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OPĆINSKO VIJEĆE

STRANA

1. Odluka o usvajanju Izvješća načelnika Općine Velika Trnovitica za 2015. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu
3. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2016. godinu
4. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica
5. Analiza stanja sustava civilne zaštite u Općini Velika Trnovitica za 2015. godinu
6. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s trogodišnjim financijskim
planom
7. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Velika
Trnovitica
8. Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji za 2016.godini na
području Općine Velika Trnovitica
9. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica
10. Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Velika Trnovitica

11. Odluka o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu
Općine Velika Trnovitica
12. Odluka o usvajanju Strategije Razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje
2015-2020. Godine
13. Odluka o financijskoj pomoći Osnovnoj školi „Trnovitica“ iz Velike Trnovitice
14. Odluka o financijskoj pomoći Lovačkom društvu „Vepar“
15. Odluka o financijskoj pomoći Udruzi za zaštitu Potrošača
16. Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata Garešnica
17. Odluka o kupnji namještaja – restoran Velika Trnovitica

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-1
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća načelnika za 2015.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika općine Velika Trnovitica Marković Ivana za 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, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-2
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. GODINU
Članak 1.
U proračunu Općine Velika Trnovitica za 2015. godinu članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Općine Velika Trnovitica za 2015. godinu iznosi:
Plan za 2015. godinu iznosi 2.537.100,00 kn
Novi Plan za 2015. godinu iznosi 3.168,200,00 kn.
Članak 2.
Prihodi sa naznakom izvora, a prema ekonomskoj klasifikaciji i izdaci prema
organizacijskoj,programskoj,funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja
utvrđuje se Bilanci prihoda i izdataka za 2015. godinu kako slijedi u Proračunu:
Članak 3.
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,v.r
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-3
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2016. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja Proračun za 2016.godinu u iznosu od
3.193,949,00 kuna, Projekcije Proračuna za 2017.godinu od 3.243,100,00 kuna i Projekciju
Proračuna za 2018.godinu u iznosu od 3.395.100,00 kuna.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu 01.01.2016. i bit će objavljena u Službenom glasniku općine
Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-01/15-01-1
URBROJ: 2123/06-02-15-1
Velika Trnovitica, 10. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.
82/2015) i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“ broj 2/13), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica dana 10. 12. 2015. godine
podnosi na suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu Bjelovar, u
smislu odredbe članka 12. Zakona o sustavu civilne zaštite, sljedeći

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. Stožer civilne zaštite Općine Velika Trnovitica,
2. Povjerenici civilne zaštite Općine Velika Trnovitica,
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Velika Trnovitica,
4. Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica sa pripadajućim vatrogasnim društvima.
Članak 2.
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“, ŠRD „Amur“,ŠRD
„Šaran“
2. Lovačka udruga Vepar“,
3. Nogometni klub „Mladost“ i „Moslavina“
Članak 3.
Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Velika
Trnovitica , kao nositelji 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. Komunalac d.o.o Garešnica
5. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
6. Hrvatski crveni križ Garešnica
Članak 4.
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 sustava civilne zaštite ili
Državne uprave kad utvrdi da izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću ili kada
je proglašena velika nesreća.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
osnovanih za područje jedinice lokalne samouprave u velikim nesrećama i katastrofama uz
stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Članak 5.
U privitku Odluke nalazi se popis odgovornih osoba navedenih operativnih snaga.
Članak 6.
Ovaj prijedlog Odluke dostaviti će na odlučivanje Općinskom vijeću Općine Velika
Trnovitica po dobivenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu
Bjelovar, u smislu odredbe članka 12. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Općinski načelnik
Ivan Marković, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15-01/1
URBROJ: 2123/06-01-15-2
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15), članka 31. Statuta Općina Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“
broj 8/2015), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 20. sjednici održanoj dana 21.
prosinca 2015. godine usvojilo je
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U
OPĆINI VELIKA TRNOVITICA ZA 2015. godinu
1. UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Općina Velika Trnovitica dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga
koji se odnosi na planiranje, razvoj učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Člankom 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica 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 koje se razmatra i usvaja svake četiri
godine.
Općina Velika Trnovitica ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Velika Trnovitica
(KLASA:810-01/10-01/7, URBROJ: 2103/01-02-10-4), koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica na sjednici 02. kolovoza 2011. godine i Plan zaštite i spašavanja za područje
Općine Velika Trnovitica(KLASA:810-03/12-01-1, URBROJ: 2123/06-01-12-7,30 listopada
2012), kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Općine na 20. sjednici održanoj 30.listopada 2012.
godine.
Na području Općine Velika Trnovitica djeluju ukupne snage i potencijalne za zaštitu i
spašavanje:
-operativne snage od interesa za sustav civilne zaštite
-udruge od interesa za sustav civilne zaštite kao pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne
zaštite
-pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa
za zaštitu i spašavanje općine Velika Trnovitica utvrdio je operativne snage i spašavanja i prave
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje općine Velika Trnovitica.
Operativne snage zaštite i spašavanja općine Velika Trnovitica su:
1. Stožer civilne zaštite i spašavanja Općine Velika Trnovitica
2. Povjerenici civilne zaštite opće namjene
3. Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Velika Trnovitica
4.Vatrogasna zajednica općine velika Trnovitica
2. STANJE SUSTAVA PO SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer civilne zaštite je stručno , operativno i koordinativno tijelo koje pruža pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i Vatrogasnog zapovjedništva JLP(R)S,
provedeno je temeljem Programa osposobljavanja, a proveli su je djelatnici Područnog ureda za
zaštitu Bjelovar. Cilj osposobljavanja je bio upoznati članove stožera i zapovjedništva s njihovim
obvezama i odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti za djelovanje u
sustavu zaštite i spašavanja , katastrofama i velikim nesrećama. Kontakt podaci (adrese, fiksni i
mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.
Sukladno članku 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, broj 79/08) i članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica , na prijedlog načelnika po prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i
spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, imenovalo je Stožer zaštite i spašavanja Općine
Velika Trnovitica (KLASA: 810-03/13-01-1 , URBROJ: 2123/06-01-13-1 od 13.09. 2013.
godine) kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje planira mjere i poduzima aktivnosti
radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te prilagođava
obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa i imenovalo
Zapovjedništva civilne zaštite Općine Velika Trnoviticva (KLASA: 810-01/13-01-1 , URBROJ:
2123/06-02-13-1 od rujna 2013. godine).
2. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Povjerenika civilne zaštite za općinu Velika Trnovitica broji 8 obveznika i 8 zamjenika
obveznika, svako mjesto u općini ima povjerenika i zamjenika.
3. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Postrojba civilne zaštite za općinu Velika Trnovitica broji 24 obveznika:
Zapovjedništvo tima-zapovjednik, zamjenik zapovjednika i bolničar
1.skupina:3 ekipe po 3 člana + zapovjednik skupine
2.skupina :2 ekipe po 4 člana ,1 ekipa po 3 člana + zapovjednik skupine

4. VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA SA PRIPADAJUĆIM
DRUŠTVIMA
Na području općine Velika Trnovitica djeluju DVD Velika Trnovitica, DVD Mala
Trnovitica, DVD Mala Mlinska, DVD Velika Mlinska i DVD Nova Ploščica.
Godišnja izdvajanja za funkcioniranje VZO-a za 2015.godinu iznosi 69.500,00 kuna.
UDRUGE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE KAO PRIČUVNI DIO
OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
-Športsko ribolovna udruga općine Velika Trnovitica su:ŠRD „Klen“, „Amur“ i „Šaran“
-Lovačka udruga „Vepar“
-Nogometni klub „Mladost“ i „Moslavina“
OSTALE 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 ODBEDBAMA PLANA ZAŠTITE I
SPAŠAVANAJA 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. Komunalac d.o.o. Garešnica
5. Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
6. Hrvatski crveni križ Garešnica
VETERINARSKE STANICE (Veterinarska stanica d.o.o Hercegovac i Karaula)
U slučaju velike nesreće ili katastrofe djelatnici navedenih stanica provodit će zaštitu
životinja i namirnica životinjskog podrijetla.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GAREŠNICA I HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA , STANICA BJELOVAR
U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u spašavanju ljudi i imovine na
području općine Velika Trnovitica.
KOMUNALAC D.O.O.
U slučaju velike nesreće ili katastrofe sudjelovat će u sanaciji oštećenja na plinovodu,
vodovodu, cestama, zgradama, raščišćavanja putova i prometnicama.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GAREŠNICA
U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se ekipe prve pomoći, organizirati
dobrovoljno darivanje krvi, dijeliti pomoć ugroženima i sl.
3. SKLANJANJE LJUDI
Prostornim planom uređenja Općina Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“, broj 14) utvrđeno je da se zaštita i sklanjanje ljudi u slučaju elementarnih nepogoda i

ratnih opasnosti osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, te prilagođavanjem pogodnih
prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.
Na području Općine Velika Trnovitica sklanjanje ljudi osigurano je u 8 mjesnih domova.
4. ZAKLJUČAK
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je
neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja,
uz osiguravanje sredstva za njihovo opremanje sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite
i spašavanja, te razvojnim programima.
Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u godišnjem Panu razvoja sustava
civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica za 2016. godinu.
Ova Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja dostavlja se općinskom vijeću Općine
Velika Trnovitica na usvajanje, a ista će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica.
Temeljem Analize stanja zaštite i spašavanja, na prijedlog Stožera civilne zaštite,
Općinsko vijeće općine Velika Trnovitica donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za period od 2016. do 2019. godine.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u općini Velika Trnovitica stupa na snagu danom
donošenja o bit će objavljena u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-3
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članaka 17.1. alineje 1. Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/2015) i članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 8/2015)
usvojene Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica, općinsko
vijeće Općine Velika Trnovitica na 20. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donosi
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016.g.
S TROGODIŠNJIM FINANCIJSKIM UČINCIMA
Članak 1.
Općina Velika Trnovitica ovim Planom utvrđuje aktivnosti koje će provoditi u tijeku
2016.godine radi unapređenja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja stupnja sigurnosti građana
od mogućih nepogoda na području općine Velika Trnovitica, te sukladno Proračunu za
2016.godinu i proračunskoj projekciji.
Članak 2.
Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica će u tijeku 2016
godine osigurati putem vlastitih tijela i u suradnji s nadležnim regionalnim i državnim tijelima
stalno pratiti stanje na području Općine Velika Trnovitica.
Članak 3.
U cilju dovođenja osposobljenosti pripadnika postrojbe civilne zaštite raditi na
kontinuiranoj edukaciji istih.
Članak 4.
Na području mogućih nepogoda u tijeku 2016. godine s postrojbom civilne zaštite održati
vježbe iz sustava zaštite i spašavanja.
Članak 5.
U suradnji sa VZO Velika Trnovitica i pripadajućim Dobrovoljnim društvima raditi na
edukaciji stanovništva iz područja protupožarne zaštite i poduzimati preventivne mjere zaštite od
požara.
Članak 6.
Tijekom 2016.godine usklađivati sustav civilne zaštite s novim propisima a sve sukladno
donesenim i propisima nadležnim državnim i regionalnim tijelima.

Članak 7.
Za provedbu planiranih mjera Općina Velika Trnovitica osigurat će u Proračunu za 2016.
godinu potrebna novčana sredstva.
Članak 8.
Za razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica planira osigurati novčana
sredstva u tabeli trogodišnjeg financijskog plana.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Općine
Velika Tnovitica

TABELA TROGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA
Sredstva za razvoj sustava civilne zaštite općine Velika Trnovitica
Redni broj
Naziv
2016.
2017.
subjekta
1.
VZO Velika 80.000
80.000
Trnoviticva
2.
Civilna
4.000
6.000
zaštita
i
Gorska
služba
spašavanja

2018.
85.000
6.000

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-03/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-4
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj:
82/15) te članka 31 Statuta Općine Velika Trnovitica,(Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica
broj 8/2015) općinsko vijeće općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015.
godine donijelo je

ODLUKU O
OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE VELIKA
TRNOVITICA
Članak 1.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje operativnih snaga i
ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće na području Općine Velika Trnovitica.
Članak 2.
1. Duran Slobodan (zamjenik načelnika) - načelnik stožera
2. Marinko Bogdan (zamjenik načelnika stožera) - član
3. Ivan Aržek (doktor opće medicine) - član
4. Zdravko Čukman (doktor veterine) - član
5. Stevo Matasić (predsjednik VZO-a Velika Trnovitica) - član
6. Martina Ribarić - član
7. Danko Stavinoha (predstavnik PUZS) - član
8. Jozo Karlović - član
9. Nediljko Kovačević - član
10.Dalibor Čajsa( zapovjednik PP Garešnica) - član
Članak 3.
Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan Stožera zaštite i spašavanja Općine Velika
Trnovitica.
Članak 4.
Stupanjem na snagu Ove Odluke prestaje Važiti Odluka o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja iz 02.07.2013. godine (Službeni glasnik 5/2013) i Odluka o dopuni odluke o
osnivanju stožera zaštite i spašavanja iz 13.09.2013. godine (Službeni glasnik 6/2013).

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Fadljević Benko,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 510-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-1
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica dana 21. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji za 2016.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
2016.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 prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica
najmanje 2 godinu prije rođenja djeteta.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 5.000 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će se na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu
korisnika, jedanput godišnje.
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 djeteta 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 prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica. Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka iz 21.12.2012. Klasa: 510-01/12-01-6,
Urbroj:2123/06-01-12-5 i Odluka iz 20.12.2013., Klasa:510-01/13-01-6, Urbroj:2123/06-01-13-7
i Odluka o pomoći novorođenog djeteta u obitelji iz 20.12.2014. Klasa: 510-01/14-01-1, Urbroj:
2123/06-01-14-5.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 510-01/15-01/01
Urbroj: 2123/06-01-15-1
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15) i
članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 2/13), Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području
Općine Velika Trnovitica

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina
Velika Trnovitica te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za
ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati u cijelosti na teret Općine Velika
Trnovitica ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Općine Velika
Trnovitica, a u okviru Proračuna financiranja potreba socijalne skrbi.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica za svaku kalendarsku godinu donosi Proračun
financiranja potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Proračun), kojim se utvrđuje pravo za
podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon),
te prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom.

Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 5.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili
nasljeđivati.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.
Prava i pomoći utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima
prebivalište na području Općine Velika Trnovitica i državljaninu zemalja članica Europske unije
koji ima stalno boravište na području Općine Velika Trnovitica.
Iznimno, pravo na pomoć za stanovanje osigurava se i strancima i osobama bez
državljanstva sa stalnim boravkom u Općini Velika Trnovitica.
U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa,
svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalni boravak na području Općine Velika
Trnovitica.
Članak 7.
Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i
kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi
način.
Članak 8.
Samac je osoba koja živi sama.
Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove
života bez obzira na srodstvo.
Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji
zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji
smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog
školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Članak 9.
Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe.
Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog
razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja.

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom
obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.
Članak 10.
Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.
Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka
od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i
sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni
za iznos uplaćenog poreza i prireza.
Imovinom se smatraju pokretnine i nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u
domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama,
vrijednosni papiri u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u
Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
Članak 11.
Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom, osoba ili kućanstvo
kojima je utvrđen status korisnika, mogu ostvarivati sljedeća prava ili pomoći:
1. naknada za troškove stanovanja,
2. naknada za troškove ogrjeva,
3. jednokratna naknada,
4. naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka socijalno ugroženim učenicima osnovne
škole,
5. naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
6. naknade za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih građana,
7. naknada za novorođeno dijete,
8. naknada humanitarnim organizacijama i udrugama,
9. drugi oblici naknada.
Pravo iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka utvrđeno je sukladno Zakonu.
Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 3. do 8. ovog članka ostvarivat će se sukladno
proračunskim mogućnostima Općine Velika Trnovitica za tekuću godinu.
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 12.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku (samcu ili članovima
kućanstva) zajamčene minimalne naknade po Rješenju Centra za socijalnu skrb.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju,
plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo iz stavka 1. ovog članka priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne
naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.
Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini od 100% zajamčene minimalne naknade
može se odobriti i korisniku kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može
izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način
da Općina Velika Trnovitica djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
2. Naknada za troškove ogrjeva
Članak 13.
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na
troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za
podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne)
samouprave.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Bjelovarsko – bilogorska županija u svom
proračunu.
Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira na način da Općina
izvrši plaćanje korisniku trošak ogrijeva u visini iz stavka 1. ovog članka.
Bjelovarsko-bilogorska županija će Općini u cijelosti podmiriti naknadu iz stavka 3. ovog
članka.

3. Jednokratna naknada
Članak 14.
Jednokratna naknada odobrava se u novcu.
Jednokratna naknada može se odobriti istom korisniku samo jednom godišnje i to u
najvišem iznosu od 1.000,00 kuna za samca, 2.000,00 kuna za dva člana, 2.500,00 kuna za više
članova obitelji. Iznimno, za podmirenje određenih troškova taj iznos može biti i veći ukoliko
prijeti uskraćivanje pojedinih usluga.
Članak 15.
Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana naknada, u
okviru osiguranih novčanih sredstava u Proračunu, a koji zbog iznimno teških trenutačnih
okolnosti (teške bolesti, smrti člana obitelji, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne
nepogode, gubitka posla ili druge nevolje) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti
osnovne životne potrebe.
Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovog članka,
odredit će Općinsko vijeće, iznimno Općinski načelnik.

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć
pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova.

4. Naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka socijalno ugroženim učenicima
osnovne škole
Članak 16.
Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvarivati učenici osnovne škole
koji imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim
zaključkom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu iz članka 3. ove
Odluke.
Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnoj školi temeljem
ispostavljenog računa za prethodni mjesec.

5. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Članak 17.
Pravo na naknadu za sufinanciranje prijevoza mogu ostvarivati učenici srednje škole koji
imaju prebivalište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom
Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu iz članka 3. ove Odluke.
Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa prijevozniku temeljem
ispostavljenog računa za prethodni mjesec.

6.Naknada za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih građana
Članak 18.
Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi
ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava socijalni uvjet.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa)
ostvaruje se na način da Općina Velika Trnovitica djelomično ili u cijelosti plati račun izravno
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izdala pogrebnu opremu odnosno izvršila uslugu
ukopa.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili
njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb
ili iz drugih izvora.
7. Naknada za novorođeno dijete
Članak 19.
Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja pod
uvjetima i u visini utvrđenom posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim
sredstvima u Proračunu iz članka 3. ove Odluke. Pravo na novčanu naknadu za novorođeno

dijete mogu ostvariti članovi obitelji Općine Velika Trnovitica, neovisno o imovinskom i
socijalnom statusu.
Članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Općine Velika Trnovitica.

8. Naknada humanitarnim organizacijama i udrugama
Članak 20.
Iz sredstava Proračuna Općine Velika Trnovitica može se odobriti naknadu humanitarnim
organizacijama i udrugama koje se bave ostvarivanjem prava i zaštite socijalno ugroženog
stanovništva, udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite osoba s invaliditetom,
udrugama koje se bave promicanjem prava i zaštite hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog
rata, kao i udruga proizašlih iz II. svjetskog rata, civilnih invalida rata i slično, udrugama koje se
bave ostvarivanjem prava i zaštite umirovljenika, te ostalim organizacijama, udrugama i
društvima ako su njihovi programi i djelatnost od interesa za Općinu Velika Trnovitica.
Visina naknade iz stavka 1. ovog članka ovisi o programu i rezultatima rada organizacija i
udruga, te o mjeri u kojoj se program pojedine udruge ili organizacije sufinancira iz drugih
izvora.
Uz zahtjev za dodjelu naknade udruge i organizacije iz stavka 1. ovog članka obvezne su
dostaviti izvještaj o radu i financijski izvještaj za proteklu godinu. U roku 15 dana, nakon
dobivenih sredstava, udruge su dužne dostaviti izvještaj za utrošena sredstva. Novi zahtjev za
dodjelu naknade se neće prihvatiti, dok nije podneseno izvješće o utrošku prethodno odobrenog
zahtjeva.
Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se zaključkom Općinskog vijeća, iznimno
Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu iz članka 3. ove Odluke.

9. Drugi oblici naknada
Članak 21.
Na temelju zaključka Općinskog vijeća, iznimno Općinskog načelnika mogu se odobriti i
drugi oblici socijalnih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu iz članka 3. ove
Odluke.
IV. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 22.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb
Garešnica ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
Članak 23.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 11. ako
njihovo istodobno ostvarivane ne proturječi svrsi za koju je ostvarivane namijenjeno, osim ako
ovom Odlukom nije drugačije određeno.

