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1.Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Velika Trnovitica za 2016.godinu. 

2.Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Velika Trnovitica za 2016.g 

3.Odluka o agrotehničkim mjerama ,mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina 

i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu. 

4.Odluka o uvjetima ,načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica 

5.Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica po smanjenoj 

početnoj cijeni. 

6.Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna 

Općine Velika Trnovitica. 

7.Odluka o usvajanju Izvješće načelnika Općine Velika Trnovitica. 

8.Odluka o financiranju knjiga i  školske opreme učenicima osnovne škole 

Trnovitica iz Velike Trnovitice za školsku godinu 2016/2017. 

tel:541-028


9.Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana 

domovinskog rata Garešnica. 

10.Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana 

domovinskog rata Garešnica. 

11.Odluka o financijskoj pomoći Udruzi specijalne jedinice policije iz domovinskog 

rata „Ris“. 

12.Odluka o financijskoj pomoći Biciklističkoj Udruzi „Guvernal“ Garešnica. 

13.Odluka o financijskoj pomoći NK Garić. 

14.Odluka o financijskoj pomoći Udruzi „Ploščićko mašinanje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:400-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-02-16-6 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

      Na temelju članka 109. st.2.Zakona o Proračunu (NN87/08) i članka  31. Statuta Općine 

Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici odrţanoj 

22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna  

Općine Velika Trnovitica za 2016.godinu 

      

  

Ĉlanak 1. 

 

     Polugodišnji obračun Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2016.godinu utvrđuje se: 

-Ukupni ostvareni prihod u 1.258.374,27  kn 

-Ukupni izvršeni rashodi u iznosu od 810.728,52  kn 

Višak prihoda i primitaka raspoloţiv u slijedećem razdoblju 447645,75  kn 

     

Ĉlanak 2. 

 

     Polugodišnji obračun proračuna Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01.01.-

30.06.2016.g. sadrţi izvješće o stanju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Općine Velika 

Trnovitica za 2016.godinu po vrstama prihoda i izdataka te po namjenama, nositeljima i 

korisnicima. 

 

Ĉlanak 3. 

 

      Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Sluţbenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                  Benko Fadljević, v.r. 



                                 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

     Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Proraĉuna Općine Velika Trnovitica za 2016.g 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Proračun  Općine Velika Trnovitica za 2016.godinu ostaje isti i iznosi 3.193,949,00 kuna, 

promjene su se dogodine na rashodovnoj strani unutar stavaka 3232. 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Prihodi sa naznakom izvora, a prema ekonomskoj klasifikaciji i izdaci prema organizacijskoj, 

programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji , te izvorima financiranja  utvrđuje se Bilanci 

prohoda i izdataka za 2016.godinu kako slijedi u Proračunu: 

 

Ĉlanak 3. 

 

     Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Sluţbenom glasniku općine Velika 

Trnovitica 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                  Benko Fadljević 

 

 



                                           

 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA  

             OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                     OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 320-02/16-01/21 

URBROJ: 2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22. kolovoza 2016. godine 

 

     Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

39/13), članka 4. stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 43/10), 

članka 4. Stavka 2. Zakona o zaštiti poţara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 31. Statuta 

Općine Velika Trnovitica (Sluţbeni glasnik broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj dana 22.08.2016. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o agrotehniĉkim mjerama, mjerama za ureĊivanje i odrţavanje  

poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od poţara na  

poljoprivrednom zemljištu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Ĉlanak 1. 

     Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi 

propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere 

za uređivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od poţara na poljoprivrednom 

zemljištu na području Općine Velika Trnovitica.  

 

Ĉlanak 2. 

     Poljoprivrednim zemljištem smatraju se slijedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, 

livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište 

koje se moţe privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 

 

     Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog područja površine preko 1000 m
2
 i zemljište 

izvan tog područja predviđeno dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u Katastru 



označene kao poljoprivredna kultura, mora se odrţavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju 

i u tu svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se odobrava gradnja. 

 

Ĉlanak 3. 

     Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su poljoprivredno zemljište 

odrţavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i obrađivati ga sukladno agrotehničkim 

mjerama ne umanjujući njegovu vrijednost. 

 

     Pod odrţavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i 

obrastanje višegodišnjim raslinjem. 

Ĉlanak 4. 

     Mjere propisane ovom Odlukom duţni su provoditi vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta. 

 

II. AGROTEHNIĈKE MJERE U KORIŠTENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

 

Ĉlanak 5. 

     „Vlasnici, korisnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su poduzimati određene 

agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i odrţavanje poljoprivrednog zemljišta i rudina u 

slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo 

poljoprivrednu proizvodnju. 

Pod agrotehničkim mjerama iz stavka 1. ovog članka smatraju se: 

1. zaštita od erozije tla 

2. sprječavanje zakorovljenosti 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 

4. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka te zabrana onečišćenja.“ 

 

1. Zaštita od erozije tla 

Ĉlanak 6. 

