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                                                               OPĆINSKO VIJEĆE                             STRANA 

1.Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna i programa za 2017.godinu  

2.Odluka o usvajanju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2018 godinu. 

3.Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica. 

4.Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2018.godinu. 

5.Odluka o Planu razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 

2018 godinu. 

6.Odluka o  pomoći za opremi novorođenog djeteta u obitelji za 2017.godinu 

na području Općine Velika Trnovitica. 
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    REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 
        OPĆINSKO VIJEĆE  
Klasa:400-08/17-01/1 
Urbroj:2123/06-01-17-01 
 
  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, 15/15.) i članka 31. 
Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 
20.prosinca 2017.godine, donijelo je: 
 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE  

VELIKA TRNOVITICA ZA 2017.GODINU 

 

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu, članak 1.mijenja se i glasi: Proračun 

Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu  sastoji se od Općeg i Posebnog dijela Proračuna i 

Razvojnih planova, kako slijedi:  

Opći dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu čine: 

 

Račun prihoda i rashoda 

Prihoda poslovanja…………………………………………………..……..   3.378.162,00 kn 

Prihodi id prodaje nefinancijske imovine…………………………………….   132.000,00 kn 

Višak prihoda iz 2016 – konto 9221 ………………………………………....    77.931,00 kn  

Ukupni prihodi                                                             3.588.093,00 kn 

 

Rashodi poslovanja…………………………………………………..…….. 2.641.673,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ………………………………....    946.420,00 kn 

Ukupni rashodi                                                                                                3.588.093,00 kn 

Članak 2. 

 Posebni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2017.godinu sačinjavaju izdaci Proračuna 

u iznosu od 3.588.093,00 kn i raspoređeni su po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama 

i aktivnostima koje su prikazane u tablici koja je sastavni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica. 

 

 

Članak 3. 



Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

/Benko Fadljević/ 







 

 













 

 

 

 



                    

REPUBLIKA HRVATSKA            

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA        

              OPĆINSKO VIJEĆE 

     VELIKA TRNOVITICA 

 

Klasa: 400-08/17-01/01 

Urbroj: 2123/06-01-17-2 

Velika Trnovitica, 20. prosinac 2017. godine 
 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15.) i 

članka 31. Statuta općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici 

održanoj 20.12.2017. godine donijelo je 

 

P R O R A Č U N  OPĆINE  VELIKA TRNOVITICA 

ZA 2018. godinu 

 

 

Članak 1. 
 

 

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2018. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela. 
 

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2018. godinu čine: 

A) Račun prihoda i rashoda 

B) Račun zaduživanja 

C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

 

i to kako slijedi: 

 

 

 

 

 

 

 

























 

    



     

 

 

                               

REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA         
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:400-01/17-01/1  

URBROJ: 2123/06-01-17-3  

Velika Trnovitica, 20.12.2017. godine 
 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 31. Statuta Općine Velika 

Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20.12.2017. donosi 

 

O D L U K U  O  I Z V R Š E N J U  

P R O R A Č U N A  

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GOD. 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo 
izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti načelnika te druga pitanja u 
izvršenju Proračuna. 

 

Članak 2. 

Prihodi i primici Proračuna raspoređeni su u Proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih potječu. 
Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim klasifikacijama, te 
uravnoteženi s prihodima i primicima. 

 

Članak3. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji 
se od Računa prihoda i rashoda te računa financiranja, a posebni dio sadrži raspored rashoda po 
osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti, 
uz oznaku izbora financiranja-. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći unutar 
općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim 
propisima, ostali prihodi, kazne, upravne mjere i ostali prihodi prihodi od prodaje neproizvedene 
imovine i prigodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, 
financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine od otplate 
kredita. 

 

Članak 4. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun sukladno Zakonu ili drugim propisima, neovisno o 
visini prihoda planiranih u Proračunu. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima 
koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelja sredstva na pojedinim stavkama.  

