ISSN 1845-9501
SLUŽBENI GLASNIK

GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
23. VELJAČE 2021.g.

BROJ: 1

GODINA 2021.

SADRŽAJ
14.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.
godine

18

15.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga
Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2020. godine

18

9

16.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga
Polja za 2020. godinu

19

Odluka o prihvaćanju Izvješća provedenih
aktivnosti Strateškog razvojnog programa
Grada Grubišnoga polja za 2020. godinu

10

17.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Razvojne agencije AGRO za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine

19

5.

Odluka o donošenju Akcijskog plana
provođenja Strateškog razvojnog programa
Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

14

18.

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

19

6.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Vijeća češke nacionalne manjine Grada
Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2020. godine

15

19.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Javne
vatrogasne
postrojbe
Grada
Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2020. godine

20

7.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada
Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2020. godine

16

20.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Javne
vatrogasne
postrojbe
Grada
Grubišnoga Polja za 2020. godinu

20

21.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada
Grubišnoga Polja

20

22.

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada
Grubišnoga Polja za 2021. godinu

21

23.

Odluka o imenovanju strčnog povjerenstva za
jednostavnu nabavu za radove na Mjesnom
domu u Grubišnom Polju – II Faza

22

24.

Odluka o kabliranju dijela dalekovoda u Zoni
malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom
Polju

22

Red.
br.

NAZIV AKTA

Str.

1.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Grubišnoga Polja

3

2.

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Grubišnoga Polja

7

3.

Prjijedlog Sporazuma o raskidu Predugovora
o kupoprodaji nekretnina (Elektrana Grubišno
Polje d.o.o.)

4.

8.

Zaključak o davanju suglasnosti na
Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne
manjine Grada Grubišnoga Polja za 2021.
godinu

16

Zaključak o davanju suglasnosti na Program
rada Vijeća mađarske nacionalne manjine
Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

16

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo
Tuđman Grubišno Polje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine

17

11.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo
Tuđman Grubišno Polje za 2020. godinu

17

25.

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija
studentima Grada Grubišnoga Polja za
2020./2021. akademsku godinu

23

12.

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća
Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

17

26.

Odluka o izradi geodetskog situacijskog
nacrta za uređenje okoliša oko Mjesnog
doma u Grubišnom Polju

23

13.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno
Polje za 2020. godinu

18

27.

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva
za javnu nabavu u projektu Izgradnja i
opremanje reciklažnog dvorišta u Grubišnom
Polju

24

9.

10.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 1/21

Stranica | 2
28.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu za radove na Domu
za Rome Grubišno Polje – III Faza

25

42.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
radove na Domu za Rome Grubišno Polje –
III. Faza

33

29.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
radove na Mjesnom domu u Grubišnom Polju
– II. Faza

25

43.

34

30.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu za radove na sanaciji
nogostupa ulica u naselju „Centar“ u
Grubišnom Polju

26

Odluka
o
kandidiranju
projekta
za
sufinanciranje
projekata
rješavanja
pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom,
sredstvima Državnog proračuna Republike
Hrvatske u 2021. godini na području
Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu za radove na sanaciji
i modernizaciji pristupne ceste, parkirališta i
nogostupa prema Dječjem vrtiću „Tratinčica“
u Grubišnom Polju

27

32.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za
jednostavnu
nabavu
za
radove
rekonstrukcije ulice Andrije Hebranga u
Grubišnom Polju – II Faza

27

33.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu za radove na
izgradnji parkirališta na lokaciji Mjesni dom u
Grubišnom Polju

28

34.

Odluka o prihvaćanju ponude za izradu
službene web stranice Grada Grubišnoga
Polja

29

35.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu za radove na zgradnji
parkirališta na lokaciji Dom za Rome
Grubišno Polje

29

36.

Odluka o izradi Glavnog projekta za izgradnju
dizala na zgradi javne namjene na lokaciji Trg
Josipa bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju

30

37.

Odluka o prilagodbi građevine, njezinog dijela
i opreme

30

38.

Odluka o povjeravanju poslova stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na Mjesnom
domu u Grubišnom Polju – II faza i izgradnji
parkirališta

31

39.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
radove na izgradnji parkirališta na lokaciji
Mjesni dom u Grubišnom Polju

31

40.

Odluka o povjeravanju poslova stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na Domu za
Rome Grubišno Polje – III faza i uređenju
okoliša

32

41.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
radove na izgradnji parkirališta na lokaciji
Dom za Rome u Grubišnom Polju

33

31.

44.

45.

Odluka o izradi geodetskog situacijskog
nacrta stvarnog stanja terena za potrebe
sanacije i modernizacije nogostupa u ul. Mate
Lovraka u Velikim Zdencima
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva
za jednostavnu nabavu / nabava usluge
revizije projekta /

34
35

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 1/21

Stranica | 3

GRADSKO VIJEĆE
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
1.
Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada
Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici
održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
U Statutu Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj: 2/20) u članku 20. riječ „mjesnog“ se
briše.
Članak 2.
U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom.“
Članak 3.
Članak 31. mijenja se i glasi:
„Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog
djelokruga grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom.
Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima
od značenja za Grad Grubišno Polje.
Kada zborove građana saziva Gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio
područja grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese
odluka o tajnom izjašnjavanju.
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Gradsko vijeće odnosno
gradonačelnika.
Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom grada u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.“
Članak 4.
Članak 32. se briše.
Članak 5.
Članak 33. mijenja se i glasi:
Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova
djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada, od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10%
od ukupnog broja birača u gradu te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.
Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima
grada.
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom grada u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.“
Članak 6.
U članku 38. stavak 2. se briše.
Članak 7.
U članku 40. broj i riječ: „15 (petnaest)“ mijenjaju se i glase: „13 (trinaest)“.
Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu, raspisat će se dopunski izbori
za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja Gradskog vijeća, u kojem slučaju broj članova
predstavničkog tijela može biti paran.“
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Članak 8.
Članak 42. mijenja se i glasi:
„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 opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.
Član Gradskog vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.“
Članak 9.
Iza članka 42. dodaje se novi članak 42.a. koji glasi:
„Članak 42.a
Predsjednik, potpredsjednik i članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu sa odlukom Gradskog vijeća,
sukladno ograničenjima propisanim zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.“
Članak 10.
Prije članka 43. dodaje se novi članak 42.b. koji glasi:
„Članak 42.b
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 trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu
veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati i elektroničkim putem.
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.“
Članak 11.
U članku 53. stavak 2. se mijenja i glasi:
„Gradonačelnik ima zamjenika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine.“
Stavak 3. se briše.
Članak 12.
Dosadašnji članak 54. se briše, a dosadašnji članak 55. postaje članak 54.
Članak 13.
U dosadašnjem članku 56. koji postaje članak 55. stavak 1. se mijenja i glasi:
„Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.“
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine traje četiri godine.“
Članak 14.
Dodaje se novi članak 56. koji glasi:
„Gradonačelnik je dužan na početku mandata imenovati privremenog zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika za
vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je gradonačelnik, kojemu mandat nije prestao,
onemogućen obavljati svoju dužnost.
Za privremenog zamjenika može se imenovati zamjenik gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine
ili član Gradskog vijeća.
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća gradonačelnik može promijeniti tijekom
mandata.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje
grada.
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.
Članu Gradskog vijeća kojeg je gradonačelnik imenovao za privremenog zamjenika gradonačelnika mandat miruje po
sili zakona od dana kada je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“
Članak 15.
Članak 62. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i zamjenik iz reda pripadnika češke nacionalne manjine odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani
obavljati profesionalno u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost, o čemu su dužni dostaviti pisanu obavijest nadležnom
upravnom tijelu grada.
U slučaju da gradonačelnik i zamjenik iz reda pripadnika češke nacionalne manjine nije postupio na način propisan
stavkom 1. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Gradonačelnik i zamjenik iz reda pripadnika češke nacionalne manjine mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u
tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu grada.
Ako u obavijesti iz stavka 4. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način
obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.
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Gradonačelnik i zamjenik iz reda pripadnika češke nacionalne manjine, koji dužnost obavljaju volonterski, ne mogu
promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“
Članak 16.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„Gradonačelniku i zamjeniku izabranom iz reda pripadnika češke nacionalne manjine mandat prestaje po sili zakona u
slučajevima propisanim posebnim zakonom.“
Članak 17.
Članak 64. mijenja se i glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat gradonačelniku, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika. Do
provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“
Članak 18.
Članak 65. mijenja se i glasi:
„Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika češke nacionalne
manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine.“
Članak 19.
Članak 66. mijenja se i glasi:
„Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati
svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik.
Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata gradonačelnika, raspisat će se prijevremeni
izbori za gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti
gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju
iz stavka 2. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.
O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela grada nadležnog za službeničke
odnose dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.
O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike
Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“
Članak 20.
Članak 67. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.
Raspisivanje referenduma može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Grubišnom Polju ili 2/3 članova Gradskog
vijeća.
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, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje
sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma ovoga Zakona, u dijelu
koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.“
Članak 21.
U članku 68. riječi: „i njegovog zamjenika“ se brišu.
Članak 22.
U članak 69. stavak 1. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ se brišu.
Članak 23.
Članci 70., 71., 72., 73. i 74. se brišu.
Članak 24.
U članku 75. stavku 1. iza riječi: „zamjenika“ dodaju se riječi: „gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne
manjine“.
U stavku 2. iza riječi: zamjenika gradonačelnika“ dodaju se riječi: „iz reda pripadnika češke nacionalne manjine“.
Članak 25.
Iza članka 111. dodaje se novi članak 111.a koji glasi:
„Članak 111.a
Grad je dužan javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te
informacije budu lako dostupne i pretražive.
Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje,
izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“
Članak 26.
U članku 114. stavku 1. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ se brišu.
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Članak 27.
U članku 115. stavak 2. mijenja se i glasi:
„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, te drugog ovlaštenog predlagatelja
utvrđenog Poslovnikom Gradskog vijeća.
Članak 28.
Iza članka 115. dodaju se novi članci 115.a, 115.b, 115.c i 115.d koji glasi:
Članak 115.a
„Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, u slučaju kada je gradonačelnik onemogućen u
obavljanju svoje dužnosti radi duže odsutnosti i drugih razloga spriječenosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog privremenog
zamjenika gradonačelnika.
Članak 115.b
Kada je konstituirano novoizabrano Gradsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna
jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda
i izdataka koju donosi Gradonačelnik.
Članak 115.c
Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna,
odnosno odluku o potvrdi odluke gradonačelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se
obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi
gradonačelnik.
Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun, Gradsko vijeće
dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim
novinama“. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke
o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.
Članak 115.d
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članaka 115.a, 115.b i 115.c ovoga Statuta sadržajno odgovara odluci
o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.“
Članak 29.
„ 6.
7.
8.