U cilju zaštite poljoprivrednog tla od erozije utvrđuju se slijedeće mjere: 

1. ograničena ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih 

razloga, 



2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i 

njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama 

3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta, 

osim u slučajevima kad nadleţna tijela dozvole korištenje zemljišta u druge namjene, 

4. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta  

5. obvezna sadnja i odrţavanje dugogodišnjih nasada 

 

2. Sprjeĉavanje zakorovljenosti 

Ĉlanak 7. 

U svrhu sprječavanja  zakorovljenosti i širenja korova na susjedne parcele vlasnici odnosno 

ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su poduzimati slijedeće mjere: 

1. redovito preoravati, okopavati i kositi korov te krčiti višegodišnje raslinje 

2. uklanjati sav korov a naročito ambroziju  

3. poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim 

sredstvima 

4. kositi poljoprivredne površine na kojima se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja 

 

Navedene agrotehničke mjere potrebno je na takvom poljoprivrednom zemljištu primijeniti 

najmanje dva puta godišnje, a naročito se navedeno odnosi na površine na kojima se nalazi 

ambrozija (partizanka), te he agrotehničke mjere potrebno primijeniti najkasnije do 30. rujna 

tekuće godine. 

 

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 

Ĉlanak 8. 

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta da bi spriječili bolesti i štetnika duţni su: 

1. pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike 

2. ukloniti sav biljni otpad sa poljoprivrednog zemljišta koji bi mogao biti uzrokom biljnih 

bolesti i štetočina 

3. ambalaţu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja uništiti, odnosno odlagati prema uputama 

koje su priloţene uz ta sredstva (sukladno zakonskim propisima) 

 

4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka 

Ĉlanak 9. 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju: 



1. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 

nasadima, 

2. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka, najkasnije 15 dana od završetka ţetve, 

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na 

šumskom zemljištu, koje graniči sa poljoprivrednim zemljištem, 

4. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka. 

 

Ĉlanak 9a. 

     Radi omogućavanja proizvodnje zdravstveno ispravne hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, 

ţivotinjskog i biljnog svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite prirode i okoliša provodi se zaštita 

poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja. 

     Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćavanja provodi se zabrana, ograničavanjem i 

sprečavanjem od direktnog unošenja te unošenja vodom i zrakom štetnih tvari i poduzimanjem 

drugih mjera za očuvanje i poboljšanje njegove plodnosti. 

 

Ĉlanak 9b. 

     Pri određivanju količine te načina i vremena primjene gnojiva, moraju se poštivati odredbe 

Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08). 
 

Ĉlanak 9c. 

     Štetne tvari u poljoprivrednom zemljištu su tvari koje uzrokuju promjene kemijskog, 

fizikalnog i biološkog zemljišta, ţivi GMO organizmi, uslijed čega se umanjuje proizvodna 

sposobnost poljoprivrednog zemljišta ili se onemogućuje korištenje zemljišta za poljoprivrednu 

proizvodnju. 

     Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se vegetacijsko- gospodarski otpad 

poljoprivrednog porijekla ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od jedne godine ili 

nije zaoran (kukuruzovina) do 01.04. tekuće godine. 

     Gospodarski otpad (stajski gnoj i gnojnica) moraju se zaorati u roku od 24 sata nakon 

nanošenja na poljoprivredno zemljište. 

     Gnojnica i (ili) stajski gnoj, ako su nanijeti na poljoprivrednom zemljištu koje je udaljeno do 

200 metara od stambenih objekata naselja, moraju se zaorati odmah. 

     Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se svako ostavljanje ambalaţe od zaštitnih 

sredstava koja se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, ostale plastične ambalaţe koja je ostala od 

skidanja usjeva, berbe ili obrade zemljišta, a nije po završetku posla odmah uklonjena s 

poljoprivrednih površina.“ 
 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŢAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

 

Ĉlanak 10. 

Mjere za uređivanje i odrţavanje poljoprivrednih rudina provode se: 



1. odrţavanjem ţivica i međa, 

2. odrţavanjem poljskih putova, 

3. uređivanjem i odrţavanjem kanala, 

4. sprječavanjem zasjenjivanja susjednih čestica, 

5. sadnjom i odrţavanjem vjetrobranskih pojasa. 

 

1. Odrţavanje ţivica i meĊa 

Ĉlanak 11. 

     Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su uređivati ţivice na svom 

zemljištu, na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište, puteve te 

zasjenjivanje susjednog zemljišta. 

     Ţivice uz poljske puteve i međe mogu se zasaditi najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, 

odnosno 0,50 m od međe, a ţivica ne smije biti šira od 0,50 m. U cilju sprječavanja zasjenjivanja 

susjednih parcela, ţivica se mora orezivati na način da njezina visina ne prelazi 1,50 m. 

     Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su odrţavati međe tako da budu 

vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu 

agrotehničkih zahvata. 

     Uređivanje istih potrebno je izvršiti najmanje dva puta godišnje, i to do 30. lipnja, prvi put te 

do kraja tekuće godine, drugi put. 

 

2. Odrţavanje poljskih putova  

Ĉlanak 12. 

     Poljskim putem smatra se nekategorizirani puti koji se koristi za prolaz odnosno za prilaz na 

poljoprivredno zemljište, a istim se sluţe vlasnici i ovlaštenici zemljišta. Isti se moraju redovito 

odrţavati, tako da budu sposobni za promet tijekom cijele godine. 

     Poljskim putovima upravlja Općina Velika Trnovitica, a odrţavaju ih vlasnici i ovlaštenici uz 

čije se zemljište putovi nalaze i to prema godišnjem programu odrţavanja poljskih putova koje 

donosi nadleţno tijelo Općine Velika Trnovitica. 

     Zabranjuje se svako preoravanje poljskih putova, zaoravanje i oštećivanje putnih jaraka i 

propusta te skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove. 

     Vlasnici i ovlaštenici duţni su nanesenu zemlju, korov i ostale biljne ostatke ukloniti s poljskih 

putova. 

Mjere odrţavanja poljskih putova su sprječavanje zakorovljenosti, sprječavanje rasta grmlja i 

raslinja te odrţavanje stalne mogućnosti prolaska. 



3. UreĊivanje i odrţavanje kanala 

Ĉlanak 13. 

     O odrţavanju i čišćenju kanala i propusta brine se vlasnik, odnosno ovlaštenik vodoprivrednog 

objekta.  

     Kanale koji rješavaju odvodnju sa zemljišta nekolicine vlasnika, odnosno ovlaštenika (kanali 

detaljne odvodnje), duţni su odrţavati vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta 

svaki sa svoje strane u duţini svoje parcele. 

     Mjere odrţavanja i čišćenja kanala i propusta su sprječavanje zakorovljenosti, sprječavanje 

rasta šiblja i drveća te nedozvoljavanje zamuljivanja korita kanala. 

     Zabranjuje se odlaganje i bacanje smeća, zemljišta, lešina i biljnih otpadaka u kanale, kao i 

zagađivanje istih sredstvima za zaštitu bilja i njihovom ambalaţom. 

 

4. Sprjeĉavanje zasjenjivanja susjednih ĉestica 

Ĉlanak 14. 

     Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih 

visoko rastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time onemogućiti ili oteţati poljoprivrednu 

proizvodnju na tom zemljištu. Radi zaštite od zasjenjivanja susjednog zemljišta, novi nasadi 

voćaka i drugih visoko rastućih kultura zasađuju se na udaljenosti od međe susjedne parcele 

koliko iznosi promjer krošnje odraslog drveta određene vrste i sorte.   

 

5. Sadnja i odrţavanje vjetrobranskih pojasa 

Ĉlanak 15. 

     Vlasnicima odnosno ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se mogućnost sadnje 

vjetrobranskih pojasa na područjima na kojima je zbog izloţenosti poljoprivrednog zemljišta 

vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja poljoprivredna proizvodnja oteţana ili umanjena. 

Vjetrobranski pojas moţe se izvesti sadnjom ţivice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada. 

     Vjetrobrani pojasevi moraju se odrţavati tako da budu u funkciji a odrţavaju ih vlasnici i 

ovlaštenici zemljišta. 

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŢARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 

Ĉlanak 16. 

     Mjere zaštite od poţara na poljoprivrednom zemljištu provode se: 



1. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim 

nasadima najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, 

2. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon ţetve, najkasnije u roku od 15 dana, 

3. preoravanjem il čišćenjem zemljišta uz među zatravljenog suhim biljem i biljnim 

otpadom, 

4. zabranom spaljivanja korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u periodu od 

01. lipnja do 31. listopada tekuće godine, 

5. spaljivanjem suhog korova i biljnog otpada na sigurnoj udaljenosti od šumskog zemljišta, 

krošanja stabala, kuća, stupova dalekovoda, 

6. prethodnom pripremom tla na kojem se loţi vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada 

na način da se isto očisti od trave i drugog gorivog materijala, tj. potrebno je pripremiti 

sigurnosni pojas oko mjesta spaljivanja, 

7. obveznom nazočnosti osobe koja je zapalila vatru pri spaljivanju korova i biljnog otpada 

do potpunog gašenja vatre, koja uz sebe mora imati osnovna sredstva i opremu za početno 

gašenje poţara (lopatu i posudu s vodom), 

8. gašenjem vatre od strane osobe koja ju je zapalila tako da pri napuštanju mjesta spaljivanja 

isto pregleda i ostatak vatre potpuno ugasi. 

