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OPĆINSKO VIJEĆE

STRANA

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Velika Trnovitica za
razdoblje srpanj-prosinac 2015.g
2.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika
Trnovitica.
3.Odluka o usvajanju Statuta Javne Vatrogasne Postrojbe Garešnica.
4.Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2015.godinu
5.Odluka o Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješovitog
komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica.
6.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za VZO Velika Trnovitica.
7.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu ŠRD „Šaran“
8.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu ŠRD „Klen“
9.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu ŠRD „Amur“

10.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za KUD „TRnovitica“
11.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za L.D. Trnovitički Popovac.
12.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za NK“Moslavina“
13.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015godinu za NK „Mladost“.
14.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za OG Oršić.
15.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za Udrugu Antifašističkih
boraca i Antifašista Garešnica.
16.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015godinu Udruge za zaštitu potrošača
Bjelovarsko-Bilogorske Županije.
17.Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu Udruzi Hrvatskih branitelja
domovinskog rata policije Garešnica.
18.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Velika Trnovitica .
19.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Nova Ploščica .
20.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Velika Mlinska.
21.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Mala Mlinska.
22.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Mala Trnovitica.
23.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Gornja Trnovitica.
24.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Mlinski Vinogradi.
25.Odluka o usvajanju cjenika za mjesni dom Gornja Ploščica.
26.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica.
27.Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Velika Trnovitica.
28.Odluka o izgradnji nadstrešnice kod doma u Velikoj Trnovitici.
29.Odluka o kupnji namještaja za terasu restorana u Velikoj Trnovitici.
30.Odluka o sufinanciranju izleta OŠ Trnovitica iz Velike Trnovitice.
31.Odluka o financijskoj pomoći Savate klubu „Šan“.

32.Odluka o financijskoj pomoći LD“ Vepar“.
33.Odluka o financijskoj pomoći Udruzi „Ruža“ iz Ruškovca.
34.Odluka o financijskoj pomoći Kulturnom centru sv. Martin-Hrvatska.
35.Odluka o financijskoj pomoći Udruzi Antifašističkih boraca i Anifašista.
36.Odluka o odbijanju financijske pomoći Udruzi slijepih Bjelovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-1
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika općine Velika Trnovitica Marković Ivana za razdoblje srpanjprosinac 2015.godinu
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku općine
Velika Trnovitica .
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01-1
URBROJ: 2123/06-16-01-1
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
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 2/2013 ), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 23 sjednici održanoj
30.03.2016. godine, donijelo je

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2016. – 2019. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2016. – 2019.
godine za svaku od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju nastanka
nesreća ili katastrofa.
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 razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2016. – 2019. godine.

Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Velika Trnovitica po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u
Plan razvoja sustava civilne zaštite.
Članak 3.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba
slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od
2016. – 2019. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite Općine Velika Trnovitica imenovano je 10 članova.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- 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
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i
provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu
i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za
uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju
inspekciju civilne zaštite.

Za područje Općine Velika Trnovitica imenovano je 8 povjerenika civilne zaštite i 8
njihovih zamjenika.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. 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 2 skupine.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. 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

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite analiziraju
se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
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.

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila,
- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi,
- ostale planirane aktivnosti.
Javna Vatrogasna postrojba Garešnica
- ima 16 djelatnika
- vozila - zapovjedno, navalno , malo navalno, kemijsko, autoljestve, tehničko, autocisterna
Temeljem Sporazuma o osnivanju Javne Vatrogasne postrojbe Garešnica sa Općinom Velika
Trnovitica ,Klasa:214-01/11-01/1 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 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 putova i prometnicama.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe u sustavu civilne zaštite, prema potrebi
- ostale planirane aktivnosti

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.