Svi rashodi i izdaci iz Proračuna temelje se na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se 
dokazuje obveza plaćanja. Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene 
Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu. Korisnici proračuna mogu imati samo jedan 
žiro-račun. Sredstva raspoređena na korisnike prenosit će sa na žiro-račun korisnika srazmjerno 



ostvarenim sredstvima i u skladu s bilančnim mogućnostima. Proračunski korisnici su obvezni dostaviti 
sve potrebe podatke i izvješća na zahtjev Općine Velika Trnovitica. Izmjenama i dopunama Proračuna 
za tekuću godinu korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda. 

 

Članak 5. 

Sredstva tekuće rezerve Proračuna koriste se za podmirenje nedovoljno planiranih ili neplaniranih 

nepredviđenih ili neplaniranih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. U 2018. Godini 

planiraju se sredstva proračunske pričuve u visini 10.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava 

odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko Vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna. 

 

Članak 6. 
 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim po uvjetima i na način kako je 

utvrđenom Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5% 

rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Odluko o tome odnosi načelnik, a o izvršenim 

preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

 

Članak 7. 
 

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Načelnik raspolaže 

raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu  Općine te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 

vlasništvu Općine, sukladno odredbama Statuta Općine. 

 

Članak 6. 
 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica, a stupa na snagu 

01.siječnja 2018.godine. Odluka se objavljuje i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica. 

 

                               

                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 / Benko Fadljević / 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

               Ž U P A N I J A 

 OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 810-01/17-01-1 

URBROJ: 21323/06-02-17-2 

U  Velikoj Trnovitici, 05.10.2017.                       

 

Na temelju članka 17. stavka 1 alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 

82/2015)  članka 47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima  izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti (Narodne novine  broj 49/17) i članka 46 Statuta Općine Velika Trnovitica  („Službeni  

glasnik Općine Velika Trnovitica “ broj 2/13 ), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

ODLUKA 

o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica 
 

Članak 1. 
Operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica su:  

1.Komunalac d.o.o Garešnica 

2.Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica sa pripadajućim dobrovoljnim društvima 

3.Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica, kao nositelj 

posebnih zadaća u provedbi mjera civilne zaštite u skladu sa odredbama Plana zaštite i spašavanja 

Općine Velika Trnovitica su: 

 

1.Veterinarska stanica d.o.o Hercegovac 

2.Karaula veterinarska stanica d.o.o Daruvar 

3.Javna vatrogasna postrojba Garešnica 

4.Hrvatski crveni križ Garešnica 

 

Članak 3. 
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne 

zaštite Općine  Velika Trnovitica su:  
1. Športsko ribolovna udruge općine Velike Trnovitice su: ŠRD „Klen“ Velika Trnovitica, ŠRD „Amur“ 

Velika Mlinska,ŠRD „Šaran“Mala Mlinska. 

2. Lovačka udruga „ Vepar“,  



3.Nogometni klub „Mladost“ Nova Ploščica  i „Moslavina“ Velika Trnovitica. 

Članak 4. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica su one pravne 

osobe koje su svojim proizvodnim , uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica.   

Članak 5. 

Pravne osobe iz članka 1.Ove Odluke, dio su  operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Velika 

Trnovitica te obavljaju zadaće u sustavu civilne zaštite: 

1.Komunalac d.o.o.Garešnica-angažiraju se u slučaju potrebe za kombiniranim građevinskim strojem, 

raščišćavanje, premještanje, čišćenje i ostale radnje prema potrebi, spašavanje materijalnih dobra u 

slučaju nesreća. 

2.Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica sa 5 Dobrovoljnih vatrogasnih društava-posjeduje 1 

kombi vozilo, 1 kamion-cisternu i 5 traktorskih cisterni te opremu i druga materijalno  tehnička sredstva 

za provođenje  mjera zaštite i spašavanja. Vrše ispumpavanje vode, punjenje i postavljanje vreća sa 

pijeskom te spašavanje materijalnih dobara u slučaju nesreća. 