 

Ĉlanak 17. 

     Spaljivanje korova i biljnog otpada moţe se obavljati od 01. studenog do 31. svibnja ukoliko je 

osoba prethodno obavijestila nadleţnu vatrogasnu postrojbu i od nje ishodila odobrenje za 

spaljivanje. 

 

V. NADZOR 

Ĉlanak 18. 

     Nadzor na provedbom ove Odluke provode nadleţna tijela drţavne uprave, tj. inspekcije i 

druga tijela koja su sukladno zakonu osnovana za nadzor nad provedbom ove Odluke te ovlaštena 

osoba Općine Velika Trnovitica. 

 

Ĉlanak 19. 

     Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta duţni su nadleţnim tijelima drţavne 

uprave i ovlaštenoj osobi Općine Velika Trnovitica omogućiti nesmetani pristup do 

poljoprivrednog zemljišta i obavljanje nadzora u provedbi ove Odluke. 

     Ako nadleţno tijelo ili ovlaštena osoba Općine Velika Trnovitica naiđe na otpor u svom radu, 

moţe zatraţiti pomoć nadleţne policijske postaje. 

 



VI. KAZNENE ODREDBE 

Ĉlanak 20. 

     Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, a 

odgovorna osoba u pravnoj osobi kazniti će se novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kn ako 

se ne pridrţava odredaba ove Odluke. 

Ĉlanak 21. 

     Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, a 

novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ako ne 

poduzima agrotehničke mjere, kao i ostale mjere propisane ovom Odlukom. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ĉlanak 22. 

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o načinju korištenja i odrţavanja 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Velika Trnovitica (Sluţbeni glasnik Velika 

Trnovitica, 02/14) KLASA:320-02/14-01-1, URBROJ:2123/06-01-14-1 od 30.05.2014. godine. 

 

Ĉlanak 23. 

     Ova Odluka stupa na snagu 8.dana od dana donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku 

Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE VELIKA TRNOVITICA 

 

                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                             Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 

      REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

    OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 406-01/16-01/01 

URBROJ: 2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22. kolovoza 2016. godine 

 
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. 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 

(„Sluţbeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj dana 22. kolovoza 2016. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

O UVJETIMA, NAĈINU I POSTUPKU GOSPODARENJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 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. 

 



Ĉlanak 3. 

 

    Tijela nadleţna 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 moţe 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). 

 

Ĉlanak 4. 

 

 Općinski načelnik i Općinsko vijeće gospodare imovinom u vlasništvu Općine paţnjom 

dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu stvaranja 

uvjeta za gospodarski razvoj Općine te radi osiguranja probitka i socijalne sigurnosti stanovnika 

Općine. 

 

Ĉlanak 5. 

 

Nekretninu u vlasništvu Općine nadleţna tijela mogu otuđiti ili njima na drugi način 

raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po trţišnoj 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 preteţitom vlasništvu Općine, ako je to 

u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana. 

 Trţišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost izraţena u cijeni koja se za određenu 

nekretninu moţe postići na trţištu i koja ovisi o odnosu ponude i potraţnje u vrijeme njezinog 

utvrđivanja na području Općine. 

 

 

 

 



II. PRODAJA NEKRETNINA JAVNIM NATJEĈAJEM 

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 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. 

Ĉlanak 8. 

 Odluka nadleţnog tijela iz članka 3. ove Odluke o prodaji nekretnina putem javnog 

natječaja obavezno sadrţi: 

- oznaku nekretnine koja je predmet prodaje (adresu nekretnine, oznaku katastarske 

čestice, katastarske općine, površinu te ostale podatke bitne za pobliţu 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 nadleţnog tijela da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se 

javni natječaj poništava. 

Odluka iz stavka 1. ovog članka moţe sadrţavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje 

nekretnine. 



Ĉlanak 9. 

Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini trţišne cijene nekretnine prema procjeni 

nekretnine učinjene od strane Ministarstva financija-Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog 

vještaka odgovarajuće struke. 

Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao trţišna cijena koja ne moţe biti niţa, ali 

moţe biti viša od procijenjene vrijednosti. 

Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi nadleţno tijelo iz članka 7. ove Odluke koje 

raspisuje javni natječaj. 

 

Ĉlanak 10. 

 

 Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno sadrţi odredbe koje su obavezni sadrţaj 

odluke iz članka 8. ove Odluke. 

Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog članka, moţe sadrţavati i druge uvjete i 

podatke u svezi prodaje nekretnine. 

 

Ĉlanak 11. 

 Obavijest o natječajnom postupku moţe se objaviti u dnevnom tisku, a cjelovit tekst 

natječaja se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine. 

 

Ĉlanak 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 najduţe 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. 

 

Ĉlanak 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.  