9.

U članku 134. stavku 1. brišu se točke 6. i 7. te se dodaju nove točke 6., 7., 8. i 9. koje glase:
ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen od dovoljnog broja
birača, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave i zakona
kojim se uređuje raspisivanje referenduma,
ako ne raspiše referendum za opoziv gradonačelnika koji je predložilo 20% ukupnog broja birača u Gradu,
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 kada gradonačelnik ne predloži proračun ili povuče
prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo
donošenje,
ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je
proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim u slučaju kada gradonačelnik ne predloži proračun ili
povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje
njegovo donošenje.“
Članak 30.
U nazivu Glave XV. riječi: „ I NJEGOVOG ZAMJENIKA“ se brišu.
Članak 31.
U članku 135.. riječi: „i zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ se brišu.
Članak 32.
U članku 136.. riječi: „i njegovog zamjenika“ se brišu.
Članak 33.
U članku 137. stavku 1. u točki 4. riječi „i njegovom zamjeniku“ se brišu.
Članak 34.

Članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ove Statutarne odluke nastavljaju s
obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
Članak 35.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim u trenutku stupanja na snagu ove
Statutarne odluke nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.
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Članak 36.
Odluke i drugi akti doneseni na temelju Statuta Grada Grubišnoga Polja i zakona uskladit će se sa odredbama ove
Statutarne odluke i zakona kojima se uređuje pojedino područje.
Članak 37.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja, osim
članaka 9., 14., 17., 18., 19., 20., 22., 23. i 28. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih
redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske
načelnike, gradonačelnike i župane.
KLASA: 012-03/21-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-21-8
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

2.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH broj: 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta Grada Grubišnoga
Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22.
veljače 2021. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 3/13 i 1/18) u
članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća ili
službenik kojeg on ovlasti. Ako u Gradu nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili
službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“
Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.
Članak 2.
U članku 24. stavku 1. riječi: „Tajnik Gradskog vijeća“ brišu se i dodaju se riječi:
„Pročelnik upravnog tijela nadležnog
za poslove Gradskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove Gradskog vijeća ili
službenika ovlaštenog za obavljanje poslova tog pročelnika, predsjedniku Vijeća pomaže osoba koju odredi Gradonačelnik.“
Članak 3.
Članak 39. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika iz reda pripadnika češke nacionalne manjine na prvoj sjednici Gradskog
vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Gradskog vijeća čita prisegu sljedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost Gradonačelnika
Grada Grubišnoga Polja /zamjenika Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja iz reda pripadnika češke nacionalne manjine/
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Grada Grubišnoga
Polja, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Grada Grubišnoga Polja”.
Predsjednik Gradskog vijeća poslije pročitane prisege proziva pojedinačno Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
iz reda pripadnika češke nacionalne manjine, koji nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.“
Članak 4.
U članku 51. stavku 3. riječi: „tajnik Gradskog vijeća“ brišu se i dodaju se riječi:
za poslove Gradskog vijeća ili službenik zadužen za uređivanje Službenog glasnika“.

„pročelnik upravnog tijela nadležnog

Članak 5.
U članku 70. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„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 i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom. Odluku o privremenom financiranju
donosi do 31. prosinca Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Gradonačelnika, povjerenika Vlade Republike
Hrvatske, ili Povjerenstva za Proračun i financije.“
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Članak 6.
Članci 71. i 71.a se brišu.
Članak 7.
U članku 72. stavak 3. mijenja:
„Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi sljedeće akte:
−
Statut Grada,
−
Poslovnik Gradskog vijeća,
−
Proračun,
−
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
−
Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
−
Odluku o raspisivanju referenduma o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja
iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom,
−
Odluku o raspisivanju referenduma o opozivu gradonačelnika ako je raspisivanje referenduma za opoziv
predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Grubišnoga Polja.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom donosi odluku o opozivu gradonačelnika u slučaju kada je raspisivanje
referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Gradskog vijeća.“
Članak 8.
U članku 74. stavku 8. riječi: „tajnik Gradskog vijeća“ brišu se i dodaju se riječi:
za poslove Gradskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti“.

„pročelnik upravnog tijela nadležnog

Članak 9.
U članku 76. stavku 4. riječi: „tajnik Gradskog vijeća“ brišu se i dodaju se riječi:
za poslove Gradskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti“.