3.Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar-dobrovoljna, stručna, humanitarna udruga javnog 

značaja čiji su ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje  i pružanje prve medicinske pomoći na 

nepristupačnim područjima  i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći 

treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u svrhu očuvanja 

ljudskih života zdravlja i imovine . 

Članak 6. 

Pravne osobe iz članka 2. Ove Odluke , dio su operativnih snaga civilne zaštite na području Općine 

Velika Trnovitica te obavljaju utvrđene  zadaće u sustavu civilne zaštite: 

 1.Veterinarska stanica d.o.o. Hercegovac i Karaula veterinarska stanica Daruvar-pružanje veterinarske 

pomoći po pozivu Općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite. Uključivanje i svih vlasnika 

stoke. U slučaju pojave zarazne  bolesti životinja a dužna je o istome obavijestiti ured na razini županije 

(sve nadležne službe) koji odlučuju o obavješćivanju ostalih subjekata. Sudjeluju pri dekontaminacije 

ljudi, životinja i materijalnih dobara,ovisno od vrste i intenziteta. 

2.Javna vatrogasna postrojba Garešnica-sudjeluje u gašenju požara spašavanja ljudi i materijalnih 

dobara na području Općine Velika Trnovitica 

3.Hrvatskicrveni križ Garešnica-pozivanje ekipe za pružanje prve medicinske pomoći. Organiziranje i 

vršenje njege bolesnika i lakših ranjenika po kućama  i razvijanje službe traženja nestalih te 

organiziranje dobrovoljnog davanja krvi, podjela hrane, pokrivača, odječe i obuće. 

Članak 7. 

Aktiviranje operativnih snaga od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Velika Trnovitica i 

udruga od interesa za civilnu zaštitu nalaže Odlukom Općinski načelnik samostalno ili na prijedlog 

odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga civilne zaštite ili Državne uprave kad utvrdi da 

izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kad je proglašene velika nesreća. 

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 

područje jedinica lokalne samouprave u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu 

nadležnog stožera civilne zaštite. 



Članak 8. 

Stupanjem na snagu Ove odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne  zaštite na području Općine Velika 

Trnovitica Klasa:810-01/15-01-1, Urbroj:2123/06-02-15-1 iz 10.12.2015.godine. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na danom donošenja a objavit  će se u Službenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica. 

 

                   Općinski načelnik  

                                                                                                     /Ivan Marković/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

        
KLASA: 810-01/17-01-1 

URBROJ:2123/06-01-17-3 

Velika Trnovitica, 20.12.2017. 

 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 

broj 82/15) i  članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica  («Službeni glasnik » Općine Velika 

Trnovitica 2/13 ),Općinsko  vijeće Općine Velika Trnovitica , na 6.  sjednici održanoj 20.12.2017.  

godine, donijelo je 

analizu stanja sustava civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica  za 2017. godinu 

Članak 1.  

 Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Općinsko  vijeće Općine Velika Trnovitica  usvaja analizu stanja sustava civilne 

zaštite za 2017. godinu.  

Članak 2.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 

te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

  Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i 

redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim sposobnostima 

nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2017. 

godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih 

organiziranih sustava zaštite.  
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od elementarnih 

nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Velika Trnovitica .  

 Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su procijenjene 

mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.  

 U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe 

koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga se prema potrebi 

uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.  

 

 



Članak 3. 

 Općinsko  vijeće Općine Velika Trnovitica potvrđuje  Odluku o utvrđivanju operativnih snaga 

sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika 

Trnovitica  KLASA:810-01/17-01-1, URBROJ:2123/06-02-17-2 

 Odlukom su određene slijedeće pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: 

1. Veterinarska stanica d.o.o. Hercegovac 

2. Karaula Veterinarska stanica d.o.o Daruvar 

3. Javna vatrogasna postrojba Garešnica 

4. Hrvatski crveni križ Garešnica 

 

Članak 4. 