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila, prema potrebi i mogućnostima
- provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar,
- ostale planirane aktivnosti

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Garešnica trenutno ima zaposleno 1 djelatnika. Od većih
akcija koje provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost
na djelu, edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika
OŠ, projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa,
- ustrojavanje interventnih timova crvenog križa,
- ostale planirane aktivnosti

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 Gornja Trnovitica, Športsko ribolovno društva Klen, Amur,
Šaran, te NK 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 stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
- ostale planirane aktivnosti
Športsko društvo NK Moslavina i Mladost
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- planirane vježbe sustavu civilne zaštite
- ostale planirane aktivnosti
Ostale udruge iz Odluke o utvrđivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih
osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti
veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti za
odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju podizanja
razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
- 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 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 katastrofa.

Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
-prema potrebi i mogućnostima.
Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća financijska
sredstva u proračunu:
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Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Velika
Trnovitica za razdoblje od 2016. – 2019. godine stupaju na snagu prvi dan od dana objave u
«Službenom glasniku» Općine Velika Trnovitica.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
URBROJ:2123/06-03-16-1
Velika Trnovitica, 30. travnja 2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. travnja 2016. godine donijelo je:
ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga novog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Garešnica

Članak 1.
Donosi se Odluka o prihvaćanju prijedloga novog Statuta Javne vatrogasne postrojbe
Garešnica.
Članak 2.
Statut obuhvaća: ustrojstvo, osnivanje, naziv i sjedište, zastupanje i predstavljanje, djelatnost,
djelokrug rada, upravljanje, imovina i odgovornost za obveze, financiranje, nadzor nad radom,
opće akte, javnost rada kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Javne
vatrogasne postrojbe Garešnica.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-8
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.g
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015.godinu na području
Općine Velika Trnovitica.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01-1
URBROJ: 2123/06-01-16-1
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 28. i 31. Stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica 2/13 .) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 22. sjednici
održanoj dana 30.03.2016. donosi:

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području
Općine Velika Trnovitica
Članak 1.
Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Garešnica, Matije Gupca bb, OIB: 27917254847,
dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području
Općine Velika Trnovitica.
Članak 2.
Trgovačko društvo Komunalac d.o.o.Garešnica obavljati će odvojeno prikupljanje otpadnog
papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog ( glomaznog) otpada, te održavati i prazniti
kontejnere zelenih otoka.
Članak 3.
Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada je područje Općine
Velika Trnovitica koje obuhvaća slijedeća naselja: Velika Trnovitica, Gornja Trnovitica, Mala
Trnovitica, Nova Ploščica, Gornja Ploščica, Mala Mlinska, Velika Mlinska, Mlinski Vinogradi.
Članak 4.
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada
na području Općine Velika Trnovitica putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog
otpada do ovlaštene osobe za trajno zbrinjavanje otpada.
Na mjestu nastanka odvojeno će se prikupljati otpadni papir, plastika i metali, staklo će se
prikupljati putem spremnika na javnim površinama dok će se tekstil, metali i krupni glomazni
otpad odvoziti na zahtjev korisnika usluge (po pozivu).

Članak 5.
Odluku o načinu pružanja javnih usluga koje su predmet ove Odluke Općinsko Vijeće Općine
Velika Trnovitica donijet će u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu uredbe koju donosi
Vlada Republike Hrvatske, a sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Članak 6.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
Članak 7.
Ova Odluka objavljuje se u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica, a primjenjuje se od
dana donošenja.

Predsjednik Općinskog Vijeća
/ Benko Fadljević /

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-6
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za VZO Velika Trnovitica

Usvaja se
Trnovitica.

Izvješće

Članak 1.
o radu za 2015.godinu za Vatrogasnu Zajednicu Općine Velika

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-2
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za ŠRD „Šaran“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Športsko Ribolovno Društvo „Šaran“ iz Male
Mlinske,

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-3
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za ŠRD „Klen“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Športsko Ribolovno Društvo „Klen“ iz Velike
Trnovitice,

