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Godina 2020.
Glasnik izlazi prema potrebi
br. 4
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OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu s
Projekcijama za 2022.-2023. godinu s pripadajućim Programima.
2. Odluka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi, područni ured Bjelovar, Ispostava
Garešnica
3. Odluka o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2020.
godini
4. Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2021. godini.
5. Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2020.
godinu.
6. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu s
financijskim učincima za razdoblje 2021.-2023. godine.
7. Odluka o sklapanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Garešnica
8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica.
9. Razno.
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OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente za akademsku godinu
2020./2021.
2. Odluka o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za
školsku godinu 2020./2021.
3. Odluka o davanju ovlaštenja za poduzimanje aktivnosti vezanih za preuzimanje
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
4. Odluka o financijskoj pomoći župi sv. Martina Biskupa.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
VELIKA TRNOVITICA

Klasa: 400-01/20-01/02
Urbroj: 2123/06-01-20-01
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020 godine
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12,
15/15.) i članka 31. Statuta općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica
na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine donijelo je

P R O R A Č U N OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA
2021. godinu

Članak 1.
Proračun Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog
dijela.
Proračun Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu čine:
A) Račun prihoda i rashoda
B) Račun zaduživanja
C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
i to kako slijedi:
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Na temelju članka 16.,33. I 9. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/07., 136/12 i 15/15.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica
(Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020 godine
donijelo je:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJNE OD 2021. DO 2023. GODINE

KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Naziv
mjere

CILJ 1. RAZVOJ
KONKURETNOG I
ODRŽIVOG
RAZVOJA
MJERA 1.1. JAČANJE

Naziv
cilja

Progra
m/
aktivno
st

Naziv programa /
Aktivnosti

Plan 2021.

Projekcija
2022.

Projekcija
2023.

Pokazatelji
rezultata

Polazna
vrijednost
2019.

Ciljana
vrijednost
2021.

Ciljana
vrijednost
2022.

Ciljana
vrijednost
2023.

Odgovornost za
provedbu mjere
Razdjel

Glava

002

002 02

P 1004

Zaštita od požara
i civilna zaštita

251.500

262.500

268.000

Broj
intervencij
a

A 1004
01

Osnovna
djelatnost VZO

134.000

140.000

150.000

Broj
interven.

4

4

4

4

002

002 02

A 1004
01

Financiranje JVP
Garešnica

110.000

115.000

110.000

Broj
interven.

3

4

4

4

002

002 02

8.000

Površina
Općine
ugrožena
elem.
Nepog.

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

002

002 02

A 1004
02

Civilna zaštita i
HGSS

7.500

7.500
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P 1006

Održ. objekata i
uređeja
kom.infrast.

3.070.794

2.160.000

2.210.000

A 1006
01

Održavanje
nerazvrstanih cesta

1.700.000

550.000

600.000

A 1006
02

Održavanje i
uređivanje javnih
zelenih površina

100.794

60.000

60.000

-rashodi za
zaposlene

-održavanje i
uređivanje javnih
zelenih površina

A 1006
03

60.794

40.000

40.000

20.000

Broj km
saniranih
cesta

12km

10km

11km

002 04

002

002 04

002

002 04

40.000

Broj
zaposlenih
na javnim
radovima

6

6

6

6

002

002 04

20.000

Kvadratura
uređ.
jav.zel.površ
ina u m2

23.200

23.200

23.200

23.200

002

002 04

Broj rasvjet.
mj.

450

450

450

450

002

002 04

Br.prij.kvar
ova

30

30

30

30

002

002 04

Rashodi za uređaje
i

60.000

12km

002

Javnu rasvjetu

70.000

60.000

A1006
04

Rekonstrukcija
javne rasvjete

-

-

-

A 1006
05

Tratovar Nova
Ploščica

600.000

-

-

Po km
izgradjne

A 1006
06

Cesta Ladislav- V.
Trnovitica

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Po km
izgradnje
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MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE
POLJOPRIVREDE

A 1006
07

Održavanje
groblja i
mrtvačnica

A 1006
08

130.000

140.000

140.000

Ograda/staz
eumi
ostalo

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

002

002 04

Održavanje
dr.javnih površina
(uređenje parkova)

0

350.000

350.000

Broj m staze

50

50

55

55

002

002 04

Izgradnja
objekata i uređaj
kom.infrast.

600.000

600.000

600.000

002

002 04

K 1007
01

Nadogradnja doma
Mlinski Vinogradi

300.000

500.000

500.000

Broj m2

002

002 04

K 1007
01

Izgradnja objekata
i uređaja kom.
Infrastr.