„pročelnik upravnog tijela nadležnog

Članak 10.
U članku 85. iza riječi: „zamjeniku gradonačelnika“ dodaju se riječi: „iz reda pripadnika češke nacionalne manjine“.
Članak 11.
U članku 87. iza riječi: „zamjenik gradonačelnika“ dodaju se riječi: „iz reda pripadnika češke nacionalne manjine“.
Članak 12.
U članku 88. stavku 2. iza riječi: „zamjenik gradonačelnika“ dodaju se riječi: „iz reda pripadnika češke nacionalne
manjine“.
Članak 13.
U članku 89. stavku 4. riječ: „središnjeg“ se brišu.
Članak 14.
Iza članka 91. dodaje se novi članci 91.a, 91.b koji glase:
„Članak 91.a
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 trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu
veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem
u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća u slučaju iz stavka 1. ovog članka održava izjašnjavanjem
elektroničkom poštom, predsjednik u pozivu za sjednicu određuje dan i vrijeme održavanja sjednice, dan i vrijeme u kojem se
dostavljaju amandmani i u kojem se ovlašteni predlagatelj izjašnjava o amandmanima, te vrijeme u kojem se glasuje po
predloženim točkama dnevnog reda.
Glasuje se izjašnjavanjem u poruci elektroničke pošte ili na obrascu za glasovanje koji se dostavlja službeniku
nadležnog upravnog odjela koji sastavlja zapisnik sa sjednice Gradskog vijeća. Glasovanje se može provesti i putem programskog
rješenja (aplikacije).
Na sjednicu sazvanu i održanu na način propisan u stavku 2. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o
rokovima za sazivanje sjednice i dostavu materijala, predlaganju točaka dnevnog reda, dostavu amandmana i glasovanju.
Ako se sjednica po odluci predsjednika Gradskog vijeća održava putem video konferencije, na sjednicu sazvanu i
održanu putem video konferencije primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika o rokovima za sazivanje sjednice, dostavu materijala,
predlaganju točaka dnevnog reda, postavljanju vijećničkih pitanja, dostavi amandmana, održavanju reda na sjednici i glasovanju.
Članak 91.b
Elektroničke sjednice Gradskog vijeća mogu se održavati korištenjem specijaliziranih aplikacija za videokonferencije
putem interneta, putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji omogućava evidentiranje, sudjelovanje i glasovanje
putem interneta.
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Prisustvovanjem elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća smatra se uspješna uspostava te provjera audio i video veze s
predsjednikom Gradskog vijeća putem odabrane aplikacije ili slanje elektroničke poruke u zadanom vremenu. Svaki izostanak
audio i video veze pojedinog člana Gradskog vijeća te neodazivanje na provjeru istih smatra se napuštanjem sjednice.
Glasovanje na elektroničkim sjednicama organizirat će se na način koji će svakom pojedinom članu Gradskog vijeća
omogućiti jasno identificiranje i izjašnjavanje o svakoj točki dnevnog reda, svakoj odluci, zaključku ili drugom pitanju. Glasovat će
se na način da se u poruci elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način putem aplikacije za videokonferenciju ili elektroničko
glasovanje navede broj i naziv točke dnevnog reda, ili se jasno naznači pitanje o kojem se traži izjašnjavanje uz navođenje “za”
ili “protiv” ili suzdržan”, bez potrebe dodatnog obrazlaganja glasovanja.
U pozivu za elektroničku sjednicu navodi se rok za postavljanje pitanja predlagatelju i odgovor na ista, rok za dostavu
amandmana i odgovora na podnijete amandmane te krajnji rok za glasovanje nakon čijeg isteka se sjednica smatra završenom.
Članovi Gradskog vijeća koji se ne očituju na dogovoreni način i do određenog roka, smatraju se suzdržanim.
Na elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća može se odlučivati o svim pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća propisanim
zakonom i Statutom Grada.
Na elektroničkoj sjednici nije moguće tajno glasovanje, osim u slučajevima određenim zakonom.
O elektroničkoj sjednici sastavlja se skraćeni zapisnik čiji su sastavni dio ispisi poruka elektroničke pošte odnosno
elektroničkog glasovanja članova Gradskog vijeća, te elektronički zapis održavanja sjednice na odgovarajućim medijima za
pohranu podataka na kojima su podaci pohranjeni na način da je onemogućeno naknadno mijenjanje istih. Tijek elektroničke
sjednice putem videokonferencije se snima, a snimak odnosno elektronički zapis održavanja sjednice pohranjuje se u Stručnoj
službi Gradskog vijeća.
Skraćeni zapisnik s elektroničke sjednice verificira se na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća.”
Članak 15.
U članku 92. iza riječi: „zamjeniku gradonačelnika“ dodaju se riječi „iz reda pripadnika češke nacionalne manjine“.
Članak 16.
U članku 103. stavku 2. riječi: „tajnik Gradskog vijeća“ brišu se i dodaju se riječi:
za poslove Gradskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti“.

„pročelnik upravnog tijela nadležnog

Članak 17.
Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika koji je izabran zajedno s njim u trenutku stupanja na snagu
ovoga Poslovnika nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata, te se na nju primjenjuju odredbe Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 3/13 i 1/18) koje se odnose na pozivanje
na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovanje sjednicama i sl.
Članak 18.
Ove
Izmjene
i
dopune
Poslovnika
Gradskog
vijeća
Grada
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.

Grubišnoga

Polja

stupaju

na

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-21-4
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

3.
Na temelju članka 268. stavka 6. i članka 471. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18), te članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. donijelo je
ODLUKU
o raskidu Predugovora o kupoprodaji nekretnina
u Zoni malog i srednjeg poduzetništva
Članak 1.
Raskida se Predugovor o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/01-15-14 od 30. rujna
2015. godine, te pripadajući Dodatak I. Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/01-02/0117-22 od 13. lipnja 2017. godine, Dodatak II. Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ: 2127/0102/01-19-41 od 31. siječnja 2019. godine, Dodatak III. Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3, URBROJ:
2127/01-02/02-19-45 od 29. rujna 2019. godine i Dodatak IV. Predugovora o kupoprodaji nekretnina, KLASA: 940-01/15-01/3,
URBROJ: 2127/01-02/02-19-54 od 12. svibnja 2020. godine, sklopljen između Grada Grubišnoga Polja, kao prodavatelja, i
Elektrane Grubišno Polje d.o.o. OIB: 18885958586, sa sjedištem u Grubišnom Polju, Poduzetnička cesta ¼, kao kupca, u dijelu
koji se odnosi na nekretnine u Zoni malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju označene kao kč.br. 1121/76, SAJMIŠTE
JACODER, površine 11.786 m² (što odgovara kat.čest.br. 951/1) i kč.br. 1968/268, ORANICA, površine 8.413 m² (što odgovara
kat.čest.br. 951/2), sve k.o. Grubišno Polje, koje su Gradu Grubišnom Polju potrebne radi realizacije projekta izgradnje
Vatrogasnog centra za smještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja.
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Članak 2.
Svaka ugovorna strana izvršit će povrat onoga što su primile na ime Predugovora.
Elektrana Grubišno Polje d.o.o. izvršit će povrat posjeda nad nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz dozvolu brisanja
prava građenja koje glasi na trgovačko društvo Energostatik d.o.o. Zagreb, a koje je promijenilo naziv tvrtke u Elektrana Grubišno
Polje d.o.o.
Grad Grubišno Polje izvršit će povrat iznosa koji je uplaćen na ime dijela kupoprodajne cijene u iznosu 27.650,18 kuna.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja da potpiše Sporazum o raskidu Predugovora o kupoprodaji
nekretnina.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 940-01/15-01/3
URBROJ: 2127/01-02/02-21-65
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

4.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 0/20), a u
skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015.-2020. godine, Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća provedenih aktivnosti
Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu
Članak 1.
Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020.
godinu („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 02/20) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akcijskog plana
provođenja Strateškog razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja
broj 8/20) realizirani su slijedeći projekti prikazani u tabličnom prikazu:

PROJEKT

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2020. GODINA

PLAN 2020.
GODINA

IZVRŠENJE U
2020.

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
18. Gospodarski sajam –
sajam sira Grubišno Polje

WIFI
Uređenje poljskih putova
Izrada projektno tehničke
dokumentacije
Rekreacijsko turističkog
kompleksa„Bara“

Početna konferencija
Izvođenje radova

Upravni odjel za
gospodarstvo

10.600.100,00

2.650.000,00

8.602.831,29

Uređenje i opremanje
laboratorija

Upravni odjel za
gospodarstvo

477.300,00

477.300,00

476.900,82

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

Upravni odjel za
gospodarstvo

315.000,00

315.000,00

285.800,16

Upravni odjel za
gospodarstvo

404.000,00

404.000,00

396.056,71

Upravni odjel za
gospodarstvo

-

-

0,00

Upravni odjel za
gospodarstvo
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

112.500,00

0,00

112.491,59

550.000,00

550.000,00

540.312,30

Upravni odjel za
gospodarstvo

278.000,00

100.000,00

277.875,00

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

AKTIVNOSTI

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2019. GODINA

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“

7.082.500,00

3.540.250,00

7.080.981,47

Uređenje i opremanje
dječjih igrališta

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

87.500,00

87.500,00

87.425,00

Izgradnja i rekonstrukcija
vodoopskrbnog sustava
(rekonstrukcija
vodotornjeva u G.Polju i
V.Zdencima sa iskopom
novog bunara-„Novi
zdenac“, vodocrpilište
V.Zdenci
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstane lokalne ceste
u Grubišnom Polju Orlovac Zdenački
Rekonstrukcija i asfaltiranje
nerazvrstane lokalne ceste
u Grubišnom Polju, ul.
Andrije Hebranga
Subvencioniranje uređenja
pročelja višestambenih
zgrada
Subvencioniranje obnove
krovišta višestambenih
zgrada
Proširenje ulice Vilka Ničea
(izgradnja ceste,
kanalizacije i vodovoda)
Izgradnja nogostupa u ulici
T. B. Banje (305 m)
Izgradnja platoa i staze na
groblju u Poljanima
Komunalno voziloza
odvojeno prikupljanje
otpada
Uređenje i opremanje
reciklažnog dvorišta i
nabava zelenih otoka i
spremnika
Uređenje i opremanje
mjesnih domova

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

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

-

-

0,00

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

600.000,00

300.000,00

596.809,72

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

623.000,00

383.000,00

621.396,01

Javni natječaj

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

35.000,00

35.000,00

Javni natječaj

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

105.000,00

105.000,00

Rješavanje
građevinske dozvole

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

-

-

Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir izvođača
Radovi izgradnje
Odabir dobavljača

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

180.000,00

180.000,00

301.000,00

115.700,00

500.000,00

335.000,00

493.750,00

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

7.000,00

7.000,00

6.612,90

Odabir izvođača
Radovi adaptacije
Odabir opreme
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

350.000,00

350.000,00

349.075,00

371.250,00

100.000,00

371.229,38

Odabir izvođača
Radovi adaptacije

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti
Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

558.750,00

558.750,00

557.732,50

Odabir izvođača
Radovi izgradnje

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

625.000,00

325.000,00

623.972,50

Izvođenje radova

2.932.580,55

-

2.643.821,21

Javni poziv
Izvođenje radova

Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.
Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.