 Za proteklo jednogodišnje razdoblje analizira se stanje i provedene aktivnosti pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite iz točke 3. 

1.Veterinarska stanica Hercegovac d.o.o i Karaula veterinarska stanica Daruvar pružaju veterinarsku 

pomoć po pozivu Općinskog načelnika ili načelnika Stožera  civilne zaštite. Uključivanje i svih vlasnika 

stoke. U slučaju pojave zaraze bolesti životinja a dužna je o istom obavijestiti  ured na razini županije 

kao i sve nadležne institucije koji odlučuju o obavješćivanju ostalih subjekata. Sudjeluju  pri 

dekontaminaciji  ljudi ,životinja  i materijalnih dobara , ovisno  od vrste i intenziteta. U slučaju velike 

nesreće  ili katastrofe djelatnici navedenih stanica provodit će zaštitu životinja i namirnica životinjskog 

podrijekla.  

2.Javna vatrogasna postrojba Garešnica-sudjeluje u gašenju požara spašavanja ljudi  i materijalnih 

dobara na području Općine Velika Trnovitica, temeljem Sporazuma  o osnivanju Javne Vatrogasne 

postrojbe Klasa:214-01/11-01/1, Urbroj:2123/06-01-11-1. 

3.Hrvatski Crveni križ Garešnica-pozivanje ekipe za pružanje prve medicinske pomoći. Organiziranje i 

vršenje njege bolesnika i lakših ranjenika po kućama i razvijanje službe traženja nestalih te organiziranje 

dobrovoljnog davanja krvi, podjela hrane, pokrivača, odjeće i obuće. Gradsko društvo Crvenog križa 

Garešnica trenutno ima 1 djelatnika. Od većih akcija koje provodi tijekom godine ističe se akcija 

dobrovoljnog darivanja krvi,akcija solidarnosti na dijelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni 

program(npr:projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno 

ugroženo stanovništvo is.) 

Skloništa 

 Prostornim planom uređenja Općine Velika Trnovitica  („Službeni glasnik broj 2/2006.)  

utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava 

privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

 Općina Velika Trnovitica u svojem vlasništvu ima 8 domova u kojima će se vršiti sklanjanje 

ljudi u slučaju katastrofe.  Redovno održavanje skloništa obveza je njihovih vlasnika.   

Za područje Općine Velika Trnovitica  izrađen je Plan sklanjanja stanovništva i materijalnih 

dobara, te Plan evakuacije koji predviđa mjesta i postupak evakuacije.  

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  



Operativne sposobnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju se 

sukladno njihovim pisanim izvješćima: 

Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. i poduzeće za upravljanje vodom Voda Garešnica d.o.o. 

U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u sanaciji oštećenja na plinovodu,vodovodu, 

cestama, zgradama , raščišćavanju  puteva i prometnica. 

Kao jedna od operativnih snaga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika 

Trnovitica komunalna tvrtka Komunalac d.o.o  i poduzeće za upravljanje vodom Voda Garešnica d.o.o. 

tvrtka Komunalac d.o.o za distribuciju plana od iznimne su važnosti za civilnu zaštitu u okviru svojih 

redovitih  djelatnosti. 

 

Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica  sa pripadajućim društvima 

-Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica-5 Dobrovoljnih vatrogasnih društva,              - posjeduje 

1 kombi vozilo, 1 kamion-cisternu  i 5 traktorskih cisterni  te opremu i druga materijalno tehnička 

sredstva za provođenje mjere zaštite i spašavanja. Vrše ispumpavanje  vode, punjenje i postavljanje 

vreća sa pijeskom te spašavanje materijalnih dobara u slučaju nesreća. 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 

nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje 

prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima 

kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti 

tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. 

Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, 

a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica. 

Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 

pripravnika i 12 suradnika. 