V. RAD ZA OPĆE DOBRO
Članak 24.
Radno sposobni ili djelomično radno sposobni odrasli korisnici koji ostvaruju prava iz ove
Odluke, a za koje je Općinsko vijeće, iznimno Općinski načelnik odredio obvezu obavljanja rada
za opće dobro, obvezni su se odazvati na rad za opće dobro.
U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati
najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne
skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.
Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na odobrenu
naknadu iz socijalne skrbi.
Članak 25.
Centar je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili
djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.
Općina je dužna Centru jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene
minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz članka 24. ove
Odluke.
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 26.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.
Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog
druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.
Članak 27.
Zahtjev za ostvarivanje
prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi
utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (izjavu o
članovima zajedničkog kućanstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o
nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).
Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao
i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom
omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. Za točnost
podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik
odgovara materijalno i kazneno.
Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u
obrascu podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika

Trnovitica dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave
poziva za dopunu.
Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći
ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku.
Članak 28.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 11. ove Odluke rješava Jedinstveni upravni
odjel Općine Velika Trnovitica u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo
Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 29.
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon
podnošenja zahtjeva.
Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev
ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.
Članak 30.
Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica ima pravo i obvezu nadzirati da li se
sredstva odobrena za ostvarivanja prava sukladno odredbama ove odluke koriste u svrhu za koju
su namijenjena.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog
odjela uskratiti će se ostvarivanje prava.
Članak 31.
Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je, odmah a najkasnije u
roku 8 dana, prijaviti Općini Velika Trnovitica svaku promjenu činjenica i okolnosti koje bi
utjecale na ostvarivanje prava.
Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne
skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.
U slučaju da se temeljem podataka s kojima raspolaže Općina Velika Trnovitica utvrdi da
su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se
ukinuti pravo koje je ostvario.
Općina Velika Trnovitica ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime
prava iz članka 11. ove Odluke. Korisnik koji je na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela
ostvario pravo temeljem ove Odluke dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti,
odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje
nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,
- pravo iz ove Odluke ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na
prestanak ili opseg prava a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni
odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 32.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
socijalnoj skrbi.
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Fadljević Benko,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 372-01/15-01/01
URBROJ: 2123/06-03-15-1
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka
1. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i
64/15) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica
broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj dana 21. prosinca
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se: zasnivanje i postupak davanja u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina), međusobna prava i obveze
zakupodavca i zakupnika, ugovor o zakupu i druga pitanja u svezi zakupa poslovnih prostora,
prestanak zakupa, kupoprodaja poslovnih prostora u vlasništvu Općine dosadašnjim zakupnicima
odnosno korisnicima.
Članak 2.
Poslovnim prostorima, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (u
daljnjem tekstu: Zakon), smatraju se:
- poslovne zgrade,
- poslovne prostorije,
- garaže,
- garažna mjesta.
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se
pretežitom dijelom i koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i
ima zaseban glavni ulaz.
Garaža je prostor za smještaj vozila.
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.

Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen
ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez
prekida u trajanju od najmanje 5 godina.
Pod sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen
ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi
postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, te koristi taj prostor bez prekida u
trajanju od najmanje 5 godina.
Pravo nazadkupnje je pravo prodavatelja na kupnju poslovnog prostora, po kupoprodajnoj
cijeni po kojoj je i prodan, u slučaju da kupac u istom prostoru prestane obavljati djelatnost.
Članak 3.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog
prostora ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja,
savjetovanja, skladištenja ili druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.
II. ZASNIVANJE ZAKUPA
Članak 4.
Poslovnim prostorom sukladno odredbama Zakona i ove Odluke upravlja Općinski
načelnik Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: načelnik).
Članak 5.
U obavljanju poslova iz članka 4. ove Odluke načelnik:
1. odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora,
2. utvrđuje prijedlog namjene poslovnog prostora, prijedlog za promjenu namjene poslovnog
prostora ili proširenje namjene poslovnog prostora.
3. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora
4. utvrđuje vrijeme trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora,
5. imenuje Povjerenstvo za potrebe provođenja postupka po raspisanom natječaju,
6. odlučuje o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
7. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,
8. odobrava uređenje poslovnog prostora,
9. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavaca u poslovni prostor,
10. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,
11. odlučuje o povećanju ili usklađenju zakupnine,
12. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora
13. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.
Članak 6.
Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine zasniva se ugovorom o zakupu koji se
sklapa u pisanom obliku.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine sklapa se na određeno vrijeme,
najduže do 5 (pet) godina.
Ugovor o zakupu ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu
nepodmirenu obvezu prema Općini, osim u slučaju da joj je odobrena odgoda plaćanja, sukladno
posebnim propisima.

Članak 7 .
Poslovni prostori u vlasništvu Općine Velika Trnovitica daju se u zakup putem javnog
natječaja.
Iznimno od stavka 1. ove Odluke Načelnik će postojećem zakupniku poslovnog prostora
koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60
dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen , dati pisanu ponudu za sklapanje novog
ugovora o zakupu na određeno vrijeme ne dulje od 5 godina , osim ako mu je taj poslovni prostor
potreban za obavljanje njegove djelatnosti. Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev
za davanje ponude najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.
Ako postojeći zakupnik ne prihvati ponudu iz prethodnog stavka najkasnije u roku od 30
dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup
poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa ponuđenog
dosadašnjem zakupniku, ako će se u predmetnom poslovnom prostoru nastaviti obavljanje iste
djelatnosti.
Članak 8.
Prije raspisivanja javnog natječaja zapisnikom će se utvrditi opće stanje i opremljenost
prostora: stanje podova, zidova i stropova, vanjske i unutarnje stolarije, postojanje i stanje
sanitarnog čvora, vodovodnih i elektroinstalacija, stanje brojila struje i vode.

III. POSTUPAK DAVANJA POSLOVNIH PROSTORA U ZAKUP
Članak 9.
Načelnik, sukladno Zakonu i ovoj Odluci, donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine i imenuje Povjerenstvo za provedbu
natječaja ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tri (3) člana.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka ove Odluke će prikupljati ponude po objavljenom
javnom natječaju, otvarati ponude, te obavljati pregled i usporedbu istih.
Članak 10.
Obavijest o natječajnom postupku objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja
se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine.
Natječaj iz prethodnog stavka sadrži:
- podatke o poslovnim prostorima koji se daju u zakup (adresa, površina, stanje
poslovnog prostora i sl.)
- rok davanja u zakup,
- polaznu visinu mjesečne zakupnine po m2 za svaki prostor koji se daje u zakup,
- podatke u koje se svrhe i za koje djelatnosti mogu koristiti poslovni prostori,
- vrijeme trajanja natječaja,

obvezu dostave osnovnih podataka o ponuđaču (prebivalište, državljanstvo za fizičke
osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),
- način podnošenja ponuda za zakup poslovnih prostora,
- visinu i način polaganja jamčevine za sudjelovanje u natječaju i broj računa (IBAN) na
koji se uplaćuje jamčevina,
- dokumentacija koja se mora priložiti uz ponudu,
- vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
- vrijeme koje se ponuditeljima određuje za uvid u stanje poslovnih prostora koji se daju
u zakup,
- naznaku zabrane sklapanja ugovora o zakupu s fizičkim i pravnim osobama koje imaju
dospjele nepodmirene obveze prema Općini, ukoliko im po posebnim propisima nije
odobrena odgoda plaćanja obveza,
- odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4.
stavka 3. Zakona, a na trošak zakupnika,
- ostale odredbe.
Ukoliko je za poslovni prostor koji se daje u zakup Općina izradila projektnu
dokumentaciju uređenja – rekonstrukcije, a to je uređenje neophodno radi dovođenja poslovnog
prostora u funkciju, natječaj za zakup poslovnog prostora sadrži i naznaku obveze pridržavanja
uvjeta iz spomenute dokumentacije prilikom uređenja – rekonstrukcije poslovnog prostora.
-

