SLUŽBENI GLASNIK
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Glasnik izlazi prema potrebi
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_______________________________________________________________
OPĆINSKO VIJEĆE

STRANA

1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za
siječanj-srpanj 2019. Godine
2. Odluka o usvajanju polugodišnji Izvještaja o izvršenju proračuna Općine
Velika Trnovitica za I.-VI. 2019. godine
3. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovite studente za akademsku
godinu 2019/2020
4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 011-01/19-01/04
URBROJ:2123/06-01-19-2
Velika Trnovitica, 30. rujna 2019. godine
Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“, broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj
30. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju
Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica
za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Velika Trnovitica za period 01. siječnja – 30. lipnja 2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-08/19-02/01
Ur.broj: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 30. rujna 2019.
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i 136/12 i
15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (
„Narodne novine“ br.24/13 i 102/17.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko
Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA
TRNOVITICA ZA 2019.GODINU
Članak 1.
Izvršenje Općinskog proračuna Općine Velika Trnovitica za period 01.01.2019.-30.06.2019.
sastoji se od:
1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i izdataka i Račun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije.
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima.
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Članak 2.
Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za prvo polugodište 2018.godine, po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za
2019.godinu, kako slijedi (opći dio izvješća):

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/19-01/1
URBROJ:2123/06-02-19-5
Velika Trnovitica, 30. rujan 2019.
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ br.87/08 i 136/12 i
15/15.) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (
„Narodne novine“ br.24/13, 102/17), Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici
održanoj 30. rujan 2019. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica
za 2019.godinu
Članak 1.
Polugodišnji obračun Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu utvrđuje se:
- Ukupni ostvareni prihodi u iznosu 3.465.661,04 kn
- Ukupni izvršeni rashodi u iznosu od 1.468.809,25 kn.
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 1.996.851,79 kn.
Članak 2.
Polugodišnji obračun proračuna Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01.01.30.06.2019.godine sadrži izvješće o stanju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Općine
Velika Trnovitica za 2019.godinu po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima
i korisnicima.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-08/19-02/01
URBROJ:2123/06-01-19-3
Velika Trnovitica, 30. rujan 2019.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
u razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019.godine

I
IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
u razdoblju od 01.01.2018.-30.06.2019.godine

Općinsko vijeće Općine Velika Tmovitica je utvrdilo da Općina Velika Trnovitica nije
izdavala jamstva i nije se zaduživala na tržištu novca i kapitala, u razdoblju od 01.01. do
30.06.2019.godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/18-01/1
URBROJ:2123/06-02-18-4
Velika Trnovitica, 30. rujan 2019.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
u razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019.
Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za
proračunsku zalihu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu
nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu
utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik, koji je obavezan
izvijestiti
Predstavničko tijelo o korištenju sredstava zalihe.
Sukladno Članku 56. Zakona o proračunu( NN 87/08, 136/12), te članka 31.Statuta
Općine Velika Trnovitica , Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica utvrdilo je da se u
razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine tekuća rezerva proračuna nije koristila.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Žiro račun: 2402006-1856500003
Matični broj: 02539586
RKP: 35271
BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA PERIOD 01. 01. DO 30. 06. 2019. GODINE
Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH 24/2013. i
102/2017.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna (NN RH
24/2013. i 102/2017.), sukladno članku 108. Zakona o Proračunu.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za
2019. godinu, temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN RH broj 87/08., 136/12 i
15/15) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (NN RH 24/13. i 102/17.) sadrži:
1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te ekonomskoj
klasifikaciji,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i
7. obveze i potraživanja
Opći dio proračuna
Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od
A) Računa prihoda i rashoda
B) Račun financiranja.
Sažetak A) Račun prihoda i rashoda i B) Račun financiranja sadrži prikaz ukupnih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