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-4
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za ŠRD „Amur“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Športsko Ribolovno Društvo „Amur“iz Velike
Mlinske,
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-5
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za KUD „Trnovitica“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Kulturno Umjetničko Društvo „Trnovitica“iz
Velike Trnovitice.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-7
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za L.D „Vepar“ Trnovitički Popovac
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Lovačko Društvo „Vepar“ Trnovitički
Popovac iz Gornje Trnovitice 25.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-9
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za NK „Moslavina“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015godinu za Nogometni klub „Moslavina“ iz Velike
Trnovitice.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-10
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za NK „Mladost“
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015godinu za Nogometni klub „Mladost“ iz Nove Ploščice
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-11
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za OG Oršić
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za OG Oršić Mala Mlinska 9.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-12
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu za Udrugu Antifašističkih boraca i Antifašista
Garešnica
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu za Udrugu Antifašističkih boraca i Antifašista
Garešnica.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-13
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu Udruge za zaštitu potrošača Bjelovarsko –
Bilogorske Županije

Usvaja se Izvješće
Bilogorske Županije.

Članak 1.
o radu za 2015.godinu Udruge za Zaštitu potrošača Bjelovarsko-

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-14
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju Izvješća o radu za 2015.godinu Udruzi Hrvatskih branitelja domovinskog rata
policije Garešnica
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za 2015.godinu Udruzi Hrvatskih branitelja domovinskog rata
policije Garešnica.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-15
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Velika Trnovitca
Članak 1.
Donosi se Odluka o Usvajanju cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Velikoj
Trnovitici.
Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja doma je u prilogu ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-16
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Nova Ploščica
Članak 1.
Donosi se Odluka o Usvajanju cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Novoj Ploščici.
Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja doma je u prilogu ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-17
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Velika Mlinska

Donosi se Odluka o Usvajanju
Mlinskoj.

Članak 1.
cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Velikoj

Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja doma je u prilogu ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-19
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Mala Trnovitica
Članak 1.
Donosi se Odluka o Usvajanju cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Maloj Trnovitici.
Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja mjesnog doma u prilogu je ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-21
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Mlinski Vinogradi
Članak 1.
Donosi se Odluka o Usvajanju cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Mlinskim
Vinogradima.
Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja mjesnog doma u prilogu je ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-22
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O usvajanju cjenika za mjesni dom Gornja Ploščica
Članak 1.
Donosi se Odluka o Usvajanju cjenika usluga iznajmljivanja mjesnog doma u Gornjoj Ploščici.
Članak 2.
Cjenik usluga iznajmljivanja mjesnog doma u prilogu je ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/16-01-1
Urbroj: 2123/06-01-16-23
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica
Članak 1.
Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica naslijeđene iza
pokojnih Trstenjak Stjepana i Pitljik Štefe.
Članak 2.
Nekretnine se nalaze na kčbr. 1733/25, 1733/26, 1733/28,1733/30 k.o.Trnovitica u Velikoj
Trnovitici.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-03/16-01/01
Urbroj: 2123/06-01-16-1
Velika Trnovitica, 30. 03. 2016.
Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13, 137/15.), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 4. stavka 1, članka 22. stavka 1. točke 4.,
članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ broj 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, i 94/13.) članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine„ broj 91/96., 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ) članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko
vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016. godine donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine Velika Trnovitica
I) OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje gradnja i rekonstrukcija,
zaštita uređenje prometa, financiranje i nadzor na nerazvrstanim cestama na području Općine
Velika Trnovitica.
Sastavni dio ove Odluke čini Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Velika
Trnovitica (u daljnjem tekstu : Popis.)
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Velika Trnovitica.
Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno
koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koja nije
razvrstana kao javna cesta u smislu Zakona o cestama.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Općine Velika Trnovitica niti se ni na
njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja građevina sukladno odluci
Općinskog načelnika, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane
ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen je pješacima ( nogostup i sl.) može se dati u zakup
sukladno posebnim odlukama Općine Velika Trnovitica, ako se time ne ometa odvijanje prometa,
sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Članak 4.

-

Nerazvrstanu cestu sukladno Zakonu o cestama čine:
cestovna građevina, nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge površine na
pripadajućem zemljištu,
građevna čestica,
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste,
prometna signalizacija i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
javna rasvjeta i oprema ceste,
drugi objekti predviđeni projektom ceste.

II) KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 5.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućava uredno odvijanje prometa, ne
ugrožava sigurnost sudionika u prometu, te ne oštećuje cestu, pridržavajući se odredbi Zakona o
cestama.
III)

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 6.

Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica.
Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi redovnog
održavanja koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na
nerazvrstanim cestama uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti
i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

-

Članak 7.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta jesu:
ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona,
betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije posteljice,
izrada asfaltnog tepiha,
mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina rigola
i jaraka,
manji popravci elemenata cestovnih objekata,
zamjena i popravljanje prometne signalizacije i opreme,
čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj javnoj površni te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),
nasipavanje ceste jalovinom,
održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije
prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
drugi slični radovi.

Članak 8.
Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Trnovitica obavljaju pravne,
odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture.

IV)GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 9.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornog plana.
Pored radova utvrđenih Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Općina Velika Trnovitica može organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji
nerazvrstanih cesta na svom području ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje
radova u narav, osobni rad, materija, prijevozničke usluge), dobrovoljnim radom građana, te na
drugi način u skladu sa zakonom i propisima donesenima na temelju zakona.
Članak 10.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati, graditi ili rekonstruirati prema normativima i
propisima o građenju, a u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Općine Velika
Trnovitica.
V) ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 11.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa
željezničkom prugom u razni, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi
drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji
onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke
poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovog članka ne ukloni
raslinje, naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane
ceste na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 12.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:
1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Velika Trnovitica,
2. izvoditi bilo kakve radove koje sene obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje
ili zaštite ceste, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica,
3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim
cestama,

4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim
oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,
5. vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
6. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
7. nanositi na cestu blato,
8. dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
9. okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,
10. puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,
11. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u
njegovoj neposrednoj blizini,
12. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj
cesti,
13. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
14. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu
ili ugroziti sigurnost prometa,
15. parkirati vozili izvan za to predviđenih površina,
16. svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.
Članak 13.
Ako netko radnjom zabranjenom u prethodnom članku ove Odluke učini bilo kakvu štetu
na nerazvrstanoj cesti dužan je istu otkloniti o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti,
komunalni redar će mu Rješenjem odrediti rokove i način otklanjanja štete.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po Rješenju iz prethodnog stavka, šteta će se otkloniti
po drugom izvršitelju, a na teret počinitelja štete.
Članak 14.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost
trupa ceste, ne ugrožava sigurnost prometa, ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 2. Ovog članka ne održava
prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz
na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku
vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 15.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili
građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima
o komunalnom redu.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna
signalizacija i zaštita na mjestu rada.
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.
Članak 16.
Iznimno od članka 15. Stavka 2. Ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara
komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz obveznu dojavu o
poduzetim radnjama Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica.

Pravna osoba koja izvodi radove iz prethodnog stavka ovog članka poduzeti će sve
potrebne radnje kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa do sanacije ceste.
Članak 17.
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna
za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja
prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost
prometa, Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica privremeno će zabraniti sav promet
nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku
upravu.
Članak 18.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama
dužni su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta, te prilaze s
nerazvrstanih cesta na to zemljište.
Članak 19.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također uklanjati
nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste, uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice,
grmlja, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste, kao i
kositi travu, te uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane ceste.
Članak 20.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta ne postupa u skladu s odredbama
članka 18. I 19. Ove Odluke, komunalni redar će narediti Rješenjem izvršenje obveze, a ukoliko
ne postupe po Rješenju isto će biti izvedeno od strane treće osobe, a o trošku vlasnika, korisnika
ili posjednika zemljišta.
Članak 21.
Nerazvrstanim cestama koje su u prostornim planom predviđene za drugu namjenu u
skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javne, može se ukinuti
svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka
donosi Općinsko vijeće Općina Velika Trnovitica.
Općina Velika Trnovitica je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i
sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća
cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 22.
Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi
vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica.
VI) FINANCIRANJE
Članak 23.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz Proračuna Općine
Velika Trnovitica, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju

komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na
nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.
VI)NADZOR
Članak 24.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari, u skladu s Zakonom o
komunalnom gospodarstvu, Zakonom o cestama, Prekršajnim zakonom i ovom Odlukom.
Članak 25.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:
a) Pregledati:
o nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti
prometa,
o radove održavanja nerazvrstanih cesta,
o radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
o radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja
(ugradnja komunalnih instalacija u ili uz trup ceste),
o tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih
cesta,
o obavljanje poslova zaštite i čuvanja nerazvrstanih cesta.
b) Narediti:
o uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena i
bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,
o uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena
stabilnost ili vijek trajanja objekta,
o privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove Odluke,
suprotno uvjetima iz suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno
tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne
infrastrukture,
o privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može
odvijati promet za koji je namijenjena,
o uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji onemogućavanju odvijanje prometa po
nerazvrstanoj cesti,
o vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje,
o prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

Članak 26.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje
nadzora, te mu na njegov zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je
potrebna za obavljanje nadzora.
Članak 27.
Ukoliko pravna ili fizička osoba ne postupi po naredbi izrečenoj Rješenjem izdanom od
strane komunalnog redara, istu činidbu (uklanjanje, činjenje, popravljanje, zamjena i drugo)
učiniti će komunalni redar putem treće osobe, a o trošku pravne ili fizičke osobe kojoj je Rješenje
izdano.

VII)

PREKRŠAJNE ODREDNE

Članak 28.
Novčanom kaznom, u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj
pravna osoba ako:
- Postupa protivno članku 12. ove Odluke,
- Postupa protivno članku 14. st. 1.ove Odluke,
- Postupa protivno članku 15. ove Odluke,
- Postupa protivno članku 18. ove Odluke,
- Postupa protivno članku 19. ove Odluke,
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja
učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Članak 29.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez
izdavanja prekršajnog naloga, u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne iz
članka 28 ove Odluke uz izdavanje potvrde o tome.
VIII) ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
ako neka pitanja nisu određena ovom Odlukom, adekvatno će se primjenjivati drugi akti
Općine Velika Trnovitica kojima je uređen komunalni red.
Članak 31.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-24
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O izgradnji nadstrešnice kod doma u Velikoj Trnovitici
Članak 1.
Donosi se Odluka o izgradnji nadstrešnice kod doma u Velikoj Trnovitici.
Članak 2.
Vrijednost radova iznosit će oko 400.000,00 kuna .
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-25
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O kupnji namještaja za terasu restorana u Velikoj Trnovitici
Članak 1.
Donosi se Odluka o kupnji namještaja za terasu restorana u Velikoj Trnovitici.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-26
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O sufinanciranju izleta OŠ Trnovitica iz Velike Trnovitice
Članak 1.
Donosi se Odluka o sufinanciranju izleta Osnovnoj školi Trnovitica sa 100 kuna po djetetu.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-27
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O financijskoj pomoći Savate klub „Šan“
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Savete klubu „Šan“ Garešnica u iznosu od 2.000
kuna.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-28
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O financijskoj pomoći LD „Vepar“
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Lovačkom društvu „Vepar“ iz Gornje Trnovitice sa
2.000 kuna.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-29
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O financijskoj pomoći Udruzi „Ruža“ iz Ruškovca
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Udruzi „Ruža“ iz Ruškovca u iznosu od 500.00
kuna
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-30
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O financijskoj pomoći Kulturnom centru sv. Martin – Hrvatska
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći od 1.200 kuna Kulturnom centru sv. MartinHrvatska.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-31
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O financijskoj pomoći Udruzi Antifašističkih boraca i Antifašista
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći od 1.000 kuna Udruzi Antifašističkih boraca i
Antifašista.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/16-01-1
Urbroj:2123/06-01-16-32
Velika Trnovitica, 30.03.2016.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30.03.2016.godine donijelo je
ODLUKU
O odbijanju financijske pomoći Udruzi slijepih Bjelovar
Članak 1.
Donosi se Odluka o odbijanju financijske pomoći Udruzi slijepih Bjelovar.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević

