJED NASTANKA ŠTETNIH DOGAĐAJA, i to:
Potpora se dodjeljuju poduzetnicima koji posluju na području Grada Grubišnoga Polja uslijed nastanka štetnih događaja
za sanaciju štete proizašle iz štetnog događaja, isključivo za veću materijanu štetu, u visini do najviše 35.000,00 kn
godišnje po poduzetniku, a za dokumentirane troškove za odobrene namjene.
Ukupna raspoloživa sredstva po ovoj mjeri iznose 35.000,00 kn.
Članak 3.
Iznosi iz članka 2. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020., a uplatit će se na žiro račune
korisnika u roku trideset dana od dana zaključivanja Ugovora.
Korisnicima potpore bit će izdana obavijest o dodijeljenim potporama male vrijednosti.
Članak 4.
Javni poziv za dodjelu potpora iz članka 2. ove Odluke objaviti će Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele potpora u malom
i srednjem poduzetništvu na području Grada Grubišnoga Polja.
Sukladno Programu u Javnom pozivu biti će navedeni rokovi i postupak za dodjelu potpora sa kriterijima i pripadajućom
dokumentacijom. Isti će biti objavljen putem oglasne ploče, Radija Grubišno Polje i Internet stranice Grada Grubišnoga Polja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 302-02/20-01/2
Urbroj: 2127/01-02/02-20-03
Grubišno Polje, 01. travnja 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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45.
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 ) 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 05. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskih elaborata za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Rekonstrukciju trga Josipa bana Jelačića u
Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetskih elaborata ( geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska podloga ovjerena od
nadležnog katastra, geodetska situacija građevne čestice i popis koordinata lomnih točaka ) za izradu projektno-tehničke
dokumentacije za Rekonstrukciju trga Josipa bana Jelačića u Grubišnom Polju na lokaciji kč.br. 1270/1 k.o. Grubišno Polje, a
u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 041/2019 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 25. rujna 2019. za
uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 7.500,00 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 geodetskih elaborata navedenih u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2020. 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 Polj a izdat će narudžbenicu ponuditelju
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: 404-01/19-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-03
Grubišno Polje, 05. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

46.
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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 06. veljače 2020. donosi
ODLUKU
o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta za Rekonstrukciju
trga Josipa bana Jelačića u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta ( dokumentacija za pribavljanje posebnih uvjeta, Glavni
arhitektonski, Glavni građevinski projekt – projekt odvodnje, Glavni elektrotehnički projekt -projekt elektroinstalacija, projekt
uređenja okoliša , Elaborat zaštite na radu i troškovnici projektiranih radova ) za Rekonstrukciju trga Josipa bana Jelačića u
Grubišnom Polju na lokaciji kč.br. 1270/1 k.o. Grubišno Polje, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 128/2019, od 25. listopada 2019. tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 59.000,00 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 uslugu iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
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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: 404-01/19-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-04
Grubišno Polje, 06. veljače 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

47.
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 01/20 ), članka 2. Aneksa 2. Ugovora o osnivanju prava
služnosti br. T434-644/2019 od 19. prosinca 2019. 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 03. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja novoizgrađene elektroničke telekomunikacijske infrastrukture na lokaciji
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada elaborata izvedenog stanja novoizgrađene elektroničke telekomunikacijske infrastrukture ( EKI )
koja je u vlasništvu Hrvatskog telekoma d.d. iz Zagreba na lokaciji Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u Grubišnom Polju - kč.br. 1259/1
( z.k. oznake 888/6 ) k.o. Grubišno Polje, a vezano za Ugovor o osnivanju prava služnosti br. T434-644/2019 od 19. prosinca
2019.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 009/2020 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 05. veljače 2020.
za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 4.500,00 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 geodetskog elaborata navedenog u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2020. 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 izdat će narudžbenicu ponuditelju
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: 361-02/13-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-20-137a
Grubišno Polje, 03. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

48.
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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 01/13, 04/13 i 01/18 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 06. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta
za izgradnju reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta ( dokumentacija za pribavljanje posebnih uvjeta, Glavni
arhitektonski projekt, Glavni građevinski projekt niskogradnje – vodoopskrbna mreža, hidrantska mreža, sustav odvodnje,
prometno-manipulativne površine, ograda, vaga, nadstrešnica, Glavni projekt konstrukcije-nadstrešnica, Glavni elektrotehnički
projekt , Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja, Elaborat zaštite od požara i Elaborat zaštite na radu i troškovnici projektiranih
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radova u excel formatu. za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji u Grubišnom Polju u ul. Jemeršićeva na dijelu kč.br. 984/3
k.o. Grubišno Polje, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole i kandidiranja istog prema EU fondovima.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. I-02-P-3918-264/20 od 3. ožujka 2020. tvrtke „IPZ Uniprojekt TERRA“ d.o.o. iz Zagreba,
Voćarska cesta 68, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 62.000,00 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 uslugu iz ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020. 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: 361-02/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-03
Grubišno Polje, 06. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

49.
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 01/20 ) 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 09. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskih elaborata za izradu projektno-tehničke dokumentacije
za izgradnju reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetskih elaborata ( geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska podloga ovjerena od
nadležnog katastra, geodetska situacija građevne čestice i popis koordinata lomnih točaka ) za izradu projektno-tehničke
dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji u Grubišnom Polju u ul. Jemeršićeva na dijelu kč.br. 984/3 k.o.
Grubišno Polje, a u svrhu ishođenja građevinske dozvole i kandidiranja istog prema EU fondovima.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 010/2020 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 6. ožujka 2020.
za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 8.000,00 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 geodetskih elaborata navedenih u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2020. 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 Polj a izdat će narudžbenicu ponuditelju
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: 361-02/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-04
Grubišno Polje, 09. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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50.
Temeljem članka 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 01/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni
glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 1/13, 4/13 i 01/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 16. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišno Polje za razdoblje 2017. – 2022. godine
Članak 1.
Odobrava se Izrada Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Grubišno Polje za razdoblje 2017. – 2022.
godine, na način da se 3 ( tri ) primjerka predaju u tiskanom obliku i 1 ( jedan ) u digitalnom u PDF i WORD formatu.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br.11/2020, od 11. ožujka 2020. tvrtke Kaina d.o.o. iz Zagreba, Oporovečki omajek 2 za uslugu
navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 5.000,00 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 usluge iz članka 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020.
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 izdat će narudžbenicu ponuditelju
iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 351-01/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-20-02
Grubišno Polje, 16. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

51.
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 01/20 ), a vezano za članak 8. i 12. Zakon o postupanju sa nezakonito
izgrađenim zgradama („N.N.“ 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada
Grubišnoga Polja, br. 01/13, 4/13 i 1/18 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 30. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi snimke izvedenog stanja za „RIBIČKI KUTAK ZDENAC“ u Malim Zdencima
Članak 1.
Odobrava se izrada građevinskih i arhitektonskih snimaka za potrebe legalizacije zgrade javne namjene – „RIBIČKI
KUTAK ZDENAC“ u Malim Zdencima, površine cca 100 m2, koja je sagrađena između 15. veljače 1968. i 21. lipnja 2011. godine
na kč.br. 814, k.o. Mali Zdenci.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 32/2020, od 12. ožujka 2020. tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 7.500,00 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 2020. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
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Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja izdat će narudžbenicu ponuditelju 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: 940-01/13-01/7
Urbroj: 2127/01-04/01-20-51a
Grubišno Polje, 30. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

52.
Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16 ), a vezano za članak 12. Zakon o
postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.“ 86/12 i 143/13 ), 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 30. ožujka 2020. donosi
ODLUKU
o izradi geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade u Malim Zdencima
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, kao i izrada geodetskog
elaborata evidentiranja podataka zgrade javne namjene – „RIBIČKI KUTAK ZDENAC“ u Malim Zdencima, površine cca 100
m2, koja je sagrađena između 15. veljače 1968. i 21. lipnja 2011. godine na kč.br. 814, k.o. Mali Zdenci , a u svrhu ishođenj a
rješenja o izvedenom stanju i legalizacije iste, kao i upisa u katastarskom operatu i Općinskom sudu u Bjelovaru – Stalna služba
u Grubišnom Polju.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 19/2020 tvrtke TOPOS d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G. Matoša 21 od 27. ožujka 2020. za
uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 2.500,00 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 geodetske snimke izvedenog stanja kao i upisa navedenih u članku 1. ove Odluke financirati će
se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2020.
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 izdat će narudžbenicu ponuditelju
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: 940-01/13-01/7
Urbroj: 2127/01-04/01-20-51b
Grubišno Polje, 30. ožujka 2020.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Glavni i odgovorni urednik: Petr Lacina
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 žiroračun Proračuna Grada Grubišnoga Polja IBAN:312386002181900003
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku 20 dana po izlasku lista.
Tisak: Grad Grubišno Polje, Trg Josipa Bana Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje, tel/fax 043 485 496.
Poštarina plaćena u pošti 43290 Grubišno Polje