2.216.250,00

174.620,88

873.101,43

Javni poziv
Izvođenje radova

Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.

677.000,00

136.501,28

682.506,38

Javni poziv
Izvođenje radova

Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.

105.000,00

104.822,00

104.822,00

Dom za Rome Grubišno
Polje – II. faza
Dom u ulici kralja
Zvonimira – I. faza
Obnova i rekonstrukcija
javne rasvjete na području
Grubišnoga Polja
(postavljanje LED rasvjete)
Izgradnja kanalizacijskog
kolektora naselja Poljani
Izgradnja kanalizacijskog
kolektora u Ul. k.Zvonimira
u Grubišnom Polju
Izgradnja kanalizacijskog
kolektora u Ul. A.Hebranga
u Grubišnom Polju
Rekonstrukcija dijela
kanalizacijskog kolektora u
Ul. A. Hebranga u
Grubišnom Polju

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

35.000,00
105.000,00

177.162,63
300.698,95
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Rekonstrukcija dijela
vodovodne mreže u Ul.
A.Hebranga u Grubišnom
Polju
Izvedba mjernoregulacijskih okana na
dijelu vodoopskrbnog
sustava Grubišno Polje sa
sustavom za
parametriranje i daljinsko
očitanje vodomjera

Javni poziv
Izvođenje radova

Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.

500.000,00

-

491.545,77

Javni poziv
Izvođenje radova

Vodovod Grubišno
Polje d.o.o.

500.000,00

-

320.880,00

NOSITELJ
PROJEKTA-Upravni
odjel zadužen za
provedbu i praćenje
3.Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Stipendiranje studenata
Odabir stipendista,
Stručna služba
Dodjela stipendija
Gradskog vijeća
Stipendiranje učenika
Odabir učenika,
Stručna služba
deficitarnih zanimanja
Dodjela stipendija
Gradskog vijeća
Poboljšanje materijalnog
Ugovaranje prijevoza
Upravni odjel za
položaja učenika s
Isplata sufinanciranja
financije
područja Grada
(sufinanciranje prijevoza)
Pomoć roditeljima u
Isplata pomoći
Stručna služba
opskrbi i opremi
Gradskog vijeća
novorođenčeta
Pomoć roditeljima u
Nabavka udžbenika
Sufinanciranje nabave
osnovnoškolskom
za djecu osnovne
udžbenika za 1.
opremanju učenika
škole
razred srednje škole
PROJEKT

AKTIVNOSTI

PLAN 2019.
GODINA

PRORAČUN
GRADA-PLAN
2019. GODINA

IZVRŠENJE U
2019.

195.000,00

195.000,00

192.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

41.000,00

41.000.00

32.044,54

150.000,00

150.000,00

117.000,00

200.000,00

200.000,00

194.597,24

40.000,00

40.000,00

40.000,00

200.000,00

200.000,00

195.142,57

Sufinanciranje nabave
udžbenika za 1. razred
srednje škole
Subvencioniranje mjera
poticanja rješavanja
stambenog pitanja mladih
obitelji
Sprave za opremanje
vježbališta na otvorenom

Nabava uđbenika

Izgradnja vježbališta i
nabava sprava

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

87.500,00

87.500,00

87.400,00

Montažne svlačionice

Provođenje postupka
jednostavne nabave

Upravni odjel za
komunalne djelatnosti

479.000,00

479.000,00

478.330,23

Prigodni pokloni povodom
blagdana Sv. Nikole

Dodjela poklona

Upravni odjel za
financije

30.000,00

30.000,00

29.742,79

Subvencioniranje
izgradnje i obnove
objekata

Sufinanciranje nabave
udžbenika za 1.
razred srednje škole
Stručna služba
Gradskog vijeća