Članak 11.
Visinu jedinične zakupnine za izračun zakupa poslovnog prostora posebnom odlukom
određuje načelnik Općine.
Odluka iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica.
Članak 12.
Visina zakupnine u postupku provođenja natječaja utvrđuje se na način da zakupnina ne
može biti niža od jedinične zakupnine utvrđene Odlukom načelnika Općine.
Zakupnina za poslovni prostor određuje se po jednom m2 korisne površine.
Članak 13.
Natječaj za zakup poslovnih prostora provodi se prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude za
natječaj dostavljaju se Povjerenstvu u pisanom obliku, poštom preporučeno ili osobno u Općini, u
zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za zakup poslovnog prostora – NE OTVARATI!“,
adresom naručitelja i adresom ponuditelja.
Ponuditelji u svojim ponudama moraju navesti:
- ime, prezime, OIB, adresu, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
- oznaku poslovnog prostora za koji se natječu i ponuđeni iznos zakupnine.
Uz ponudu ponuditelji moraju priložiti dokaz o uplaćenoj jamčevini i dokaze o
ispunjavanju natječajem traženih uvjeta, te presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička
osoba, odnosno presliku rješenja o obrtu ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu.

Pod dokazom o uplaćenoj jamčevini podrazumijeva se dokaz da su sredstva jamčevine
uplaćena u Proračun Općine.
Pravne osobe pored isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili
drugi odgovarajući registar moraju priložiti:
- potvrdu Porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
- dokaz o solventnosti.
Rok za podnošenje pisanih ponuda ne može biti kraći od osam (8) dana, računajući od
prvog sljedećeg dana od objave obavijesti o natječajnom postupku u dnevnom tisku.
Članak 14.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju u visini
trostrukog iznosa polazne mjesečne zakupnine i uplaćuje se u Proračun Općine.
Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine i obračunava kod zaključenja
ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Ukoliko ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude,
gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se može ponoviti.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana
donošenje odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Članak 15.
Ponude za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine otvaraju se na javnoj sjednici
Povjerenstva u vrijeme i na mjestu označenom u natječaju.
Natjecatelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj imaju pravo biti nazočni otvaranju
ponuda.
O postupku otvaranja ponuda za zakup poslovnih prostora vodi se zapisnik kojeg
potpisuju članovi Povjerenstva, zapisničar i ponuditelji, odnosno njihovi opunomoćenici.
Članak 16.
Na početku sjednice na kojoj se otvaraju ponude za zakup poslovnih prostora
predsjedavajući Povjerenstva uzima podatke o svim nazočnim ponuditeljima, odnosno njihovim
punomoćnicima i utvrđuje njihov identitet.
Za slučaj da predsjedavajući utvrdi da netko od nazočnih ponuditelja ili njihovih
punomoćnika nije dokazao svoj identitet ima ga pravo isključiti iz postupka otvaranja ponuda.
U daljnjem tijeku postupka Povjerenstvo utvrđuje koliko je ponuda za zakup poslovnih
prostora zaprimljeno, odnosno jesu li sve ponude dostavljene u propisanom roku.
Nakon evidentiranja podataka o svim prispjelim ponudama za zakup poslovnih prostora
niti jedna osoba ne može više nazočiti otvaranju ponuda.
Ponude za zakup svakog pojedinog poslovnog prostora otvaraju se i čitaju prema
redoslijedu zaprimanja, zajedno sa svim podacima i prilozima traženim natječajem.
Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnijete ponude se
odbacuju.

Svaki ponuditelj ima pravo tražiti da su u zapisnik unesu njegove primjedbe na rad
Povjerenstva tijekom sjednice.
Zapisnik o otvaranju ponuda za zakup poslovnih prostora potpisuju nazočni članovi
Povjerenstva, zapisničar i ponuditelji, odnosno njihovi opunomoćenici.
Članak 17.
Nakon završetka otvaranja ponuda Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje ponude za zakup
poslovnih prostora s obzirom na uvjete propisane natječajem, sačinjava zapisnik o ocjeni i
usporedbi ponuda za zakup i u istom zapisniku daje se prijedlog Načelniku za odabir
najpovoljnije ponude.
Članak 18.
Na temelju zapisnika Povjerenstva iz prethodnog članka ove Odluke, Načelnik donosi
odluku o najpovoljnijoj ponudi u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja o kojoj se
izvješćuju svi ponuditelji u roku od 8 dana od dana donošenja navedene odluke.
Najpovoljnijom ponudom za zakup poslovnog prostora smatrat će se ona ponuda koja uz
ispunjavanje natječajnih uvjeta sadrži i najviši iznos mjesečne zakupnine.
IV. UGOVOR O ZAKUPU
Članak 19.
Na temelju odluke iz članka 18. stavka 1. ove Odluke Načelnik zaključuje ugovor o
zakupu poslovnog prostora između Općine i najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovorom o zakupu uređuju se sva pitanja od važnosti za zakupnika i zakupodavca u
konkretnom ugovornom odnosu.
Članak 20.
Poslovni prostor izdan u zakup ne može se dati u podzakup osim uz izričitu suglasnost
općinskog načelnika i uz uvjete utvrđene Ugovorom o zakupu.
Članak 21.
Općina kao zakupodavac dužan je zakupniku predati poslovni prostor u stanju utvrđenom
ugovorom o zakupu.
Ako ugovorom nije utvrđeno stanje u kojem Općina predaje poslovni prostor zakupniku
smatra se da je zakupnik primio poslovni prostor u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti
predviđene ugovorom, izuzev ako se ne radi o skrivenim nedostacima.
Članak 22.
Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane obvezno sastavljaju zapisnik u
koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

Zakupnik ne smije useliti u poslovni prostor prije zaključenja ugovora i potpisivanja
zapisnika o primopredaji poslovnog prostora.
Članak 23.
Ako Općina poslovni prostor ne preda zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu,
zakupnik, sukladno zakonu, ima pravo raskinuti ugovor o zakupu ili tražiti razmjerno sniženje
zakupnine, odnosno na teret Općine sam dovesti poslovni prostor u stanje prikladno za obavljanje
ugovorne djelatnosti, ako to nije učinila Općina nakon što ga je zakupnik na to pozvao i ostavio
mu za to primjeren rok.
Članak 24.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.
Pod tekućim održavanjem podrazumijeva se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci
na instalacijama i slično.
Članak 25.
Ukoliko se za vrijeme trajanja zakupa utvrdi da se na poslovnom prostoru, radi njegova
održavanja u stanju prikladnom za obavljanje ugovorene djelatnosti, moraju izvesti popravci koji
padaju na teret Općine, zakupnik je dužan o tomu odmah izvijestiti Općinu i odrediti mu
primjeren rok za izvođenje radova.
Ako Općina ne izvrši popravke u roku iz prethodnog stavka, zakupnik ima pravo sam
izvršiti spomenute popravke ili raskinuti ugovor o zakupu.
Ako je zakupnik sam izvršio popravke, a nije prethodno obavijestio Općinu o potrebi
popravka i ostavio mu za to primjeren rok, nema pravo na naknadu za izvršene radove.
Pod popravcima u smislu ovog članka podrazumijevaju se sljedeći radovi:
- uređenje fasade i krovišta poslovnog prostora,
- stolarski i bravarski radovi,
- vodoinstalaterski radovi za izradu vodovodnog i kanalizacijskog priključka,
odnosno za izradu vodovodne i kanalizacijske instalacije,
- elektroinstalaterski radovi.
Članak 26.
Zakupnik za vrijeme trajanja zakupa može pisanim putem od Općine zatražiti suglasnost
za ulaganje vlastitih sredstava radi izvođenja popravaka na poslovnom prostoru koji padaju na
teret Općine, uz razmjerno sniženje zakupnine.
Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti zakupnik je dužan priložiti troškovnik radova,
odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju.
Načelnik može, prije donošenja odluke o davanju suglasnosti zakupniku za popravke
poslovnog prostora, izvršiti provjeru priložene dokumentacije putem stručne osobe.