Ĉlanak 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 sadrţavati sve podatke i moraju joj biti priloţeni svi dokazi o ispunjavanju uvjeta 

koju su navedeni u tekstu javnog natječaja. 

     Svaki ponuditelj moţe se natjecati za sve nekretnine koje se izlaţu 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 nadleţnom 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 moţe poništiti javni natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, bez 

obrazloţenja. 

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 15a. 

     U slučaju da nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnina po procijenjenoj vrijednosti 

nije bilo zainteresiranih ponuđača, nadleţno tijelo iz članka 3. ove Odluke moţe raspisati novi 

javni natječaj uz smanjenu početnu cijenu. 

     Ukoliko je Odluku o prodaji nekretnine donijelo Općinsko vijeće, Načelnik moţe raspisati 

novi javni natječaj bez posebne Odluke Općinskog vijeća, uz smanjenu početnu cijenu za 10% od 

utvrđene. 



     Ukoliko ni nakon primjene odredbi prethodnog stavka ne bude zainteresiranih ponuđača, 

Načelnik moţe početnu cijenu smanjiti za 20% od utvrđene. 

    Odluku o smanjenju početne cijene u većem postotku od 20%, donosi Općinsko vijeće, kada je 

isto donijelo i Odluku o prodaji. 

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 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. 

 

Ĉlanak 18. 

     Kupac je duţan ugovorenu cijenu platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. 

     U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je duţan uz kupoprodajnu 

cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. 

     Kupoprodajni ugovor sadrţi odredbu da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu, radi 

uknjiţbe njegova prava vlasništva u zemljišne knjige, tek nakon što u cijelosti isplati ugovorenu 

cijenu. 

 

III.  PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM POGODBOM 

 

Ĉlanak 19. 

     Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se po utvrđenoj trţišnoj 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 preteţitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno 

pravne osobe u vlasništvu ili preteţitom 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 nadleţnog tijela drţavne 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 obveţe 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 ţivota na području Općine. 

 

Ĉlanak 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 

 

Ĉlanak 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 obrazloţena. 

     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 ţivota na području Općine. 

      Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, 

vodeći računa o trţišnoj cijeni nekretnine ili izravnom pogodbom u slučaju kada se nekretnina 

moţe steći samo od određenog vlasnika. 

 

 

V. DRUGA STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

 

a) Pravo stvarne sluţnosti 

 

Ĉlanak 22. 

     Pravo stvarne sluţnosti na nekretninama u vlasništvu Općine moţe se osnovati između Općine 

i stjecatelja prava stvarne sluţnosti ako se kumulativno ispune sljedeći uvjeti: 

- ako je to nuţno za bolje i korisnije gospodarenje povlasnom nekretninom, 

- ako se time bitno ne ograničava korištenje posluţne nekretnine koja je u vlasništvu 

Općine, 

- ako se aktom o zasnivanju sluţnosti, odredi isplata naknade Općini. 

     Osnivanje prava stvarne sluţnosti na nekretninama u vlasništvu Općine provodi se izravnom 

pogodbom. 

 

 

 



Ĉlanak 23. 

     Stjecatelj prava stvarne sluţnosti plaća Općini naknadu za osnivanje prava stvarne sluţnosti. 

     Iznimno od stavka 1. ovog članka, za osnivanje prava stvarne sluţnosti na nekretninama u 

vlasništvu Općine ne plaća se naknada ako je stjecatelj prava sluţnosti osoba javnog prava, a 

sluţnost 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, ţeljeznička infrastruktura i slično. 

 

Ĉlanak 24. 

    Odluku o osnivanju prava stvarne sluţnosti 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 nadleţno tijelo iz stavka 1. ovog članka moţe traţiti procjenu 

Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka 

odgovarajuće struke. 

 

Ĉlanak 25. 

     O zasnivanju sluţnosti Općina i stjecatelj prava stvarne sluţnosti sklapaju ugovor kojim 

uređuju međusobna prava i obveze. 

     Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom obliku.  

 

b) Pravo graĊenja  

Ĉlanak 26. 

     Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se na način i pod pretpostavkama 

propisanim zakonom. 

     Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine moţe se zasnovati ugovorom. 

     Ugovor iz stavka 2. ovog članka mora biti u pisanom obliku. 

 

 

Ĉlanak 27. 

     Nositelj prava građenja duţan 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 nadleţno tijelo će utvrditi na osnovi procjene Ministarstva financija-

Porezne uprave ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.  

     Iznimno, pravo građenja moţe 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.  

 

Ĉlanak 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) Zaloţno pravo 

Ĉlanak 29. 

     Osnivanje zaloţnog prava (hipoteke) na nekretninama u vlasništvu Općine moţe 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 preteţitom vlasništvu Općine. 

     Odluku o osnivanju zaloţnog 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 

 

Ĉlanak 30. 

