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OPĆINSKO VIJEĆE

STRANA

1. Odluka o dodjeli Javnih priznanja, povelja,nagrada i zahvalnica na podruĉju
Općine Velika Trnovitica,
2. Odluka o dodjeli zaslužnim osobama i udrugama za promidžbu i razvitak Općine
Velika Trnovitica,
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanje javne rasvjete na podruĉju Općine velika Trnovitica,
4. Odluka o financijskoj pomoći Udruzi Moslavaĉkih studenata,
5. Odluka o odbijanju financijske pomoći Udruzi Hrvatski Križni put,
6. Odluka o financijskoj pomoći Župi Svetog Martina Biskupa u Velikoj Trnovitici,
7. Odluka o kupnji namještaja u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01-1
Urbroj: 2123/06-02-15-1
Velika Trnovitica, 30. listopada 2015. godine
Temeljem ĉlanka 11. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne
novine“ broj 19/2013) i ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica na sjednici održanoj 30.10.2015. godine donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Javnih priznanja, povelja, nagrada i zahvalnica na podruĉju Općine Velika
Trnovitica
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom odreĊuju se vrste javnih priznanja Općine Velika Trnovitica, utvrĊuju se
kriteriji, odnosno uvjeti za njihovo dodjeljivanje,oblik i izgled javnih priznanja, naĉin i postupak
za dodjelu javnih priznanja.
Ĉlanak 2.
Općina Velika Trnovitica dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od
osobitog znaĉaja za razvitak i ugled općine Velika Trnovitica, iz podruĉja gospodarstva,
obrazovanja, znanosti, kulture, zaštite i unapreĊivanja okoliša, sporta,tehniĉke kulture, zdravstva
i drugih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su u tome usmjerene, ili u znak poĉasti ili
zahvalnosti.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA
Ĉlanak 3.
Javna priznanja Općine Velika Trnovitica su:
1. Povelja poĉasni graĊanin Općine Velika Trnovitica
2. Povelja Općine Velika Trnovitica
3. Nagrada
4. Zahvalnica Općine Velika Trnovitica.

1. POVELJA POĈASNI GRAĐANIN OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Ĉlanak 4.
Poĉasnim graĊaninom Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu:Poĉasni graĊanin)
mogu biti proglašeni graĊani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno
doprinijeli napretku Općine ili Republike Hrvatske u cjelini. Imenovanje Poĉasnim graĊaninom
znak je poĉasti i ne daje nikakva posebna prava.
Poĉast se može opozvati ako se poĉastvovani pokaže nedostojnim takve poĉasti.
Odluku o opozivu poĉasti donosi Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica (u daljnjem
tekstu:Općinsko vijeće) na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove Odluke.
Ĉlanak 5.
Poĉasnom graĊaninu dodjeljuje se posebna povelja o imenovanju poĉasnim graĊaninom
Općine. Povelja se izraĊuje u posebnoj grafiĉkoj opremi, stiliziranim slovima.
2. POVELJA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Ĉlanak 6.
Povelja Općine Velika Trnovitica dodjeljuje se graĊanima općine ili drugim osobama za
rezultate ili djela od posebnog znaĉenja za unapreĊenje Općine Velika Trnovitica. Povelja se
može dodijeliti fiziĉkoj osobi ili grupi fiziĉkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovaĉkom društvu i
drugoj i pravnoj osobi za dostignuće i doprinos od znaĉaja za gospodarski i društveni život
Općine Velika Trnovitica kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća. Povelju
potpisuje naĉelnik i predsjednik vijeća Općine Velika Trnovitica. Povelja se dodjeljuje na
sveĉanoj sjednici Općinskog vijeća.
Ĉlanak 7.
Povelja se izraĊuje u posebnoj grafiĉkoj opremi stiliziranim slovima na podlozi sa
utisnutim grbom Općine Velika Trnovitica.
Ako se Povelja dodjeljuje stranom državljaninu, tekst povelje ispisuje se i na jeziku
stranog državljanina, dobitnika povelje.
3. NAGRADA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Ĉlanak 8.
Nagrada Općine može se dodijeliti fiziĉkoj osobi ili grupi fiziĉkih osoba, udruzi,
ustanovi,trgovaĉkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos od znaĉaja
gospodarski i društveni život Općine Velika Trnovitica kao i za ostala posebno vrijedna društvena
dostignuća.
Nagrada se sastoji od odgovarajuće plakete na kojoj je ispisan naziv nagrade, ime i
prezime dobitnika dostignuće za koje se nagrada dodjeljuje i datum uruĉenja te potpisi
predsjednika općinskog vijeća i općinskog naĉelnika.