Članak 27.
Za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja
prostora ili radi sniženja troškova energije i održavanja.
Izvođenje radova iz prethodnog stavka ovog članka obavlja se na način propisan zakonom
kojim se uređuje zakup poslovnih prostora.
Članak 28.
Zakupnik je dužan o svome trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnog prostora koje je
sam prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Članak 29.
Zakupnik je dužan Općini plaćati zakupninu utvrđenu ugovorom mjesečno najkasnije do
desetog dana u mjesecu.

V. PRESTANAK ZAKUPA
Članak 30.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom
Odlukom i Ugovorom o zakupu poslovnog prostora.
Članak 31.
Općina može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba bez obzira na
ugovorne i zakonske odredbe o trajanju, ako i poslije pisane opomene Općine zakupnik:
- koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez
dužne pažnje,
- u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene Općini ne plati dospjelu
zakupninu,
- bez prethodnog odobrenja Općini vrši preinake poslovnog prostora,
- izda dio ili cijeli poslovni prostor u podzakup.
VI. KUPOPRODAJA POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Članak 32.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine može se prodati sadašnjem zakupniku koji uredno
ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema Općini, pod uvjetima
i u postupku propisanim Zakonom i u skladu sa ovom Odlukom, a na temelju popisa poslovnih
prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.
Poslovni prostor može se prodati sadašnjem korisniku pod uvjetima i u postupku
propisanim Zakonom, te u skladu sa ovom Odlukom, a na temelju popisa poslovnih prostora koji
su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.
Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik koji je poslovni prostor
dao u podzakup, odnosno po drugoj osnovi prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Iznimno, poslovni prostor u vlasništvu Općine može se prodati sadašnjim zakupniku
odnosno sadašnjem korisniku koji ne ispunjava uvjete iz članka 32 stavka 1 i 2 . ove Odluke, uz
ispunjenje uvjeta propisanih Zakonom.
Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjele
nepodmirene obveze prema državnom proračunu, Općini, zaposlenicima ili dobavljačima, osim
ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja spomenutih obveza, uz uvjet da
se osoba pridržava rokova plaćanja.
Članak 33.
Prodaja poslovnih prostora iz prethodnog članka ove Odluke može se provesti samo na
temelju Popisa poslovnih prostora koje Općina namjerava prodati.
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće,a na
prijedlog načelnika.
Članak 34.
Zahtjev za kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Općine podnosi se u roku od 90 dana
od dana objave Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje tijelu u čijoj je nadležnosti
raspolaganje imovinom Općine.
Članak 35.
Poslovni prostori u vlasništvu Općine prodaju se po tržišnoj cijeni.
Sadašnjem zakupniku odnosno korisniku tržišna cijena može se umanjiti za
neamortizirana ulaganja sukladno Zakonu, ali najviše do 30% tržišne vrijednosti poslovnog
prostora.
Neće se priznati ulaganja u preinake poslovnog prostora:
- učinjene bez suglasnosti zakupodavca, osim nužnih troškova,
- kao ni ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku smanjene zakupnine.
Ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke utvrdit će tržišnu vrijednost
poslovnog prostora i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika.
Članak 36.
Plaćanje cijene poslovnog prostora može se ugovorit odjednom ili obročnom otplatom
prema izboru kupca.
Kada se plaćanje cijene poslovnog prostora isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti
duži od 30 (trideset) dana od odana sklapanja ugovora.
Kod kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ukupni rok otplate ne može biti duži od
5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora.
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate propisana je Zakonom.
Prodavatelj je dužan u ugovoru o kupoprodaji poslovnog prostora s obročnom otplatom
iste vrijednosti (mjesečnog) obroka vezati uz EUR i to po srednjem tečaju Hrvatske narodne
banke na dan uplate.

Članak 37.
Obvezni elementi ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora na temelju odredbi ove
Odluke propisani su Zakonom.
Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka mora bit sastavljen u pisanom obliku i potvrđen
(solemniziran) po javnom bilježniku.
Članak 38.
Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi Općinsko vijeće odnosno načelnik,
ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
Članak 39.
Na temelju Odluke iz prethodnog članka, Načelnik će u roku 90 dana od dana donošenja
spomenute Odluke, sklopiti Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.
Članak 40.
Za slučaj da kupac poslovnog prostora u roku od deset (10) godina od dana sklapanja
ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora prestane u istom obavljati poslovnu djelatnost, Općina
pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je ista prodana.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za
davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik, broj 2/01), Odluka o izmjeni Odluke o
uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik, broj 2/01)
te Odluka o izmjeni i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.
Članak 42.
Sve što nije uređeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 64/15).
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆ
Fadljević Benko,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/15-01/01
URBROJ: 2123/06-03-15-1
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica broj 01/13), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj
dana 21. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak gospodarenja imovinom u vlasništvu
Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina).
Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke smatraju se nekretnine i pokretnine u
vlasništvu Općine.
Pod gospodarenjem imovinom podrazumijeva se stjecanje, otuđivanje, davanje u najam
odnosno zakup, korištenje i upravljanje te drugi načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu
Općine.
Članak 2.
Ova Odluka ne primjenjuje se na zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu
Općine te davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Općine budući da su ti
postupci uređeni posebnim odlukama.
Ova Odluka ne primjenjuje se na gospodarenje imovinom kroz postupke dodjele koncesija
ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s posebnim
zakonima.