Prihodi poslovanja (6) za period 01. 01. - 30. 06. 2019. ostvareni su za navedeni period
u iznosu 3.465.661,07 kn.
Najveći udio u prihodima poslovanja odnosi se na prihode od poreza koji su ostvareni u
iznosu 1.427.648,58 kuna (konto 61), a prihode od poreza čine porezi na dohodak i
porezi na imovinu (porez na tvrtku, porez na korištenje javnih površina, porez na
potrošnju, porez na promet nekretnina, te sredstva fiskalnog izravnanja).
Konto 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - ostvarenje je
108.458,11 kn i to:
Konto 6331 - Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.400 kn, a sredstva se
odnose na dotaciju pomoći iz državnog proračuna za malu školu. Te sredstva koja se
dobivaju iz državnog proračuna za djelatnike na javnim radovima.
Konto 6351 -Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su decentralizirana
sredstva koja dotiramo za JVP Garešnica i iznose 52.250 kn.
Konto 64 - Prihodi od imovine su ostvareni u ukupnom iznosu 115.493,96 kn, a unutar
navedenog ulaze prihodi od kamata, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH, prihodi od zakupa domova, mrtvačnica, iznajmljivanja poslovnih
prostora, te nezakonito izgrađenih zgrada.
Konto 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada ostvareni su u ukupnom iznosu 1.746.542,44 kn koja se odnose na
grobnu naknadu, prihode vodnih i šumskog gospodarstva, prihode od ekoloških renti,
naknada hrvatskog telekoma, komunalne doprinose i komunalnu naknadu.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su iznosu 67.517,95 kn, a odnose
se na sredstva od prodaje zemlje, a koja se otplaćuje na rate.
Rashodi poslovanja (3) za period 01. 01. do 30. 06. 2019. godine ostvareni su u iznosu
1.336.543,79 kn. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,
financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar opće države, naknade građanima i
kućanstvima na temelju osiguranja i ostali rashodi.
Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za djelatnika Općine i djelatnike na
javnim radovima.
U materijalne rashode ubrajaju se naknade troškova zaposlenika, troškovi za uredski
materijal, energiju (plin i struja za općinske prostorije i domove, javna rasvjeta, benzin
za kosilice), materijal za tekuće i invest. održavanje (općinske prostorije, domovi, javne
površine, oprema, kosilice) telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja
(održavanje javne rasvjete, popravci uredske opreme, kosilica, održavanje nerazvrstanih
cesta, održavanje općinskih prostorija, nabava sadnica za javne površine, održavanje
groblja i mrtvačnica), komunalne usluge, intelektualne usluge (javno bilježničke usluge,
ugovori o djelu), naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija i članarine.
Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i ostali financijski rashodi.
Subvencije poljoprivrednicima odnose se na sufinanciranje osiguranja usjeva.
Naknade građanima i kućanstvima - odnosi se na isplaćene pomoći po programu za
socijalne potrebe i to pomoć za novorođenčad, isplate jednokratnih pomoći,
sufinanciranje kuhinje socijalno ugroženih učenika, isplate pomoći za drva
sufinanciranje, nabave školskog pribora i pomoći mladim obiteljima.
Ostali rashodi - odnose se na sredstva isplaćena udrugama i to: Vatrogasnoj zajednici,
Športskim udrugama, KUD-u, Crvenom križu, političkim strankama, dotacije
invalidima i udrugama branitelja i dotacije ostalim udrugama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) - ostvarenje za period 01. 01. do 30. 06.
2019. godine je 132.265,46 kn, a isto se odnosi na kupnju zemljišta, kupnju uredskog
namještaja, opreme za održavanje javnih zelenih površina, oprema za domove i općinu
(peći), izgradnju javne rasvjete u parku i blagdansku dekoraciju.
Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Velika Trnovitica u prvoj polovini
godine je 3.465.661,07 kn, a rashoda i izdataka 1.468.809,25 kuna. Ukupni višak
prihoda je 1.996.851,82 kuna.
POSEBNI DIO
Posebni dio Proračuna sadrži (tablica u privitku):
- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.
U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno
njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U
okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema
organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima
financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine"
broj 26/10. i 120/13).
RAZDJEL: OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA
U okviru razdjela Općinsko vijeće i ured načelnika planirana sredstva u ovom razdjelu
za 2019. godinu su planirana u iznosu 363.495 kn, a utrošeno je 123.684,20 kn, a odnosi
se na troškove ureda Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, te redovno financiranje
političkih stranaka.
RAZDJEL: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Razdjel Jedinstveni upravni odjel čine Glave: Jedinstveni upravni odjel, Vatrogastvo i
civilna zaštita, Gospodarstvo, Komunalna infrastruktura, Javne ustanove predškolskog i
školskog odgoja, Programska djelatnost kulture, Programska djelatnost športa i
Programska djelatnost socijalne skrbi.
Glavu Jedinstveni upravni odjel čini Program koji se sastoje od: Aktivnost:
Administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 627.700 kn, a
utrošeno je 323.891 kn. Sredstva se odnose na bruto plaće zaposlenih i materijalne
troškove za rad Jedinstvenog upravnog odjela (uredski materijal, električna energija,
plin, sitni inventar, telefoni, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje,
komunalne usluge, intelektualne usluge troškovi promidžbe i informiranja, premije
osiguranja službenog vozila, reprezentacija, članarine i bankarske naknade).
Aktivnost: Troškovi izbora: planirana sredstva su 88.000,00 kn, te je utrošeno
48.760,33 kn.
Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje-domovi: sredstva su planirana u iznosu
598.000 kn, a utrošeno je 198.251,59 kn (plin i el. energija, komunalne usluge, materijal
za manje popravke u domovima, te uređenje općinskih prostorija i poslovnog prostora u
vlasništvu Općine).