4. ZAHVALNICA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Ĉlanak 9.
Zahvalnica Općine Velika Trnovitica je javno priznanje fiziĉkoj osobi, udruzi, ustanovi,
trgovaĉkom društvu, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za zasluge u promicanju
znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne
skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih podruĉja u Općini Velika Trnovitica za
uspješnu suradnju i druge osobite zasluge.
Ĉlanak 10.
Zahvalnica se sastoji od odgovarajuće diplome tiskane na tvrdom papiru na kojoj je
ispisan naziv priznanja, ime i prezime dobitnika priznanja ako je fiziĉka osoba, odnosno naziv
pravne osobe ili udruge , dostignuće za koje se priznanje dodjeljuje i datum uruĉenja, te potpis
općinskog naĉelnika.

III. POSTUPAK DODJELE JAVNIH PRIZNANJA
Ĉlanak 11.
Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem
tekstu:inicijativa)imaju:ĉlanovi općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski
naĉelnik, mjesni odbor, udruge gospodarstvenika i obrtnika, graĊani, udruge graĊana, trgovaĉka
društva politiĉke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.
Ĉlanak 12.
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Općinskom naĉelniku. Inicijativa mora
biti obrazložena u pisanom obliku i mora sadržavati:
-podatke o podnositelju inicijative,
-životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
-obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja,
-odgovarajuća dokumentacija.
Ĉlanak 13.
U interesu zašite ugleda kandidata i neovisnosti rada tijela, odnosno Povjerenstva koje
sudjeluju u odluĉivanju o javnim priznanjima postupak predlagatelja za dodjelu javnih priznanja
odvijaju se bez uvida javnosti.
Ĉlanak 14.
Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći:
a) za pojedince:
-da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranom i izuzetno znaĉajnim
znanstvenim, struĉnim, umjetniĉkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan
doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapreĊenju stanja i razvitka pojedinih
podruĉja odnosno izuzetan doprinos meĊunarodnoj promidžbi ovog podruĉja,
-da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna
djelatnika i struĉnjaka , te ĉestitog i vrijednog ĉovjeka i graĊanina.
b) za pravne osobe:
-osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
-ostvarene rezultate rada,
-temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Na zahtjev Povjerenstva dodjelu javnih priznanja može se dati u skladu s kriterijima iz
ove Odluke za ostvarene rezultate tijekom životnog, radnog, struĉnog, umjetniĉkog, znanstvenog
i drugog rada, te za druge ostvarene rezultate.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dobiti i posthumno, a može se dodijeliti i
skupini osoba ukoliko je odreĊeno ostvarenje ili doprinos, rezultat njihovog zajedniĉkog rada.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja svake godine pokreće Povjerenstvo 60 dana prije Dana
Općine.
Ĉlanak 15.
U svrhu obrade prijedloga i utvrĊivanja kandidata za dodjelu javnih priznanja
Povjerenstvo može zadužiti pojedine ĉlanove da razmotre i obrade dostavljene prijedloge iz
pojedinih podruĉja, a po potrebi obaviti konzultacije i pribaviti mišljenja poznavatelja djelatnosti
iz podruĉja djelovanja na koje se javno priznanje odnosi.
Ukoliko se za dodjelu javnog priznanja predlaže strani državljanin, udruga, meĊunarodna
organizacija ili meĊunarodna udruga, za potrebe odbora se pribavljaju mišljenje državnih tijela
nadležnih za poslove odnosa s inozemstvom.
Ĉlanak 16.
Nakon provedene rasprave o podnesenom prijedlogu Povjerenstvo donosi zakljuĉak o
utvrĊivanju prijedloga odluke za dodjelu javnih priznanja.
Kada je za dodjelu javnog priznanja predložen koji od ĉlanova Povjerenstva on se
iskljuĉuje iz rada Povjerenstva po prijedlozima za odreĊeno priznanje za koje je predložen.
Zakljuĉak iz stavka 1.ovog ĉlanka Povjerenstvo utvrĊuje javnim glasanjem svojih ĉlanova.