Članak 3.
Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u vlasništvu Općine su općinski načelnik i
općinsko vijeće, pod uvjetima propisanim zakonom, Statutom Općine, ovom Odlukom i drugim
propisima.
Općinski načelnik upravlja imovinom u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, Statutom
Općine, ovom Odlukom i drugim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu
Općine i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i otuđivanju te raspolaganju imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje
i otuđivanje te raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati do
najviše 70.000,00 kuna.
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu
Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju (odnosno čija je pojedinačna
vrijednost viša od 70.000,00 kuna) te raspolaganju imovinom čija je pojedinačna vrijednost viša
od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje te raspolaganje imovinom planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.
Radnje u postupcima u svezi gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine iz ove Odluke
provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
Članak 4.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće gospodare imovinom u vlasništvu Općine pažnjom
dobrog domaćina, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu stvaranja
uvjeta za gospodarski razvoj Općine te radi osiguranja probitka i socijalne sigurnosti stanovnika
Općine.
Članak 5.
Nekretninu u vlasništvu Općine nadležna tijela mogu otuđiti ili njima na drugi način
raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u
slučajevima kada je zakonom i ovom Odlukom drugačije određeno.
Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na
nekretninama u vlasništvu Općine, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, ako je to
u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu
nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog
utvrđivanja na području Općine.
II. PRODAJA NEKRETNINA JAVNIM NATJEČAJEM
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se putem javnog natječaja i to prikupljanjem
ponuda u zatvorenim omotnicama, a iznimno izravnom pogodbom i to isključivo u slučajevima
utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 7.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine raspisuje:
općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna,
općinski načelnik raspisuje natječaj ako pojedinačna vrijednost nekretnina iznosi do najviše
70.000,00 kuna;
općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost nekretnina prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
te raspolaganju nekretninama (odnosno čija je pojedinačna vrijednost viša od 70.000,00 kuna) kao
i onih nekretnina čija je pojedinačna vrijednost viša od 1.000.000,00 kuna.
U slučaju da je javni natječaj radi prodaje nekretnine raspisao općinski načelnik, a po
završetku provedbe javnog natječaja bude utvrđeno da vrijednost najpovoljnije ponude prelazi
iznos iz stavka 1. alineje 1. ovog članka, odluku o prodaji nekretnine donosi općinsko vijeće.
Članak 8.
Odluka nadležnog tijela iz članka 3. ove Odluke o prodaji nekretnina putem javnog
natječaja obavezno sadrži:
oznaku nekretnine koja je predmet prodaje (adresu nekretnine, oznaku katastarske
čestice, katastarske općine, površinu te ostale podatke bitne za pobližu oznaku
nekretnine),
početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine,
podatke o namjeni nekretnine (ako je određena),
iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o načinu povrata odnosno uračunavanja
jamčevine u kupoprodajnu cijenu,
uvjete prvenstvenog prava kupnje, ako taj uvjet postoji,
kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
rok u kojem se ponuđači obavještavaju o rezultatima provedenog javnog natječaja,
rok za zaključenje ugovora,
način i rok plaćanja kupoprodajne cijene,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine,
uputu o dostavi dokumenata potrebnih za sudjelovanje u javnom natječaju,
pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se
javni natječaj poništava.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje
nekretnine.
Članak 9.
Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine prema procjeni
nekretnine učinjene od strane Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog
vještaka odgovarajuće struke.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržišna cijena koja ne može biti niža, ali
može biti viša od procijenjene vrijednosti.

Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi nadležno tijelo iz članka 7. ove Odluke koje
raspisuje javni natječaj.
Članak 10.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno sadrži odredbe koje su obavezni sadržaj
odluke iz članka 8. ove Odluke.
Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog članka, može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prodaje nekretnine.
Članak 11.
Obavijest o natječajnom postupku objavljuje se u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja
se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine.
Članak 12.
Rok za podnošenje ponuda je najmanje 8, a najviše 15 dana od dana objave javnog
natječaja.
Javno otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 15 dana od isteka roka za
podnošenje ponuda.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku
od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u
ponuđenu cijenu.
Članak 13.
Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene.
Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj
odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na
povrat jamčevine.
Pravo na povrat jamčevine gubi se i u slučaju kada kupac zakasni s plaćanjem
kupoprodajne cijene više od 60 dana. U tom slučaju Općina ima pravo raskinuti ugovor.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8
dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Članak 14.
Ponude na javni natječaj dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu sjedišta
Općine u zatvorenoj omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za natječaj-ne otvaraj“.
Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti priloženi svi dokazi o ispunjavanju
uvjeta koju su navedeni u tekstu javnog natječaja.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati
zasebnu ponudu.

Natjecatelji koji su podnijeli ponude na javni natječaj imaju pravo biti nazočni otvaranju
ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine
Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje, zavisno od vrijednosti početne cijene
nekretnine, osniva i imenuje općinski načelnik odnosno općinsko vijeće.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te zapisničara.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je javni natječaj propisno objavljen,
koliko je ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon toga će se pristupiti otvaranju
ponuda prema redoslijedu prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnik Povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva i zapisničar.
Zapisnik sa kompletnom natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz
članka 3. ove Odluke nadležnom za odlučivanje o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Na osnovi provedenog postupka javnog natječaja, tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi
odluku o prodaji nekretnina najpovoljnijem ponuditelju.
Tijelo iz čl. 3. ove Odluke može poništiti javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, bez
obrazloženja.
Članak 15.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj čija ponuda je ostvarila najviši iznos
cijene u postupku provedbe javnog natječaja, prema kriterijima utvrđenima u odluci iz članka 8.
ove Odluke, uz uvjet da ispunjava sve uvjete navedene u javnom natječaju.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra
se ponuditelj koji je sljedeći po redu najvišeg iznosa cijene, uz uvjet da ispunjava sve uvjete
navedene u javnom natječaju.
U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju isti najviši iznos cijene, a ispunjavaju sve uvjete
javnog natječaja, kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je ranije zaprimljena.
Članak 16.
Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne,
neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim uvjetima natječaja.
Članak 17.
Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine najkasnije u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora biti sastavljen u pisanom obliku.
Članak 18.
Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je dužan uz
kupoprodajnu cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.

Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu, radi
uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišne knjige, tek nakon što u cijelosti isplati ugovorenu
cijenu.
III. PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM POGODBOM
Članak 19.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog
natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i
ovom Odlukom.
Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se prodati izravnom pogodbom u sljedećim
slučajevima:
kada je kupac Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana,
osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevinske
čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20
% površine planirane građevinske čestice,
osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim
planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne
čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora ishoditi građevinsku dozvolu,
u drugim zakonom propisanom slučajevima.
Smatra se da je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje
vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture i
zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te drugih objekata čija izgradnja
doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Općine.
Članak 20.
Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje kupoprodajne cijene za nekretnine
prodane izravnom pogodbom, analogno se primjenjuju odredbe članaka 17. i 18. ove Odluke.
IV. KUPNJA NEKRETNINA U INTERESU OPĆINE
Članak 21.
Odluku o kupnji nekretnine u interesu Općine donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik,
ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Odluka mora biti obrazložena.
Smatra se da je kupnja nekretnina u interesu Općine, ako se nekretnine kupuju radi
izgradnje vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture

i zdravstva, športskih objekata, objekata komunalne infrastrukture te izgradnje drugih objekata
čija izgradnja doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području Općine.
Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja,
vodeći računa o tržišnoj cijeni nekretnine ili izravnom pogodbom u slučaju kada se nekretnina
može steći samo od određenog vlasnika.
V. DRUGA STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
a) Pravo stvarne služnosti
Članak 22.
Pravo stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine može se osnovati između
Općine i stjecatelja prava stvarne služnosti ako se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:
ako je to nužno za bolje i korisnije gospodarenje povlasnom nekretninom,
ako se time bitno ne ograničava korištenje poslužne nekretnine koja je u vlasništvu
Općine,
ako se aktom o zasnivanju služnosti, odredi isplata naknade Općini.
Osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine provodi se
izravnom pogodbom.
Članak 23.
Stjecatelj prava stvarne služnosti plaća Općini naknadu za osnivanje prava stvarne
služnosti.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, za osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama u
vlasništvu Općine ne plaća se naknada ako je stjecatelj prava služnosti osoba javnog prava, a
služnost se zasniva radi izgradnje infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu kojim se uređuju
imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Osobama javnog prava iz stavka 2. ove Odluke smatraju se: Republika Hrvatska, jedinica
lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i sljedeće pravne osobe: pravna
osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska te
pravna osoba u vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači jedinice lokalne, odnosno
jedinice područne (regionalne) samouprave.
Infrastrukturnim građevinama iz stavka 2. ove Odluke smatraju se sljedeće građevine:
građevine prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture, za čiju izgradnju je utvrđen interes
Republike Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili prema posebnom zakonu, kao što su ceste,
vodne građevine, komunalni objekti, željeznička infrastruktura i slično.
Članak 24.
Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti i visini naknade za osnivanje tog prava donosi
općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove
Odluke.