     Zemljište u vlasništvu Općine moţe 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 nuţni 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. 

 

Ĉlanak 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.  

Ĉlanak 32. 

     Ugovor o zakupu sklapa se najduţe na rok od 50 godina. 

     Trajanje zakupa određuje se odlukom nadleţnog 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 privođenja namjeni zemljišta sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji. 

     Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je duţan predati Općini u posjed zemljište 

slobodno od stvari i osoba, bez prava na naknadu za uloţena 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. 

 

Ĉlanak 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 

 

Ĉlanak 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 

 

Ĉlanak 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 raspolaţe nekretninama u vlasništvu Općine. 

 

Ĉlanak 36. 

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaţiti Odluka o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Sluţbeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica, 08/15) KLASA:406-01/15-01/01, URBROJ:2123/06-03-15-1) od 21.12.2015. godine. 

Ĉlanak 37. 

     Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                Benko Fadljević  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

       OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 320-02/16-01/23 

URBROJ: 2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22. kolovoza 2016. godine 

 

     Na temelju članka 35. stavka 2. i članka  391. 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, 152/14) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Sluţbeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 

sjednici odrţanoj dana 22. kolovoza 2016. godine, donijelo je  

ODLUKU 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica  

po smanjenoj poĉetnoj cijeni 

 

Ĉlanak 1. 

     Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je 21. prosinca 2015. godine donijelo Odluku o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

(KLASA: 406-01/15-01/01, URBROJ:2123/06-03-15-1) te je na temelju iste, načelnik Općine 

Velika Trnovitica donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina (KLASA: 

320-02/16-01/06, URBROJ:2123/06-02-16-3) u k.o. Trnovitica i to za: 

1) k.č. 1733/25, z.k.č. 1524 po početnoj cijeni od 33.741,36 kuna, 

2) k.č. 1733/26, 1733/28 i 1733/30, z.k.č. 1610 po početnoj cijeni od 45.377,10 kuna. 

 

     U postupku je utvrđeno da se nekretnine upisane u k.č. 1733/25, k.o. Trnovitica i k.č. 1733/26, 

1733/28 i 1733/30, k.o. Trnovitica sastoje od građevinskog zemljišta te ruševina stambene i 

gospodarske zgrade te su u vlasništvu Općine Velika Trnovitica. 

     Javni natječaj je bio raspisan 04. travnja 2016. godine, objavljen na web stranici i oglasnoj 

ploči Općine Velika Trnovitica te u otvorenom roku od 8(osam) dana nije pristigla niti jedna 

ponuda.  

     Na ponovljenom javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica od 05. svibnja 2016. godine (KLASA: 320-02/16-01/08, URBROJ: 2123/06-02-16-3) 

također nije bilo pristiglih ponuda. 



PRAVNI OSNOV 

     Prema članku 15a. stavak 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica, propisano je da u 

slučaju da nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnina po procijenjenoj vrijednosti nije bilo 

zainteresiranih ponuđača, nadleţno tijelo iz članka 3. ove Odluke moţe raspisati novi javni 

natječaj uz smanjenu početnu cijenu. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica Odlukom od 22. kolovoza 2016.godine, nakon što je 

utvrđeno da nije dospjela niti jedna ponuda na raspisanim natječajima, predlaţe Općinskom 

vijeću da se početna cijena umanji za 62,08 %. 

     Prema članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), općinski načelnik moţe 

odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 

nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, pa zbog nemogućnosti prodaje po cijeni od 

79.118,46 kuna za zemljište na kojem su ruševine stambene i gospodarske zgrade i koje nije 

ograđeno, a hortikulturno je neuređeno i neodrţavano, isti predlaţe Općinskom vijeću Općine 

Velika Trnovitica  da donese predloţenu odluku o prodaji nekretnina: 

 

1) k.č. 1733/25, z.k.č. 1524,  

2) k.č. 1733/26, 1733/28 i 1733/30, z.k.č. 1610,  

 

po smanjenoj početnoj cijeni od 30.000,00 kuna. 

 

Ĉlanak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu 8. dan od dana donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA          

                                                                                 Benko Fadljević, v.r. 

                                 

 



                                     

     REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

  OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:363-02/16-01/01 

URBROJ:2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22. kolovoza 2016. 

 

     Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 137/15), članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) 

i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Sluţbeni glasnik“ 02/13), Općinsko vijeće Općine 

Velika Trnovitica na sjednici odrţanoj 22. kolovoza 2016. godine donijelo je: 

 

O D L U K U 

o odreĊivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz 

proraĉuna Općine Velika Trnovitica 

 

Ĉlanak 1. 

     Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine 

Velika Trnovitica (u daljnjem rekstu: Odluka), način i uvjeti za provedbu javnog natječaja za 

povjeravanje poslova prijevoza pokojnika na temelju Ugovora. 