Zakljuĉak je donijet ukoliko se za njega izjasni većina ukupnog broja ĉlanova odbora.
Ĉlan Povjerenstva koji se ne složi sa zakljuĉkom može tražiti da se njegovo odvojeno
mišljenje obrazloženjem unese u zapisnik sjednice.
Ĉlanak 17.
Nakon završenog postupka utvrĊivanja kandidata za dodjelu priznanja Povjerenstvo za
dodjelu javnih priznanja izabire kandidata i prijedlog se upućuje Općinskom vijeću na
odluĉivanje.
Odluka o dodjeli javnih priznanja objavljuje se u Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica.
Ĉlanak 18.
Dodijeljena javna priznanja uruĉuju se dobitnicima , u pravilu na sveĉanoj sjednici
Općinskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Općine ili na drugi prigodan i sveĉan naĉin.
Dodijeljena javna priznanja uruĉuje općinski naĉelnik ili predsjednik općinskog vijeća.
Ĉlanak 19.
Poĉasni graĊanin upisuje se u Knjigu poĉasnih graĊana Općine Velika Trnovitica koja se
ĉuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica. O dobitnicima javnih priznanja
Općine vodi se posebna evidencija s odgovarajućom dokumentacijom. Evidencija iz stavka
1.ovog ĉlanka vodi Jedinstveni upravni odjel.
Ĉlanak 20.
Struĉne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Ĉlanak 21.
Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proraĉunu Općine Velika Trnovitica.
Ĉlanak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 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: 2123/06-01-15-1
Velika Trnovitica, 30. listopad 2015. godine
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o dodjeli priznanja zaslužnim osobama i udrugama za promidžbu i razvitak
Općine Velika Trnovitica
Ĉlanak 1.
Općinsko vijeće općine Velika Trnovitica povodom Dana Općine Velika Trnovitica
11.11.2015.godine dodjeljuje priznanje zaslužnim osobama i udrugama kako slijedi:
1. Dragica Duran,Velika Trnovitica,
2. Dragica Jugović, Velika Trnovitica,
3. KUD „Trnovitica“ Velika Trnovitica,
4. VZO Velika Trnovitica,
5. OPG Mihael Skender, Nova Plošĉica,
6. Fadljević d.o.o Nova Plošĉica.
Ĉlanak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dodjela bit će izvršena u tijeku sveĉane
sjednice Općinskog vijeća povodom Dana Općine Velika Trnovitica 11. studenog 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/15-01/03
URBROJ: 2123/06-01-15-6
Velika Trnovitica, 30. listopad 2015. godine
Temeljem ĉl. 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj, 26/03proĉišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i ĉlanka 25. Odluke
o komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica 4/11) i ĉlanka 31. i 85. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica 1/13), a sukladno Prijedlogu Odluke Općinskog naĉelnika, Općinsko
vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj dana 30. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
na podruĉju Općine Velika Trnovitica
Ĉlanak 1.
Temeljem provedenog javnog poziva, komunalna djelatnost javne rasvjete koja se odnosi
na održavanje sustava javne rasvjete na podruĉju Općine velika Trnovitica, povjerava se
Elektroinstalaterskom obrtu „MUNJA“, vl. Milan Ožegović, Mala Mlinska bb, 43285 Velika
Trnovitica, OIB: 95714511481.
Ĉlanak 2.
Komunalna djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na održavanje sustava javne rasvjete
povjerava se na rok od 4 (ĉetiri) godine, poĉevši od dana zakljuĉenja ugovora o povjeravanju
komunalne djelatnosti.
Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti sklapa se sukladno Odluci o komunalnim
djelatnostima na podruĉju Općine Velika Trnovitica.
Ĉlanak 3.
Cijena za komunalnu djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na održavanje sustava javne
rasvjete utvrĊena je ponudbenim troškovnikom, koji Općinsko vijeće prihvaća, te isti postaje
sastavni dio ugovora o povjeravanju komunalne djelatnosti.
Cjenik za komunalnu djelatnost javne rasvjete koja se odnosi na održavanje sustava javne
rasvjete može se mijenjati samo uz suglasnost Općinskog naĉelnika.