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine: sredstva su planirana u iznosu 573.000,00 kn, a
utrošeno je 73.341,96,00 kn (kupnja namještaja za malu školu, kupnja zemljišta, nabava
klima za mrtvačnice, te križ za groblje u Maloj Mlinskoj).
Glava Vatrogastvo i civilna zaštita - sredstva su namijenjena za djelovanje vatrogastva
na području Općine Velika Trnovitica i civilnu zaštitu. Sredstva su planirana u iznosu
210.000 kn, a utrošeno je 114.662,25.551 kn, od toga 58.662,25 kn su decentralizirana
sredstva za JVP Garešnica koja moramo prikazati u našem proračunu, a ostatak je
dotiran našoj Vatrogasnoj zajednici za redovan rad naših vatrogasnih društava.
Glava Gospodarstvo - u glavi Gospodarstvo je planirano 72.000,00 kuna, ali do sada
nije ništa utrošeno.
.
Glava Komunalna infrastruktura sastoji se od Programa: Održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Program zaštite okoliša. Programi se sastoje od aktivnosti:
Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina - sredstva su
planirana u iznosu 2.240.000 kn, a utrošeno je 131.763,49 kn i to za uređenje puteva
(ravnanje puteva, nabava i vožnja kamena, košnja uz nerazvrstane ceste, zimska služba).
Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina - sredstva su planirana u iznosu 98.134
kn, a utrošeno je 13.708,32 kn i to za plaće i putne troškove djelatnika na javnim
radovima, gorivo za kosilice, nabavu materijala za čišćenje i uređenje javnih površina,
materijal za održavanje kosilica i materijal za uskrsnu dekoraciju, usluge tekućeg i
investicijskog održavanja javnih površina i popravci kosilica.
Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete - planirana su sredstva u iznosu 530.000
kn, a utrošeno je 21.661,42 kn i to za: javnu rasvjetu, održavanje i rekonstrukciju javne
rasvjete i izgradnju javne rasvjete u parku.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica - sredstva su planirana u iznosu 290.000 kn,
a utrošeno je 156.227,90 kn i to za el. energiju i gorivo za održavanje groblja, materijal
za popravke na grobljima i u mrtvačnicama, komunalne usluge (odvoz smeća sa
groblja) i usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja i mrtvačnica.
Kapitalni projekt: planirano je bilo 480.000,00 kn, ali do 30.6. se nije ulazilo u te
rashode.
Glava Javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja - odnosi se na
financiranje male škole, pomoći Osnovnoj školi u Trnovitici, sufinanciranje školske
kuhinje učenicima slabijeg imovnog stanja, sufinanciranje nabave školskog pribora za
sve učenike osnovne škole i srednjih škola,
Glavu Programska djelatnost kulture čine programi: Program javnih potreba u kulturi,
Djelatnost knjižnice i Pomoć vjerskim zajednicama. Programe čine aktivnosti:
Aktivnost: Manifestacije u kulturi - sredstva su planirana u iznosu 70.000 kn, a utrošeno
je 3.000 kn.
Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama - planirano je 60.000 kn, a utrošeno 50.000,00
Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu 190.000 kn, a utrošeno je
66.000 kn i to za sufinanciranje naših sportskih klubova.
Glavu Programska djelatnost socijalne skrbi čine programi: Program socijalne skrbi i
novčanih pomoći i Program Humanitarna skrb kroz udruge građana. Programe čine
aktivnosti:
Aktivnosti: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima i pomoć za novorođenčad sredstva su planirana u iznosu 340.000 kn, a utrošeno je 66.800 kn i to za isplatu
jednokratnih pomoći i pomoći za novorođenčad, te nabava školskih bilježnica za OŠ.