Tijekom 2017. godine na području Općine nije bilo angažiranja HGSS. 

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

Udruge građana 

 

Na području  Općine Velika Trnovitica  nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Lovačko 

društvo  Vepar iz  Gornje Trnovitica, te Športsko ribolovno društvo Klen, Amur, Šaran, Nogometni 

klubovi  Mladost i Moslavina. Općina Velika Trnovitica prema potrebama i prema posebnim 

zahtjevima, sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta 

udruga za potrebe zaštite i spašavanja.  

 



Ostale udruge iz Odluku o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

 

ZAKLJUČAK:  

 

Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica  postojeći ljudski kadrovi, 

oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički uvjeti zadovoljavaju potrebe civilne zaštite na 

području Općine Velika Trnovitica. 

Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i 

unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje sredstava za njihovo 

opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima. 

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite detaljnije 

je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.  

Članak 4. 

Analiza utroška financijskih sredstava za 2017. godinu: 

red. 

broj. 

 plan za 2017. god realizirano 

1. civilna zaštita   

1.1. osposobljavanje stožera 4.000 0,00 

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe   

1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika   

1.4. nabavka opreme   

1.5. izrada planskih dokumenata   

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite    

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih 

snaga civilne zaštite  

  

1.8. održavanje skloništa osnovne i dopunske zaštite   

 ukupno 4.000,00 0,00 

2. vatrogastvo   

2.1. vatrogasna zajednica 110.000,00 110.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 105.000,00 105.000,00 

2.3. nabavka opreme   

 ukupno 215.000,00 215.000,00 



3. udruge građana   

3.1. HGSS 1.000 0,00 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000 4.000 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za provođenje mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne aktivnosti) 

  

 ukupno 6.000 4.000 

4. ostale službe i pravne osobe   

4.1. veterinarske usluge   

4.3. deratizacija   

4.4. dezinsekcija   

4.5.  programi zaštite okoliša   

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za provođenje 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

(ugovori, oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

  

 ukupno   

 Sveukupno 225.000,00 219.000,00 

 

Članak 5.  

 Ova analiza stupa na snagu osam dana od dana objave  u «Službenom glasniku »Općine Velika 

Trnovitica .   

 

  

                    PREDSJEDNIK  

                                                                                                              OPĆINSKOG  VIJEĆA  

 

 

 

 

 

 



                         
 REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko Vijeće 

 
 

KLASA: 810-01/17-01-1 

URBROJ: 2123/06-01-17-4 

Velika Trnovitica, 20.12.2017. 

 

Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» 

broj 82/15) i  članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica  (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 

), Općinsko  vijeće Općine Velika Trnovitica, na 6.  sjednici održanoj   20.12.2017. godine, donijelo je  

Plan razvoja sustava civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

 U cilju poboljšanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće  Općine Velika Trnovitica  usvaja godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica  za 2018. godinu.  

Članak 2.  

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015) 

određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

i Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica , donosi se Plan razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica  za 2018. godinu. 

 

Članak 3. 

 Planom razvoja sustava civilne zaštite predviđa se provedba slijedećih aktivnosti pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite u 2018. godini:  

 

Stožer Civilne zaštite 

Načelnik Općine imenovao je Stožer civilne Odluke o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite 

Općine Velika Trnovitica Klasa:810:-03/17-01-1, Urbroj:2123/06-02-17-3 od 05.10.2017.godine. 



 Planirane aktivnosti stožera u 2018. godini: 

- kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni telefonski 

brojevi)  u planskim i operativnim dokumentima. 

- aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra (preventivna operativna funkcija) 

- aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna funkcija u fazi 

spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica) 

- održavanje redovnih sjednica Stožera 

- osposobljavanje članova Stožera 

- sudjelovanje u vježbi 

- ostale aktivnosti 

Povjerenici civilne zaštite  

Za područje Općine Velika Trnovitica načelnik općine  imenovao je povjerenike civilne zaštite 

i njihove zamjenike Odlukom KLASA:810-01/17-02-1, URBROJ:2123/06-02-17-1. od 05.10.2017. 

Imenovano je 8 povjerenika i 8 zamjenika. 

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, 

- aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće 

koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe 

 

Postrojba civilne zaštite Općine Velika Trnovitica  

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je postrojba civilne 

zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na 

području Općine Velika Trnovitica. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Velika Trnovitica  broji  24 osoba koju čini 

zapovjedništvo i tri skupine.  

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:  

- kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), te 

njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima, 

- provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite, 

- sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite, 



- aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike nesreće koja 

može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u slučaju proglašenja nastanka 

katastrofe. 

Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica  

-broj vatrogasnih postrojbi na području općine broji 5 postrojbi DVD-a 

-broj operativnih vatrogasaca je 30, a aktivnih po društvima  je 101 član. 

OSTALE PRAVNE i OPERATIVE  OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

Planirane aktivnosti ostalih pravnih i operativnih  osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja: 

Javna vatrogasna postrojba Garešnica  

 - ima 16 djelatnika 

 -vozila- zapovjedno, navalno, malo navalno, kemijsko, auto ljestve, tehničko,autocisterna. 

Temeljem  Sporazuma o osnivanju Javne Vatrogasne postrojbe Garešnica sa Općinom  Velika 

Trnovitica, Klasa:214-01/11-01-01/1 Urbroj:2123/06-01-11-1, u slučaju požara, velikih nesreća ili 

katastrofa obavezni su sudjelovati u spašavanju ljudi i imovine  na području Općine Velika Trnovitica

  

Komunalno poduzeće d.o.o. Garešnica  i poduzeće za upravljanje vodom  Voda Garešnica d.o.o.  

U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u sanaciji oštećenja na plinovodu , vodovodu, 

cestama , zgradama , raščišćavanju puteva i prometnicama te ostale radnje prema potrebi. 

  

Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar 

 Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske 

i Koprivničko-križevačke županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van 

njenih granica. 

Trenutačno broji 31 članova od čega 7 gorskih spašavatelja (jedan s područja Grada Čazme), 12 

pripravnika i 12 suradnika. 

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine: 

 - planirane vježbe, 

 - nabavka opreme i vozila,  

- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar, 

 - ostale planirane aktivnosti 

Hrvatski crveni križ – Garešnica     

 Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica  trenutno ima zaposleno 1 djelatnika. Od većih akcija 

koje provodi tijekom godine ističu se akcija dobrovoljnog darivanja krvi,akcija solidarnosti  na djelu , 

edukacija prve pomoći mladih te socijalni program (npr. projekt opremanja učenika OŠ, projekt školske 

kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.) .  



UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Udruge građana 

Na području Općine Velika Trnovitica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila osnovna 

djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć sljedećih udruga: Lovačko 

društvo Vepar  iz Gornje Trnovitice , te Športsko ribolovno društvo Klen, Amur, Šaran. Nogometni klub 

Mladost i Moslavina. Općina Velika Trnovitica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, 

sufinancira djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za 

potrebe zaštite i spašavanja.   

lovačko društvo Vepar 

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:prema mogućnostima 

športsko društvo NK Moslavina i Mladost  

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine:prema mogućnostima 

Ostale udruge iz Odluke o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite 

Članak 4. 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 U cilju podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se 

edukacija stanovništva. 

 Planirane aktivnosti u 2018. godini: 

 - sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja uz nositelja 

DUZS, 

 - upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite  putem javnih 

rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice općine 

 - izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća 

SKLONIŠTA 

 Prostornim planom uređenja  Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik broj2/2006)  

utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti osigurava 

privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te prilagođavanjem pogodnih 

prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.  