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 2020. godini potpisan je ugovor sa glavnim izvođačem radova Elektrocentar Petek d.o.o. te su započeli radovi izgradnje
infrastrukture, a isto tako potpisan je ugovor o povjeravanju poslova stručnog nadzora sa poduzećem B-projekt d.o.o. te ugovor
o povjeravanju poslova za uslugu voditelja projekta nad izvođenjem radova sa poduzećem VUP d.o.o. U 2020. godini izvršeni su
radovi na infrastrukturi koji prema osam izdanih Privremenih situacija iznose 7.037.496,34 kuna te su sredstva za iste potraživana
putem izvješća o napretku projekta koja se šalju u SAFU na evaluaciju. Početkom 2020. godine održana je i početna konferencija
projekta prilikom čega je za sve prisutne organiziran prigodni domjenak te je distribuiran promotivni materijal.
Uspostavom Proizvodno-poduzetničkog inkubatora, u 2019. godini Razvojna agencija AGRO izradila je i objavila Program zakupa
poslovnih prostora Proizvodno poduzetničkog inkubatora Grubišno Polje te je objavila Javni poziv za zakup poslovnih prostora,
koji je trajno otvoren dok se svi poslovni prostori ne popune.
U 2020. godini, uz rad Razvojne agencije AGRO, sa radom je započeo i odjel agrokemijskog laboratorija za analizu tla za čije je
potrebe nabavljena oprema i uređaji koji su nedostajali te je laboratorij počeo sa prvim analizama uzoraka tla sredinom 2020.
godine. Prva ispitivanja uzoraka radio je za potrebe Grada Grubišnoga Polja i to za izradu elaborata kakvoće tla na području
grada. Iz dvanaest katastarskih općina (Dapčevica, Grbavac, Grubišno Polje, Mala Barna, Mala Jasenovača, Mala Peratovica,
Mali Zdenci, Rašenica, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Peratovica i Veliki Zdenci), uzeto je po pet uzoraka, sveukupno 60
uzoraka. Uzroci su nasumično odabrani te su isti analizirani kako bi dobili općenitu sliku o najbitnijim parametrima analize tla. Isto
tako, laboratorij je zaprimio 106 uzoraka privatnih osoba, najviše poljoprivrednika, za potrebe podizanja trajnih nasada ili analizu
tla na već postojećim nasadima kao i za ratarske kulture.
Prve uzorke za analizu, od strane fizičkih osoba, laboratorij je zaprimio početkom mjeseca kolovoza 2020. godine. Od tada je
napravljena analiza na 150 uzoraka. Sa laboratorijem Labosan Virovitica potpisan je ugovor o izradi gnojidbenih preporuka na
temelju analitičkih izvještaja laboratorija.
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Od rujna 2020. godine, laboratorij se uključio u međulaboratorijsko ispitivanje sa laboratorijem BIPEA iz Francuske.
Međulaboratorijsko ispitivanje funkcionira na način da laboratorij od BIPEA zaprima jedan uzorak mjesečno koji tada analizira,
rezultati analize se povratno šalju u BIPEU na temelju čega oni šalju povratno izvješće da li provedena analiza zadovoljava kriterije
ili ne. Osim navedenog, voditeljica laboratorija je započela sa pripremom dokumentacije za dobivanje ovlaštenja od strane
Ministarstva poljoprivrede, prema Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, a koji uključuje izradu
validacija i procjenu mjernih nesigurnosti za sve metode koje su propisane Pravilnikom, sudjelovanje u međulaboratorijskim
usporedbama te umjeravanje opreme.
U veljači 2020. godine, poslovni prostori PPI-a su dobili prve zakupce, a do kraja 2020. godine, poslovni prostori su bili zakupljeni
od strane 4 poduzetnika, a to su Ivini kolači j.d.o.o., Biota j.d.o.o., MB namještaj j.d.o.o. i Kamber Tech d.o.o.
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 15 podmjera). Na isti se javilo 92 poljoprivredna gospodarstva sa područja Grada, te je
isplaćena potpoora u iznosu od 271.800,16 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 pet mjere (unutar kojih se je nalazilo 10 podmjera). Odobrena su sredstva
za 30 zahtjeva poduzetnika sa područja Grada, te je istima isplaćena popora u iznosu od 292.221,71 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. Odabrana
je zajednica ponuditelja na čelu sa ovlaštenim članom zajednice ponuditelja 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 su se pojavili problemi pri izradi projektno-tehničke dokumentacije izrađivača
(JURCON PROJECT d.o.o.) zbog COVID-19 uputili smo dana 22. svibnja 2020. zahtjev Ministarstvu za produženjem roka za
izradu navedene projektne dokumentacije gdje nam je navedeno ministarstvo prolongiralo rok do 31. siječnja 2021. godine. Poziv
javnopravnim tijelima za dostavu potvrda na glavni projekt putem elektroničkog sustava eKonferencija poslan je 30.12.2020. tako
da ćemo do 31. siječnja 2021. godine uspjeti riješiti građevinsku dozvolu.
Unapređenje društvene i komunalne infrastrukture, te podizanje kvalitete života
Isto kao i kod prethodnog strateškog cilja svaki projekt ovisi o dostupnosti financijskih sredstava i raspisanim javnim pozivima i
natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava od EU fondova i/ili resornih ministarstava.
Projekt Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Tratinčica pripremljen je i apliciran na javni poziv EAFRDa, Mjeru 7.4., operacija
7.4.1. 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. Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i
dogradnji provodi tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca u ukupnom iznosu od 7.836.877,80 kn, nabavu unutarnje opreme tvrtka Teding
d.o.o. iz Zagreba u ukupnom iznosu od 926.961,25 kn te stručni nadzora tvrtka B-projekt d.o.o. iz Bjelovara u ukupnom iznosu od
215.625,00 kn. Tijekom 2020. godine Projekt je dovršen netom prije početka nove pedagoške godine, odnosno početkom rujna
2020. god. te je završnom konferencijom i svečano otvoren Dječji vrtić „Tratinčica“. Projektom su dograđene su dvije sobe dnevnog
boravka, izgrađena višenamjenska dvorana, soba za zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu
rublja i domara, proširen hodnik i prilazni kolnik. Površina objekta je udvostručena i sada iznosi 1379 četvornih metara te su
osigurani svi prostorno materijalni uvjeti za ostvarivanje pedagoške odgojne cjeline.
Projekt je financiran Programom ruralnoga razvoja Ministarstva poljoprivrede s 7,3 milijuna kuna, dok je i iz gradskoga
proračuna izdvojeno tri milijuna.
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. a iste su izdane 22. siječnja
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, dok u 2020. godini nije bilo aktivnosti na navedenom projektu.
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 izvedeni su svi gore navedeni ugovoreni radovi u iznosu od 850.000,00
kn sa PDV-om. Uporabna dozvola je ishođena u prosincu 2020.
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.
U 2020. godini prijavljen je projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju“ u iznosu od 5.156.398,63 kuna. U istoj
godini projekt je odobren te je u studenom 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u kojemu ukupni
prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.960.861,13 kuna te su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 4.216.731,95 kuna.
Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od stupanja na snagu Ugovora. Putem sustava eFondovi izrađen je te poslan Plan
nabave te početni plan dostavljanja izvješća o napretku projekta. Isto tako u prosincu 2020. godine, na Javni poziv Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU apliciran je projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju“ na natječaj Fond za
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sufinanciranje projekata kako bi dobili još dio sredstava za učešće prijavitelja u projektu koje iznosi 744.129,18 kuna, a putem
fonda je moguće ostvariti stopu sufinanciranja od maksimalno 50%. Početkom 2021. se planira provesti postupak javne nabave
kako bi se investicija završila negdje krajem ožujka 2022.
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.
Tijekom 2020. godine Grad Grubišno Polje pristupio je rekonstrukciji i asfaltiranju dijela nerazvrstane ceste u Ulici T. B. Banje i
Ulici Orlovac u dužini od 755 m i širini 4,2 m, uz sliejdeće aktivnosti koje uključuju saniranje postojećih bankina, produbljivanje
putnih jaraka, izrada novih bankina, popravak cijevnih propusta, izradu čeonih zidova propusta te izradu novog asfaltnog sloja.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 612.807,51 kuna od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira iznos
od 300.000,00 kuna, a ostatak je sufinancirao Grad Grubišno Polje. U rujnu 2020. godine sa obrtom za graditeljstvo Kograd,
potpisan je ugovor za radove na kanalizaciji u Ulici Andrije Hebranga. Radovi se odnose na izgradnju ulične sanitarno-fekalne
kanalizacije. Vrijednost radova je 676 092,55 kuna bez PDV-a, odnosno 845 115,69 kuna s PDV-om. U financiranju udio Hrvatskih
voda je 80 % neto iznosa, dok Grad Grubišno Polje snosi trošak preostaloga dijela neto iznosa. Uz navedeno, na predmetnoj
dionici ulice obnovljena je i cesta te nogostup. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 620.000,00 kuna uz sufinanciranje
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iznosom od 240.000,00 kuna dok je ostatak sredstava sufinancirao Grad Grubišno
Polje. Rekonstrukcija neobnovljenog dijela predmetne dionice planirana je za 2021. godinu. U rujnu 2019. godine potpisan je
ugovor za izgradnju ulične sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacije i rekonstrukciju pješačke staze u Ulici kralja Zvonimira u
Grubišnom Polju, duge 2,5 kilometra. Radovi su predviĎeni u trajanju od 3 godine od dana potpisa ugovora, a ugovorena
vrijednost radova je 8,1 milijuna kuna. Hrvatske vode osigurale su udio od 80% sredstava dok ostatak financira Grad Grubišno
Polje.
U rujnu 2020. godine sa tvrtkom Elmo d.o.o. potpisan je Ugovor za provedbu IV. faze ugradnje ekološki i energetski učinkovite
led javne rasvjete. U ovoj fazi ugrađena je nova rasvjeta uz državnu cestu D5 u naseljima Dapčevački Brđani, Velika Dapčevica i
Lončarica, zatim u Orlovcu Zdenačkom, Poljanima i Donjoj Rašenici. U toj fazi 300 starih armatura je zamijenjeno novim, ukupne
vrijednosti 623.972,50 kuna, pri čemu je udio sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 300.000,00, a ostatak
je sufinancirao Grad Grubišno Polje.
Kontinuirano se nastavljaju radovi na uređenje i opremanje mjesnih domova u Velikim Zdencima, Grubišnom Polju i naselju
Stalovica.
Razvoj ljudskih potencijala, te poboljšanje demografskih kretanja
Za akademsku 2020. godinu dodijeljeno je studentima 8 novih stipendija i od ranijih godina ugovoreno je 12 stipendija, odnosno
Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 20 studenata sa mjesečnom stipendijom od 1.000,00 kn. Osim studentskih Grad
stipendira i učenike deficitarnih srednjoškolskih programa u iznosu od 500,00 kn mjesečno. Za učeničku 2020. godinu dodijeljeno
je učenicima 5 novih stipendija i od ranijih godina ugovoreno je 5 stipendija, odnosno Grad Grubišno Polje trenutno stipendira 10
učenika deficitarnih zanimanja.
Grad Grubišno Polje pruža financijsku pomoć roditeljima u opskrbi i opremi novorođene djece te je za prošlu godinu isplaćeno 48
istih.
U 2020. 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.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 300-03/21-01/1
Urbroj: 2127/01-02/02-21-05
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

5.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja («Službeni glasnik» Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20), a u
skladu sa Strateškim razvojnim programom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2015. - 2020., Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donosi
ODLUKU
o donošenju Akcijskog plana provođenja Strateškog
razvojnog programa Grada Grubišnoga Polja za 2021. 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 2021. godinu.
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Članak 2.
Akcijski plan provođenja Strateškog razvojnog programa za 2021. 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 2021. 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 2021. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 300-03/21-01/1
Urbroj: 2127/01-02/02-21-06
Grubišno Polje, 22. veljače 2020.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

6.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 2/20) Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Vijeća Češke nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Vijeća Češke nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA:400-09/21-01/2
URBROJ:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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7.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, br. 2/20) Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Vijeća Mađarske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Vijeća Mađarske nacionalne manjine Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA:400-09/21-01/2
URBROJ:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

8.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće Grada
Grubišnog Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan
Vijeća mađarske nacionalne manjine grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja daje suglasnost na Financijski plan Vijeća mađarske nacionalne manjine za
2021. godinu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 400-02/21-01/2
URBROJ: 2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

9.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Program rada
Vijeća mađarske nacionalne manjine grada Grubišnoga Polja
za 2021. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja daje suglasnost na Program rada Vijeća mađarske nacionalne manjine grada
Grubišnoga Polja za 2021. godinu, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:021-06/21-01/1
Urbroj:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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10.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/21-01/6
Urbroj:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