Za određivanje visine naknade nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka može tražiti
procjenu Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog
vještaka odgovarajuće struke.
Članak 25.
O zasnivanju služnosti Općina i stjecatelj prava stvarne služnosti sklapaju ugovor kojim
uređuju međusobna prava i obveze.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom obliku.
b) Pravo građenja
Članak 26.
Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se na način i pod
pretpostavkama propisanim zakonom.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine može se zasnovati ugovorom.
Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora biti u pisanom obliku.
Članak 27.
Nositelj prava građenja dužan je Općini plaćati mjesečnu naknadu za zemljište u iznosu
prosječne zakupnine za takvo zemljište.
Odluku o osnivanju prava građenja i visini naknade koju plaća nositelj prava građenja
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3.
ove Odluke.
Visinu mjesečne naknade nadležno tijelo će utvrditi na osnovi procjene Ministarstva
financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Iznimno, pravo građenja može se osnovati i bez naknade, kada to pravo stječu osobe
javnog prava radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju
imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Na određivanje pojma infrastrukturnih građevina i osoba javnog prava iz stavka 4. ovog
članka primjenjuju se odredbe stavaka 3. i 4. članka 22. ove Odluke.

Članak 28.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine dodjeljuje se putem javnog natječaja
javnim prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama.
Na postupak provedbe javnog natječaja radi dodjeljivanja prava građenja na nekretninama
u vlasništvu Općine analogno se primjenjuju odredbe ove Odluke o prodaji nekretnina u
vlasništvu Općine putem javnog natječaja.

c)

Založno pravo

Članak 29.
Osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine može se
dozvoliti iznimno ako je to u izravnom interesu Općine.
Pod interesom Općine iz stavka 1. ovog članka smatra se i interes trgovačkih društava,
ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine.
Odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine
donosi općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3.
ove Odluke.
VI. ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE
Članak 30.
Zemljište u vlasništvu Općine može se dati u zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu
privremenog korištenja tog zemljišta, putem javnog natječaja, do njegovog privođenja namjeni
određenoj prostorno-planskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje
drugih radova za koje je potrebno ishoditi bilo koji akt koji se izdaje u svrhu odobravanja
građenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi
korištenja zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, radi uređenja i
korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu
namjenu, otvoreni skladišni prostor, radi korištenja poljoprivrednog zemljišta, te radi korištenja
zemljišta za druge slične namjene, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi
privođenja namjeni koja je svrha zakupa.
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, poseban uvjet javnog natječaja je izrada
skice izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.
Članak 31.
Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja. Na raspisivanje i
provedbu natječaja primjenjuju se odredbe ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine
putem javnog natječaja.
Članak 32.
Ugovor o zakupu sklapa se najduže na rok od 50 godina.
Trajanje zakupa određuje se odlukom nadležnog tijela iz stavka 3. ove Odluke.
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko
ugovorom nije drukčije određeno.
Zakupnika će u posjed uvesti povjerenstvo kojeg imenuje tijelo koje odlučuje o davanju
zemljišta u zakup, a koje se sastoji od predsjednika i 2 člana.
Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka, sporazumom stranaka u svako
vrijeme, kao i u drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu.
Općina će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka:

ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe utvrđene ugovorom,
ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine,
u slučaju ne navođenja namjeni zemljišta sukladno dokumentaciji.
Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan predati Općini u posjed zemljište
slobodno od stvari i osoba, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.
Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu zemljišta radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu
namjenu prestao neposredno prije sazrijevanja plodova, zakupnik ima pravo ubrati plodove u
narednom razdoblju od 30 dana od dana prestanka ugovora.
Članak 33.
Za zakup zemljišta zakupnik plaća zakupninu u mjesečnom ili godišnjem iznosu.
Početna cijena zakupnine utvrđuje se prema procjeni nekretnine učinjene od strane
Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a mjesečna do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.

VII.

RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA

Članak 34.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na raspolaganje nekretninama analogno se
primjenjuju i na raspolaganje pokretninama u vlasništvu Općine.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
U postupku predlaganja i donošenja pojedinačnih akata te zaključivanju pravnih poslova u
vezi nekretnina u vlasništvu Općine, općinski načelnik i općinsko vijeće polazit će od ove Odluke
vodeći računa da se odgovarajuće odredbe unesu u akt koji se donosi odnosno ugovore koji se
sklapaju.
Ovlašćuje se općinski načelnik da, po završetku propisanih postupaka, u ime Općine
sklopi ugovore kojima se raspolaže nekretninama u vlasništvu Općine.
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Fadljević Benko,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-8
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije Razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2015-2020.godine
Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Strategije Razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje
2015.-2020. godine.
Članak 2.
Strategija se sastoji od: analize postojećeg stanja, SWOT analize,misije, vizije i strateških
ciljeva i prioriteta Općine Velika Trnovitica. Tekst Strategije nalazi se u prilogu ove Odluke i
čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave i bit će objavljena u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-4
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. Prosinca 2015.godine donijelo je

ODLUKU
o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Trnovitica iz Velike Trnovitice
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Trnovitica iz Velike Trnovitice u
iznosu od 6.000 kuna.
Članak 2.
Navedena sredstva utrošit će se u kupnju informatičke opreme za potrebe informatičke
učionice.
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, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-5
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o financijskoj pomoći Lovačkom društvu Vepar
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Lovačkom društvu Vepar Trnovitički Popovac,
Gornja Trnovitica 25 u iznosu od 3.000 kuna.
Članak 2.
Navedena sredstva utrošit će se u izgradnju objekta za smještaj drva.
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, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-6
Velika Trnovitica, 21. prosinac 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinac 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o financijskoj pomoći Udruzi za zaštitu Potrošača
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Udruzi
Bilogorske županije u iznosu od 1.000 kuna.

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, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-01-15-7
Velika Trnovitica, 21. prosinca 2015. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata
Garešnica
Članak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana
domovinskog rata 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, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-01/15-01-1
Urbroj:2123/06-02-15-9
Velika Trnovitica, 21.12.2015.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 21.12.2015.godine donijelo je
ODLUKU
O kupnji namještaja u restoran Velika Trnovitica
Članak 1.
Donosi se Odluka o kupnji namještaja u restoran (stolice i stolovi) u Velikoj Trnovitici
Članak 2.
Vrijednost namještaja iznosit će cca 25.000,00 kuna.
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,v.r.