Ĉlanak 4.
Primatelj komunalne djelatnosti obvezuje se komunalnu djelatnost javne rasvjete koja se
odnosi na održavanje javne rasvjete obavljati trajno i kvalitetno sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu, Odluci o komunalnim djelatnostima na podruĉju Općine Velika Trnovitica i
Ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti.
Ĉlanak 5.
Ostale obveze povjeravanja komunalne djelatnosti javne rasvjete koja se odnosi na
održavanje sustava javne rasvjete utvrditi će se ugovorom o povjeravanju komunalne djelatnosti.
Obrazloženje
Naĉelnik Općine Velika Trnovitica objavio je 12. listopada 2015. godine, javni poziv za
prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
podruĉju Općine Velika Trnovitica.
Na raspisani natjeĉaj pravovremeno je pristigla ponuda ponuditelja:
- Elektroinstalaterski obrt „MUNJA“, vl. Milan Ožegović, Mala Mlinska bb, 43285
Velika Trnovitica, OIB: 95714511481.
Analizom dostavljenih ponuda utvrĊeno je da ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju
odnosno da ista ispunjava sve uvjete propisane javnim natjeĉajem, te se utvrdilo da je ponuditelj
sposoban a njegova ponuda prihvatljiva. Provedena je raĉunska provjera ponude, te se utvrdilo da
je ista raĉunski ispravna.
Ponuda Elektroinstalaterski obrt „MUNJA“, vl. Milan Ožegović, Mala Mlinska bb, 43285
Velika Trnovitica, OIB: 95714511481, je prihvatljiva ponuda sa najnižom ukupnom cijenom
slijedom ĉega je odluĉeno kao u izreci Ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno
ĉl.15.st.7. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tužba se podnosi neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili poštom
preporuĉeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje
poslova pravne pomoći.
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, 30. listopad 2015. godine
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o financijskoj pomoći Udruzi Moslavaĉkih studenata
Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Udruzi Moslavaĉkih studenata u iznosu od
500,00 kuna, navedena financijska sredstava bit će utrošena u organizaciji 7. Moslavaĉke noći.
Ĉlanak 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: 2123/06-01-15-3
Velika Trnovitica, 30. listopada 2015. godine
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o odbijanju financijske pomoći Udruzi Hrvatskom križnom putu
Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o odbijanju financijske pomoći Udruzi Hrvatskom Križnom putu.
Ĉlanak 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: 2123/06-01-15-4
Velika Trnovitica, 30. listopada 2015. godine
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o financijskoj pomoći Župi Svetog Martina Biskupa u Velikoj Trnovtici
Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Župi Svetog Matina Biskupa iz Velike Trnovitice
u iznosu od 18.000,00 kuna
Ĉlanak 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: 2123/06-01-15-5
Velika Trnovitica, 30. listopada 2015. godine
Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o kupnji namještaja u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici
Ĉlanak 1.
Donosi se Odluka o kupnji namještaja (stolova i stolica) u mjesni dom
Trnovitici.

u Velikoj

Ĉlanak 2.
Vrijednost namještaja iznositi će cca 90.000,00 kuna
Ĉlanak 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.