11.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) i čl. 27.
stavka 1. točke 5. Statuta Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja br. 1/08 i
9/09) Gradsko vijeće Grada Grubišnog Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za 2020. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman za
2019. godinu, Ur.broj: 2127/01-23/9-21, koji je prihvatilo Upravno vijeće na sjednici održanoj 27. siječnja 2021. godine, te je isti
sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave objave u “Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 612-13/21-01/2
UR.BROJ: 2127/01-01/01-21-3
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

12.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće
Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/21-01/7
Urbroj:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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13.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20) i članka
25. Statuta Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 5/19), Gradsko vijeće Grada
Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Gradske knjižnice „Mato Lovrak“ za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine koji je prihvatilo Upravno vijeće Gradske knjižnice na sjednici održanoj 29. siječnja 2021.
godine, te je isti sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 612-13/21-01/3
URBROJ: 2127/01-01-21-3
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

14.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ( "Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20 ) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/21-01/8
Urbroj: 2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

15.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko vijeće Grada
Grubišnog Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/21-01/3
Urbroj: 2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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16.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20), članka 26.
stavka 1. Statuta Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 12/14) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja prihvaća Izvješće o radu Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za
2020. godinu, URBROJ: 2127/01-26-21-17, koji je donijela ravnateljica Centra dana 10. veljače 2021. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 551-08/21-01/2
URBROJ: 2127/01-01/01-21-3
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

17.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnog Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnog Polja na 47. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Razvojne agencije Agro Ustanove za razvoj grada
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Razvojne agencije Agro Ustanove za razvoj grada za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa: 400-09/21-01/5
Urbroj: 2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

18.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 2/20) i članka
19. stavka 2. podstavka 4. Statuta Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga
Polja br. 5/19), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu
Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada za 2020. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće prihvaća Godišnji izvještaj o radu Razvojne agencije AGRO ustanove za razvoj grada za 2020. godinu,
KLASA: 030-08/20-01/04, URBROJ: 2127/01-30/01-20-4 koji je usvojilo Upravno vijeće na sjednici održanoj 8. veljače 2021.
godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 024-08/21-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-21-3
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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19.
Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnog Polja, broj 2/20) Gradsko
vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Članak 1.
Prihvaća se Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, koje čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
Klasa:400-09/21-01/4
Urbroj:2127/01-03/01-21-02
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

20.
Na temelju 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ br. 2/20) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja
na 47. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe
Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće prihvaća Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu, koji je
prihvatilo Vatrogasno vijeće na sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 810-09/21-01/2
URBROJ: 2127/01-01/01-21-3
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.

21.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i
članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ br. 2/20), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 47. sjednici
održanoj 22. veljače 2021. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Gradsko vijeće daje prethodnu suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja, sukladno
Zaključku o prihvaćanju prijedloga Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 080-11/20-01/1,
URBROJ: 2127/01-29-19-3 i prijedlogu Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 012-03/20-01/1,
URBROJ: 2127/01-29-21-5, koje je donijelo Vatrogasno vijeće na sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine, a koji su sastavni
dio ovog Zaključka.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 012-03/20-01/2
URBROJ: 2127/01-01/01-21-8
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Martinović, v.r.
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GRADONAČELNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
22.
Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“
2/20), gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 7. siječnja 2021. godine donosi
PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2021. GODINU
I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se popunjenost upravnih tijela Grada Grubišnoga Polja i planira zapošljavanje
sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
II.
Plan prijma u državnu službu utvrđuje se za 2021. godinu (kratkoročni plan).
III.
Plan prijma u službu sadrži podatke o stvarnom stanju popunjenosti radnih mjesta, potrebnom broju službenika na
neodređeno vrijeme, potrebnom broju vježbenika i potrebnom broju službenika na određeno vrijeme, te broju zaposlenih
pripadnika češke nacionalne manjine, a utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio ovog Plana.
IV.
Grad Grubišno Polje popunjava radna mjesta u skladu s osiguranim financijskim sredstvima.
V.
U upravnim tijelima Grada Grubišnoga Polja pripadnici češke nacionalne manjine imaju pravo na zastupljenost sukladno
Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te čl. 87. Statuta Grada Grubišnoga Polja („Službeni glasnik“ br. 2/20).
VI.
Tablica – Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu
Upravni odjel

Stvarno stanje
popunjenosti na
neodređeno
vrijeme

Planiran broj prijama
službenika na
neodređeno vrijeme

Planiran broj
prijama
vježbenika na
određeno
vrijeme

Planiran broj
prijama
službenika na
određeno
vrijeme

Broj
zaposlenih
pripadnika
češke
nacionalne
manjine
1

2

0

0

0

4

0

1

1

0

4

0

0

0

2

Stručna služba Gradskog
vijeća

3

0

0

0

2

UKUPNO

13

0

1

1

5

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

VII.
Plan prijama u službu za upravna tijela Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči, a objavit će se i u «Službenom glasniku» Grada Grubišnoga Polja.
KLASA: 023-05/21-01/1
URBROJ: 2127/01-01/01-21-1
Grubišno Polje, 7. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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23.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 15. siječnja 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – II Faza
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-15/21,

2. Predmet nabave:

radovi na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – II Faza vanjska stolarija,
keramičarski radovi, stolarski radovi, soboslikarski radovi, fasaderski radovi i
vodovod i kanalizacija,

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

499.500,00 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: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-21-27
Grubišno Polje, 15. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

24.
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. 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 15. siječnja 2021. donosi
ODLUKU
o kabliranju dijela dalekovoda u Zoni malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se kabliranje dijela 20 kV dalekovoda u sklopu priključka precrpne stanice CS-2 na kč.br. 5075 k.o.
Grubišno Polje u Zoni III malog i srednjeg poduzetništva u Grubišnom Polju – I. faza.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 02/2021 tvrtke HEP d.o.o. iz Križa, Trg sv. Križa 7 od 13. siječnja 2021. za robu i uslugu
navedenu u ponudi i članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 88.453,20 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 robu i uslugu navedenu u članku 2. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za
2021. 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.

SLUŽBENI GLASNIK
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Broj 1/21

Stranica | 23
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.

Klasa: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-04/01-21-177
Grubišno Polje, 15. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

25.
Na temelju članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada
Grubišnoga Polja broj: 6/12 i 8/15), odredbi Odluci o broju korisnika i visini mjesečnih iznosa stipendije za 2020./2021. akademsku
godinu, KLASA: 604-02/20-01/22, URBROJ: 2127/01-01/01-20-1 od 9. studenog 2020. godine, te Liste prvenstva za dodjelu
stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja za 2020./2021. akademsku godinu, radi odustanka jedne kandidatkinje viših godina
studija kojoj je dodijeljena stipendija, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 20. siječnja 2021. godine donio je
O D L U K U o izmjeni Odluke
o dodjeli stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja
za 2020./2021. akademsku godinu
I.
U Odluci o dodjeli stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja za 2020./2021. akademsku godinu („Službeni glasnik“
Grada Grubišnoga Polja br. 8/20) u točki 1. stavku 1. podstavak b) mijenja se i glasi:
„b) Studentima viših godina
1.

DOMAGOJU ŠKALECU iz Grubišnoga Polja, 77.sam.bat.ZNG-a br. 72, studentu 1. godine integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

2.

BRUNI HORVATU iz Velikih Zdenaca, M.Lovraka br. 178, studentu 1. godine diplomskog sveučilišnog studija na
Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku

3.

ELENI MARTINOVIĆ iz Grubišnoga Polja, T.B.Banje br. 55, studentici 1. godine diplomskog sveučilišnog studija
Građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Osijeku

4.

EMMI VANJEK iz Grubišnoga Polja, N.Š.Zrinskog br. 18, studentici 4. godine integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija, smjer Engleski jezik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu

5.

ADELI DANGUBIĆ iz Grubišnoga Polja, Hrvatskih branitelja br. 12, studentici 2. nastavne godine studija radne
terapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.“
II.
U preostalom dijelu Odluka se ne mijenja.
Ova Odluka dostavit će se svim kandidatima u postupku koji do sada nisu zaključili ugovor o korištenju stipendije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se i u “Službenom glasniku” Grada Grubišnoga

Polja.
KLASA: 604-02/20-01/22
URBROJ: 2127/01-01/01-21-20
Grubišno Polje, 20. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

26.
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. 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 25. siječnja 2021. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog situacijskog nacrta
za uređenje okoliša oko Mjesnog doma u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetskog situacijskog nacrta ( geodetske podloge za projektiranje ) za katastarsku česticu
kč.br. 471 k.o. Grubišno Polje (Mjesni dom u Grubišnom Polju , kralja Zvonimira kbr. 75) koja je sastavni dio idejnog projekt a
koji služi kao podloga za projektiranje, a radi uređenja okoliša oko navedenog objekta.
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Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 004/2020 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 22. siječnja 2021.
za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 3.000,00 kn.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim
propisima u trenutku izdavanja računa.
U cijenu je uključen primjerak u analognom i digitalnom ( u PDF i DWG formatu ) obliku.
Članak 3.
Troškovi za izradu geodetskog elaborata navedenog u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2021. 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: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-21-29a
Grubišno Polje, 25. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

27.
Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 57. Statuta Grada
Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, broj 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 25.
siječnja 2021., donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u projektu
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1, MB:2563525,
OIB:13918656679, evidencijski broj nabave: MV-01/21,

2. Predmet nabave:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju,

3. Procijenjena
vrijednost nabave:

3.715.308,91 kuna

4. Odabrani postupak nabave:
5. Ovlašteni predstavnici
naručitelja:

otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Željko Margeta
- pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada
Grubišnoga Polja, sa važećim certifikatom u području javne nabave,
Jasminka Meheš - pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja, sa
važećim certifikatom u području javne nabave,
Danijel Stipić – vlasnik obrta za poslovno savjetovanje ACTA iz Jakšića, sa važećim
certifikatom u području javne nabave.
Članak 2.