Aktivnost: HVIDRA, dragovoljci i invalidi domovinskog rata i ostale udruge invalida sredstva su planirana u iznosu 35.000 kn, a utrošeno je 22.000 kn i to kao pomoći
udrugama.
Aktivnost: Humanitarna djelatnost crvenog križa - sredstva su planirana u iznosu 5.000
kn, a utrošeno je 3.000 kn i to za redovnu djelatnost Crvenog križa Garešnica koji
djeluje i na našem području.
Aktivnost: Poticaj djelovanja udruge Potrošač - planirano je 1.000,00 kn.
Aktivnost: Poticaj djelovanju ostalih udruga - sredstva su planirana u iznosu 20.000 kn,
a do sada nije utrošeno ništa.
Općina Velika Trnovitica u 2019. godini nije se zaduživala niti davala jamstva,
te također nisu korištena sredstva tekuće rezerve.
OBVEZE I POTRAŽIVANJA
Ukupne obveze na dan 30. 06. 2019. iznose
169.811,07. Ukupna potraživanja na dan 30. 06. 2018.
iznose 859.163,11 kn.

U Velikoj Trnovitici, 30. 09. 2019.

Predsjednik Općinskog
vijeća: Benko Fadljević,
v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:402-01/19-01/05
URROJ:2123/06-01-19-1
U Velikoj Trnovitici, 30. rujna 2019.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“, broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj
30. rujna 2019. donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente
za akademsku godinu 2019/2020.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o dodjeli bespovratne
jednokratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2019./2020., s
prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica.
Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 1.500,00 kuna
(jednatisućapetstokuna).
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne
studente za akademsku godinu 2019./2020., podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Velika Trnovitica najkasnije do 01. studenoga 2018. godine.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o studentskom statusu odnosno
dokaz da je redovni student akademske godine 2019./2020., presliku indeksa, presliku
osobne iskaznice i presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva, ili jednog od
roditelja u slučaju da student nema otvoren račun u banci.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz
članka 1., a po nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za
2019. godinu.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u
„Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:120-01/19-01/01
Urbroj :2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 30. rujna 2019.
Na temelju članka 10. Stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( NN br.28/10), te članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko
Vijeće Općine Velika Trnovitica, na prijedlog općinskog načelnika, na sjednici 30.
rujna 2019. donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
3,25
Referent za računovodstvo i financije
2,75
Administrativni referent
1,85
Referent za poljoprivredu, gospodarstvo i 1,85
Stambeno komunalne djelatnosti
Komunalni redar
2,35

Članak 3.
Osnovu plaću, koja pripada službenicima i namještenicima iz članka 2. Za puno radno
vrijeme i uobičajeni radni učinak, čini umnožak koeficijenta za obračun plaće i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Klasa: 120-01/16-01/1,
Urbroj:2123/16-01-16-2 od 23.02.2011.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 01.10.2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.

.