Općina Velika Trnovitica  u svojem vlasništvu ima 8 domova u kojima će se vršiti sklanjanje 

ljudi u slučaju katastrofe.   

Planirane aktivnosti tijekom 2018. godine: 

Članak 5.  

 

U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska 

sredstva u proračunu: 



  

red. 

broj. 

 plan za 2018. 

godinu 

plan za 2019. 

godinu 

plan za 2020. 

godinu 

1. civilna zaštita    

1.1. osposobljavanje stožera 4.000 5.000 5.000 

1.2. smotra i osposobljavanje postrojbe    

1.3. smotra i osposobljavanje povjerenika    

1.4. nabavka opreme    

1.5. izrada planskih dokumenata    

1.6. provedba vježbi sustava civilne zaštite     

1.7. aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite  

   

1.8. održavanje skloništa osnovne i 

dopunske zaštite 

   

 ukupno 4.000 5.000 5.000 

2. vatrogastvo    

2.1. vatrogasna zajednica 80.000,00 90.000,00 90.000,00 

2.2. javna vatrogasna postrojba 106.605,00 124.000,00 124.000,00 

2.3. nabavka opreme    

 ukupno 186.605,00 214.000,00 214.000,00 

3. udruge građana    

3.1. HGSS 1.000 2.000 2.000 

3.2. HCK – gradsko društvo 5.000 8.000 7.000 

3.3. jačanje sposobnosti udruga za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

   

 ukupno 6.000,00 10.000,00 9.000,00 

4. ostale službe i pravne osobe    

4.1. veterinarske usluge    

4.3. deratizacija    

4.4. dezinsekcija    



4.5.  programi zaštite okoliša    

4.6. jačanje sposobnosti pravnih osoba za 

provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite (ugovori, 

oprema, preventivne i operativne 

aktivnosti) 

   

 ukupno    

 Sveukupno 196.605,00 229.000,00 225.000,00 

 

Članak 6.  

 Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica za 2018. godinu 

stupa na snagu 8 dana od dana objave a objaviti će se u  Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica. 

                                                                PREDSJEDNIK  

                                                                                                           Općinskog vijeća 

                                                             

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

               OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:510-01/17-01-1 

Urbroj:2123/06-01-17-1 

Velika Trnovitica, 20.12.2017. 

 

 

        Na temelju članka 31.Statuta Općine Velika Trnovitica, općinsko vijeće Općine V. 

Trnovitica dana 20.12.2017.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji za  2017.godini 

na  područje Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

             Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za 

opremu novorođenog djeteta u obitelji, te visina pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 

2017.godini. Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju 

pravo roditelji. 

 

Članak 2. 

           Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji može ostvariti i koristiti 

roditelj: 

-za dijete rođeno u obitelji od 01.siječnja do 31.prosinca  

-koji je državljanin Republike Hrvatske s formalnim i stvarnim prebivalištem na području 

Općine Velika Trnovitica najmanje 2 godinu prije rođenja djeteta. 

 

Članak 3. 

           Visina novčanog   iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 7.000 kuna. 

Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu 

korisnika, jedanput godišnje za prethodnu godinu. 

 

Članak 4. 

            Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji, 

podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica u roku od sedam mjeseci 

od dana rođenja za koje se podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o svom državljanstvu, potvrdu o prebivalištu oba 

roditelja i rodni list za novorođeno dijete. 

 

Članak 5. 

           

         Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti  za 

isplatu sredstava za opremu novorođenog djeteta u smislu ove Odluke. 

         O pravu na isplatu sredstava obavještava se podnositelj zahtjeva. 

 

Članak 6. 

        Sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica. 



 

Članak 7. 

       Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. Ovom  Odlukom prestaje važiti Odluka iz 20.12.2016. Klasa:510-01/16-01-

1,  Urbroj:2123/06-01-16-1. 

 

                       OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

                                                                                  

 

                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:    

                                                                                         Benko Fadljević 

                                                                                          