Pripremu i provedbu postupka javne nabave provest će Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 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: 361-02/20-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-21-35
Grubišno Polje, 25. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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28.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 26. siječnja 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na Domu za Rome Grubišno Polje – III Faza
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-19/21,

2. Predmet nabave:

radovi na Domu za Rome Grubišno Polje – III Faza ( stolarski, ličilački,
keramičarski fasaderski i kamenarski radovi, vodovod i kanalizacija, električna
instalacija i strojarski radovi ),

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

497.600,00 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: 2127/01-04/01-21-78
Grubišno Polje, 26. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

29.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br:
( 02/20
) 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 29. siječnja 2021. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za radove
na Mjesnom domu u Grubišnom Polju - II. Faza
I.
Odabire se Ponuda Ur.br.21-29 od 25. 01. 2021. g. Ponuditelja, GRAĐEVINSKI OBRT „Lagundžić“ vl. Marijo Lagundžić,
T.B.Banje kbr. 54, 43 290 Grubišno Polje, OIB: 94878700641 u iznosu od 493.675,00 kn, odnosno ukupnom iznosu od 617.093,75
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: radovi na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – II. 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-15/21,
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•
•
•
•
•
•
•
•

procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
499.500,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
493.675,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
617.093,75 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: U. O. za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 27. siječnja 2021.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-21-31
Grubišno Polje, 29. siječnja 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

30.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove sanacije ulica naselja „Centar“ u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-12/21,

2. Predmet nabave:

radovi sanacije ulica naselja „Centar“ u Grubišnom Polju (Vilka Ničea, Julija
Klovića, A.G. Matoša i Tina Ujevića),

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

*392.800,00 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: 404-05/21-01/2
URBROJ: 2127/01-04/01-21-01
Grubišno Polje, 01. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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31.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na sanaciji i modernizaciji pristupne ceste, parkirališta i nogostupa
prema Dječjem vrtiću „Tratinčica“ u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-9/21,

2. Predmet nabave:

radovi na sanaciji i modernizaciji pristupne ceste, parkirališta i nogostupa
prema Dječjem vrtiću „Tratinčica“ u Grubišnom Polju

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

*400.800,00 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: 404-05/20-01/37
URBROJ: 2127/01-04/01-21-08
Grubišno Polje, 01. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

32.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove rekonstrukcije ulice Andrije Hebranga u Grubišnom Polju – II Faza
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-11/21,

2. Predmet nabave:

radovi na rekonstrukciji ulice A Hebranga u Grubišnom Polju – II faza,

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

496.000,00 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,
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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: 404-05/20-01/17
Urbroj: 2127/01-04/01-21-13
Grubišno Polje, 01. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

33.
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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 01. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na izgradnji parkirališta na lokaciji Mjesni dom u Grubišnom Polju
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1
MB:2563525: OIB:13918656679, evidencijski broj: JN-16/21,

2. Predmet nabave:

radovi na izgradnji parkirališta na lokaciji Mjesni dom u Grubišnom Polju ,

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

196.000,00 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: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-21-32
Grubišno Polje, 01. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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34.
Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), članku 14., stavku 1. Pravilnika
o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja br. 07/17 i 1/20) i članku 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja
(“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 2/20) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja, dana 3. veljače 2021. donio je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu službene web stranice Grada Grubišnoga Polja
Članak 1.
Prihvaća se ponuda obrta „MAR-MAL“, vl. Marijana Kuzmek iz Bjelovara, I. V. Trnskog 8d, OIB: 19192786359, broj
2102011 od 1. veljače 2021. za izradu web stranice i digitalnu pristupačnost koja uključuje migraciju postojeće web stranice
Grada Grubišnoga Polja sa trenutnog web hostinga na drugi web hosting, izradu CMS sistema i prilagodbu za digitalnu
pristupačnost u neto iznosu 23.500,00 kn, uz PDV po stopi od 25% što iznosi 5. 875,00, sveukupno 29.375,00 kn, a sastavni je
dio ove Odluke.
Članak 2.
Iznos iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja za 2021., a uplatit će se u roku 30
dana po obavljenoj usluzi i ispostavljenom valjanom računu na IBAN obrta navedenoga u članku 1. ove Odluke, broj:
HR8424020061140279106.
Članak 3.
Prava i obveze između Grada Grubišnoga Polja zastupanog po Gradonačelniku 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 i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
KLASA: 008-01/21-01/4
URBROJ: 2127/01-02/03-21-8
Grubišno Polje, 3. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

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: 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 05. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
za radove na izgradnji parkirališta na lokaciji Dom za Rome Grubišno Polje
1. Naručitelj:

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

2. Predmet nabave:

radovi na izgradnji parkirališta na lokaciji Dom za Rome Grubišno Polje,

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

136.800,00 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: 2127/01-04/01-21-83
Grubišno Polje, 05. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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36.
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. 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 08. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o izradi Glavnog projekta za izgradnju dizala na zgradi javne namjene na lokaciji
trg Josipa bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju
Članak 1.
Odobrava se izrada Glavnog projekta ( Glavni arhitektonski, Glavni građevinski projekt – projekt konstrukcije, Glavni
elektrotehnički projekt, Glavni strojarski projekt – Projekt dizala i troškovnici projektiranih radova ) za izgradnju dizala na zgradi
javne namjene na lokaciji trg Josipa bana Jelačića 1 u Grubišnom Polju na kč.br. 1270/1 ( zemljišno-knjižne oznake zk.č.br.
1964/71 ) k.o. Grubišno Polje, a u svrhu ishođenja Potvrde da se radovi mogu izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s
Glavnim projektom.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 13/2021, od 04. veljače 2021. tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac,
Trojstvena 15, za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke, koja cijena iznosi 19.800,00 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 2021. godinu.
Članak 4.
Za predmetnu nabavu neće se provoditi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja sklopit će ugovor sa
ponuditeljem iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada
Grubišnoga Polja.
Klasa: 404-01/21-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-21-02a
Grubišno Polje, 08. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

37.
Na temelju Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ( NN br. 78/13 ) i čl.
57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga
Polja dana 08. veljače 2021. donosi
O D L U K U
o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme
Članak 1.
Ovom Odlukom prilagođava se građevina javne namjene pod nazivom “Javna zgrada - Trg bana Josipa Jelačića“ koja
se nalazi na lokaciji u Grubišnom Polju, na Trgu bana J. Jelačića 1, na katastarskoj čestici kč.br. 1270/1 ( zemljišno-knjižne oznake
čkbr. 1964/71 ), k.o. Grubišno Polje, njezini dijelovi ili oprema radi osiguranja nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti i unapređivanja pristupačnosti građevini javne namjene.
Članak 2.
Ovom Odlukom prilagođava se građevina navedena u članku 1. ove Odluke na način da sadrži obvezne elemente
pristupačnosti koji udovoljavaju uvjetima nesmetanog pristupa osobama s invaliditetom izgradnjom lifta i parkirnih mjesta za
invalide.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga
Polja.
KLASA: 404-01/21-01/1
URBROJ: 2127/01-04/01-21-03
Grubišno Polje, 08. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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38.
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. 02/20 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 11. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – II faza i izgradnji parkirališta
Članak 1.
Odobrava se stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na Mjesnom domu u Grubišnom Polju – II faza:
vanjska stolarija, keramičarski radovi, stolarski radovi, soboslikarski radovi, fasaderski radovi i vodovod i kanalizacija, kao i
izgradnji parkirališta.
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 15/2021 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, od 10.
veljače 2021. za nadzor navedenih radova iz članka 1. ove Odluke koji iznose 19.900,00 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 2021. 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: 2127/01-04/01-21-40
Grubišno Polje, 11. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