     Pod poslovima prijevoza pokojnika u smislu ove Odluke podrazumijeva se: 

- preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadleţne 

patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, 

- preuzimanje, prijevoz i opremanje minimalnom opremom umrlih osoba koje prije smrti 

nisu osigurali sredstva za podmirenje pogrebnih troškova i koje nemaju nasljednika ili 

bliskih srodnika koji su duţni snositi njihove troškove pogreba. 

     Troškove prijevoza pokojnika iz stavka 2. ovog članka snosi Općina Velika Trnovitica samo u 

slučaju kada takva obveza nije stavljena u nadleţnost Centra za socijalnu skrb, a sukladno Zakonu 

o socijalnoj skrbi. 

Ĉlanak 2. 

     Poslove prijevoza pokojnika obavlja pravna ili fizička osoba koja je upisana u odgovarajući 

registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a na temelju provedenog javnog natječaja. 

     Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika ili Općine Velika 

Trnovitica. 

     Pogrebnik kojemu se povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava deţurstvo od 0-24 h 

svakog dana. 

 

 



Ĉlanak 3. 

     Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o pokretanju postupka odabira 

osoba za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke. 

     Na temelju Odluke iz st. 1. ovog članka raspisat će se javni natječaj za povjeravanje poslova 

prijevoza pokojnika. 

     Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik, Odlukom iz 

st. 1. ove Odluke, a ima predsjednika i najmanje 2 (dva) člana. 

 

Ĉlanak 4. 

     Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke mora sadrţavati: 

 djelatnost za koju se povjerava obavljanje poslova, 

 vrijeme za koje se povjerava obavljanje poslova, 

 vrstu i opseg poslova, 

 način i rokovi plaćanja, 

 jamstvo izvršitelja za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora, 

 način, mjesto i rok za dostavu ponude, 

 rok vaţenja ponude, 

 isprave koje su prilog ponude (radi dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti, financijske 

i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti), 

 kriterij za odabir najpovoljnije ponude, 

 ostali sadrţaj propisan posebnim propisima. 

 

     Obavijest o natječajnom postupku moţe se objaviti u dnevnom tisku, a cjelovit tekst natječaja 

se objavljuje na oglasnoj ploči Općine i na web stranicama Općine. 

 

Ĉlanak 5. 

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće uvjete:  

 da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti,  što dokazuju 

izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,  

 da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju 

preslikom rješenja,  

 BON 1 za posljednje dvije financijske godine iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj u tom 

razdoblju pozitivno poslovao, 

 BON 2 iz kojeg je vidljivo da ponuditelj u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi 

računa, 

 da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što 

dokazuju preslikom prometne knjiţice vozila, 

  da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati 

tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata 

od prijema poziva, a što dokazuje izjavom o  ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u 



kojoj se pojedinačno navode kadrovski  i  drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik 

raspolaţe,  

 da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana , što dokazuju odgovarajućom potvrdom 

Porezne uprave ne starije od 30  dana,  

 da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Velika 

Trnovitica, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,  

 da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni 

za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti,  što dokazuju 

uvjerenjem o nekaţnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne. 

 

     Sve isprave iz st. 1. ovog članka podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

     Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku 

djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti, nisu duţne priloţiti i 

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. 

 

Ĉlanak 6. 

 

     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 najduţe 15 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

Ĉlanak 7. 

 

     Povjerenstvo iz članka 3. ove Odluke, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju, 

pregledu i ocjeni ponude te donosi zaključak kojim predlaţe najpovoljnijeg ponuditelja. 

     Na temelju zaključka Povjerenstva, općinski načelnik donosi Odluku o povjerenju obavljanja 

poslova prijevoza pokojnika ili Odluku o poništenju javnog natječaja. 

     Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ţalba nije dopuštena, ali se moţe 

pokrenuti upravni spor. 

 

Ĉlanak 8. 

     Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, među sposobnim ponuditeljima, jest najniţa 

cijena obavljanja navedene djelatnosti, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja. 

 

Ĉlanak 9. 

 

     Na temelju Odluke iz članka 7. st. 3. ove Odluke Općinski načelnik s odabrani ponuditelj 

skalpa Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova prijevoza pokojnika u roku od 15 dana od dana 

kada je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.  

 

Ĉlanak 10. 

     Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od  4 (četiri) 

godine. 

     Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja. 



     U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u 

slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina će raskinuti 

ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen. 

     Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o 

raskidu ugovora pogrebniku. 

     Istovremeno s raskidom ugovora, Općinski načelnik je duţan pokrenuti i postupak natječaja za 

odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove. 

 

Ĉlanak 11. 

 

     Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Velika 

Trnovitica. 

 

Ĉlanak 12. 