39.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br:
( 02/20 ) 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. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji parkirališta
na lokaciji Mjesni dom u Grubišnom Polju
I.
Odabire se Ponuda Ur.br.21-34 od 08. 02. 2021. g. Ponuditelja, CESTE d.d., J. Jelačića kbr. 2, 43 000
Bjelovar, OIB: 35299396580 u iznosu od 194.206,00 kn, odnosno ukupnom iznosu od 242.757,50 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: radovi na izgradnji parkirališta na lokaciji Mjesni dom u Grubišnom Polju,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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-16/21,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
196.000,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
194.206,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
242.757,50 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: U. O. za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 10. veljače 2021.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-05/18-01/2
Urbroj: 2127/01-04/01-21-36
Grubišno Polje, 11. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

40.
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. 02/02 ) Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 17. veljače 2021. donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na Domu za Rome Grubišno Polje – III faza i uređenju okoliša
Članak 1.
Odobrava se stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih i dio elektrotehničkih radova na Domu za Rome Grubišno
Polje – III. faza i uređenju okoliša ( izgradnja parkirališta ).
Članak 2.
Prihvaća se ponuda broj: 14/2021 tvrtke „B-PROJEKT“ d.o.o. iz Bjelovara, Trojstveni Markovac, Trojstvena 15, od 10.
veljače 2021. za nadzor navedenih radova iz članka 1. ove Odluke koji iznose 18.000,00 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 2021. 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: 2127/01-04/01-21-90
Grubišno Polje, 17. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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41.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br:
( 02/20
) 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 17. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za radove na izgradnji parkirališta
na lokaciji Dom za Rome u Grubišnom Polju
I.
Odabire se Ponuda Ur.br.21-85 od 10. 02. 2021. g. Ponuditelja, CESTE d.d., J. Jelačića kbr. 2, 43 000 Bjelovar, OIB:
35299396580 u iznosu od 116.052,00 kn, odnosno ukupnom iznosu od 145.065,00 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: radovi na izgradnji parkirališta na lokaciji Do za Rome u Grubišnom Polju,
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-20/21,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
136.800,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
116.052,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
145.065,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: U. O. za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 16. veljače 2021.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-01/18-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-21-88
Grubišno Polje, 17. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

42.
Temeljem članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik “ Grada Grubišnoga Polja, br: ( 02/20 ) 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 17. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za radove na Domu za Rome Grubišno Polje - III. Faza
I.
Odabire se Ponuda Ur.br.21-80 od 04. 02. 2021. g. Ponuditelja, GRAĐEVINSKI OBRT „Lagundžić“ vl. Marijo Lagundžić,
T.B.Banje kbr. 54, 43 290 Grubišno Polje, OIB: 94878700641 u iznosu od 494.892,00 kn, odnosno ukupnom iznosu od 618.615,00
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: radovi na Domu za Rome Grubišno Polje – III. Faza (stolarski, ličilački, keramičarski, fasaderski, kamenarski i
strojarski radovi,vodovod i kanalizacija,elektr. instalacija) ,
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,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidencijski broj jednostavne nabave:
JN-19/21,
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):
497.600,00 kuna,
cijena odabrane ponude (bez PDV):
494.892,00 kuna,
cijena odabrane ponude (s PDV):
618.615,00 kuna,
zahtjev za pokretanje postupka nabave zaprimljen od: U. O. za komunalne djelatnosti Grada Grubišnoga Polja,
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: financirati će se iz Proračuna Grada Grubišnoga Polja,
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 05. veljače 2021.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se za istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Klasa: 404-01/18-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-21-89
Grubišno Polje, 17. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

43.
Na temelju članka 57. Statuta Grada Grubišnoga Polja ("Službeni glasnik" Grada Grubišnoga Polja, br. 02/02 ) i Javnog
poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sreds tvima Državnog proračuna
RH u 2021. godini na području RH Ministarstva hrvatskih branitelja, Klasa: 555-09/21-01/1, Urbroj: 522-6/1-1-21-5, od 25.
siječnja 2021, Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 08. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o kandidiranju projekta za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom, sredstvima
Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske
Članak 1.
Grad Grubišno Polje kandidira građevinu javne namjene- “Javna zgrada - Trg bana Josipa Jelačića“ koja se nalazi na
lokaciji u Grubišnom Polju, na Trgu bana J. Jelačića 1, na katastarskoj čestici kč.br. 1270/1 ( zemljišno-knjižne oznake čkbr.
1964/71 ), k.o. Grubišno Polje za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom, sredstvima
Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na području Republike Hrvatske u vrijednosti sa uključenim PDV-om
439.136,25 kn sa svom potrebitom dokumentacijom i sa prijedlogom sufinanciranja kako slijedi:
•
•
•

395.222,63 kn ( 90% vrijednosti investicije ) bespovratna sredstva Ministarstva hrvatskih branitelj ,
43.913,62 kn ( 10% vrijednosti investicije ) sredstva Proračuna Grada Grubišnoga Polja.

Članak 2.
Ovlašćuju se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Upravni odjel za financije i Razvojna agencija AGRO Grada
Grubišnoga Polja da pripreme dokumentaciju po Javnom pozivu iz članka 1 ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da sukladno članku 2. i traženoj dokumentaciji iz
Javnog poziva podnese prijavu na isti.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se u "Službenom glasniku" Grada Grubišnoga
Polja.
Klasa: 404-01/21-01/1
Urbroj: 2127/01-04/01-21-08
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

44.
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. 02/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 22. veljače 2021. donosi
ODLUKU
o izradi geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja terena
za potrebe sanacije i modernizacije nogostupa u ul. Mate Lovraka u Velikim Zdencima
Članak 1.
Odobrava se izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja terena za potrebe sanacije i modernizacije
nogostupa u ul. Mate Lovraka u Velikim Zdencima ( sjevero-zapadna strana odnosno desna strana cestovnog pojasa državne
ceste D-45 gledajući od V. Zdenaca u smjeru Hercegovca tj. od kružnog toka pa do odvojka put u Trnavu prema mrtvačnici i
Zdenačkoj farmi ) u dužini cca 1600 m koja će se izvoditi na kč.br. 1789/1, 1759/3, 1759/5, 1759/13, 1759/6, k.o. Veliki Zdenci
i koji je sastavni dio Troškovnika i dokumentacije za javno nadmetanje.
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Članak 2.
Prihvaća se ponuda br. 009/2018 tvrtke Topos d.o.o. iz Grubišnoga Polja, A.G.Matoša kbr. 21 od 21. veljače 2021.
za uslugu navedenu u članku 1. ove Odluke koja cijena iznosi 5,00 kn po m1.
Cijena ne uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) gdje će ga ponuditelj obračunati u skladu sa zakonskim
propisima u trenutku izdavanja računa.
U cijenu je uključen primjerak u analognom i digitalnom ( u PDF i DWG formatu ) obliku.
Članak 3.
Troškovi za izradu geodetskog elaborata navedenog u članku 1. ove Odluke financirati će se iz Proračuna Grada
Grubišnoga Polja za 2021. 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: 404-01/21-01/3
Urbroj: 2127/01-04/01-21-05
Grubišno Polje, 22. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.

45.
Na temelju članka 15. stavka. 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16 ), članka 6., stavak 1. Pravilnika
o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik” Grada Grubišno Polje br. 07/17 i 1/20 ) i članka 57. Statuta Grada Grubišno Polje
(“Službeni glasnik” Grada Grubišno Polje br. 2/20 ), Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja dana 17. veljače 2021. godine donio
je
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu
/ nabava usluge revizije projekta /
Članak 1.
1. Naručitelj:

Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića kbr. 1, MB:2563525,
OIB:13918656679, evidencijski broj nabave: JN-71/21,

2. Predmet nabave:

Nabava usluge revizije projekta „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti
infrastrukture Zone MPS-a Grubišno Polje“ KK.03.1.2.03.0023

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

78.000,00 kuna,
prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri gospodarska
subjekata koji imaju ovlaštenje za izvršenje radova navedenih u točci 2. ovog
članka,
Jasminka Meheš – pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga
Polja sa važećim certifikatom u području javne nabave,
Marina Vukušić – v.d. ravnateljice Razvojne agencije Agro,
Tony Dvoržak – viši referent za gospodarstvo u Upravnom odjelu za
gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja.

Članak 2.
Kompletan postupak jednostavne nabave provest će Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu 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: 404-05/17-01/22
Urbroj: 2127/01-03/01-21-180
Grubišno Polje, 17. veljače 2021.
Gradonačelnik
Zlatko Mađeruh v.r.
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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