 

     Ovom Odlukom prestaje vaţiti Odluka od 08.04.2013. godine, KLASA: 021-01/13-01-6, 

URBROJ: 2123/06-02-13-4. 

 

Ĉlanak 13. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluţbenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA  

 

 

 

                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

                                                                        Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-2 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

          Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o usvajanju izvješća o radu za naĉelnika Općine Velika Trnovitica  

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Usvaja se izvješće o radu  načelnika  Općine Velika Trnovitica Marković Ivana za razdoblje 

sjećanja- lipanj 2016.godine . 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

Odluka stupa danom donošenja i bit će  objavljena  u Sluţbenom glasniku općine Velika 

Trnovitica. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Benko Fadljević, v.r. 

 
 

 

 

 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:402-07/16-01-05 

URBROJ:2123/06-01-16-1 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

          Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o financiranju knjiga i školske opreme uĉenicima osnovne škole Trnovitica iz Velike 

Trnovitice za školsku godinu 2016/2017.g. 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općina Velika Trnovitica određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima , način 

i visinu isplate sredstava za nabavku knjiga  i opreme za školsku godinu 2016/2017.g 

 

Ĉlanak 2. 

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika koji pohađaju Osnovnu  školu Trnovitica  

Matične i Područne škole u Novoj Ploščici. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu 

pomoć dostavlja se Jedinstvenom  upravnom odjelu  Općine Velika Trnovitica . 

Iznos novčane pomoći za korisnike učenika od I-IV razreda : 

1.za prvi razred osnovne škole iznosi-700,00 kuna 

2.za drugi razred osnovne škole iznosi-680,00 kuna 

3.za treći razred osnovne škole iznosi-690,00 kuna 

4.za četvrti razred osnovne škole iznosi -840,00 kuna  

 

Iznos novčane pomoći za korisnike učenika od V-VIII razreda : 

1.za peti razred osnovne škole iznosi-1.680,00 kuna 

2.za šesti  razred osnovne škole 1.400,00 kuna 

3.za sedmi razred osnovne škole 1.630,00 kuna 

4.za osmi razred osnovne škole 1.580,00 kuna. 

 

 

 



                                                            Ĉlanak 4. 

 

Za ostvarivanje prava iz članak 3 ove Odluke podnositelj zahtjeva duţan je podnijeti ispunjen 

zahtjev za sufinanciranje nabave školskih knjiga i opreme za 2016/2017 godinu i priloţiti : 

-zahtjev  

-kopiju osobne iskaznice 

 

                                                         Ĉlanak 5. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena  u Sluţbenom glasniku općine Velika 

Trnovitica 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-3 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

          Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana  

domovinskog rata  Garešnica  

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana 

domovinskog rata Garešnica u iznosu od 1.000 kuna  

 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Benko Fadljević, v.r. 

 
 

 

 

 



                                 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-4 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

  Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana  

domovinskog rata  Garešnica  

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Koordinaciji Udruga dragovoljaca i veterana 

domovinskog rata Garešnica u iznosu od 3.000 kuna . 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Navedena financijska sredstava utrošit će na odlazak u Knin na proslavu Dana pobjede i 

hrvatske zahvalnosti i Dana branitelja. 

 

Ĉlanak 3. 

 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                             Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 
 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-5 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

  Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o financijskoj pomoći Udruzi specijalne jedinice policije iz domovinskog rata „Ris“ 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Udruzi specijalne jedinice policije domovinskog rata 

„Ris“ Garešnica u iznosu od 2.000 kuna . 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Navedena financijska sredstava utrošit će na izdavanje knjige o Specijalnoj jedinici policije 

MUP-a RH „Ris“. 

 

Ĉlanak 3. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                            Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-6 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

  Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o financijskoj  pomoći Biciklistiĉkoj  Udruzi „Guvernal“ Garešnica  

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Biciklističkoj Udruzi „Guvernal“ Garešnica u iznosu 

od 500,00 kuna. 

 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

                                                                                                Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-7 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

  Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o financijskoj  pomoći NK Garić Garešnica 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći NK „Garić“  Garešnica u iznosu od 500,00 kuna. 

 

Ĉlanak 2. 

 

     Navedena sredstva  utrošit će se  u organizaciju Međunarodnog turnira Limača, za starosnu 

kategoriju U-10., 2006 i mlađi. 

 

Ĉlanka 3. 

 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                              Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA:021-01/16-01-1 

URBROJ:2123/06-01-16-8 

Velika Trnovitica, 22.08.2016. 

 

 

  Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica,Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica na sjednici odrţanoj 22.08.2016.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o financijskoj  pomoći Udruzi „Plošĉićko mašinanje“ 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

     Donosi se Odluka o financijskoj pomoći Udruzi „Ploščićko mašinanje“u iznosu od 500,00 

kuna.  

 

Ĉlanka 2. 

 

     Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Sluţbenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

 

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                               Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

 