300.000

100.000

100.000

m2

P 1005

Poticanje razvoja
gospodarstva

78.000

120.000

155.000

002

002 03

200m2

200m2

-

-

A 1005
01

Djelovanje
poduzetničkog
centra

0

0

0

Broj
projekta

0

0

5

5

002

002 03

A 1005
02

Subvencija uzgoja
stoke

0

0

0

Broj
korisnika

0

0

0

0

002

002 03

A 1005
03

Sufinanciranje
osiguranja
poljoprivrednih
usijeva

20.000

25.000

30.000

Broj
korisnika
premije

35

35

35

35

002

002 03
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MJERA 2.1. UNAPREĐ.POSTOJ.OBRAZ.SUSTAVA I
SKLAĐ. S TRŽ.POTREB. OPĆINE

Sufinanciranje
usavršavanja i
obrazovanja
poljoprivrednika

A 1005
05

Manifestacije

0

0

0

Broj
korisnika
potpore

30

30

30

30

002

002 03

50.000

60.000

60.000

Broj
izlagača

8

9

9

10

002

002 03

Broj
manifestacij
a

3

3

3

3

002

002 03

002

002 05

002

002 05

002

002 05

A 1005
06

Djelovanje
Turističke
zajednice

8.000

10.000

10.000

P 1009

Program
predškolskog
odgoda

40.000

45.000

45.0000

A 1009
01

Program
predškolskog
odgoda

40.000

45.000

45.000

P 1010

Javne potrebe u
školstvu

95.000

85.000

90.000

A 1010
01

Sufinanciranje
potreba(sk.kuhinja
i sufinanciranje
cijene prijevoza)

70.000

60.000

60.000

Broj
korisnika

38

38

40

40

002

002 05

A 1010
01

Pomoć organiz.
izleta i nagrada
učenicima

25.000

25.000

30.000

Broj
aktivnosti

2

2

3

3

002

002 05

Organizacija
rekreacije i
šprotskih
aktivnosti

260.000

220.000

200.000

002

002 07

P 1012

CILJ 3.
UNAPR
MJERA
2.1.
EĐENJ
POTIC.ZDR
E
AVLJA
NAČINA
KVALI
ŽIVOTA I
TETE
UNAPR.ZD
RAV.
ŽIVOT
ZAŠTITE
A

CILJ 2.RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

A 1005
04

Kupnja
igrački, broj
polaznika

18

20 kom 10
polaznika

20 kom
10 polazn.

20 kom

20 kom

10 polazn.

10 polazn.

MJERA 3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I
KULTURNE BAŠTINE

Osnovna
djelatnost
športskih udruga

260.000

220.000

200.000

P 1008

Program zaštite
okoliša

20.000

15.000

20.000

A 1008
01

Sanacija
nelegalnih
odlagališta smeća

20.000

15.000

20.000

Odvezen
otpad u m3

100

100

110

A 1008
02

Nabava spremnika

0

0

0

Broj kom

1

1

-

P 1011

Program javnih
potreba u kulturi

130.000

120.000

110.000

A 1011
01

Manifestacije u
kulturi

70.000

70.000

A 1011
02

Pomoć vjerskim
zajednicama

60.000

P 1013

Programska
djelatnost
socijalne skrbi

A 1013
01

Pomoć u novcu
pojedincima i
obiteljima

MJERA 3.3.
POBOLJŠANJE
KVALITETE
ŽIVOTA
CILJANIH/UGROŽ
ENIH SKUPINA

A 1012
01

Broj
amatera u
sport. klubu

35

35

35

35

002

002 07

002

002 04

110

002

002 04

-

002

002 04

002

002 06

60.000

Broj
članova u
kult.udruga
ma

80

80

85

90

002

002 06

50.000

50.000

Broj
vjerskih
objekata

3

3

3

3

002

002 06

365.000

335.000

345.000

002

002 08

365.000

335.000

345.000

002

002 08

Broj
korisnika

19

50

50

55

55

P 1014

Humanitarna
skrb kroz udruge
građana

71.000

51.000

61.000

A 1014
01

HVIDRA,
dragovoljci
invalidi i
invalidske udruge

35.000

30.000

25.000

1.000

1.000

1.000

A 1014
02

Udruga potrošač

A 1014
02

Humanitarna
djelatnost Crvenog
Križa

5.000

5.000

5.000

A 1014
03

Poticaj djelovanju
ostalih udruga

30.000

25.000

25.000

SVEUKUPNO:

4.981.294

3.777.500

Broj
članova

Broj human.
akcija

Broj
članova

002

002 08

35

35

35

35

002

002 08

2

2

2

2

002

002 08

25

25

25

25

002

002 08

4.104.000

Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za period 2021. do 2023. godine, a stupa na snagu
osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica. Plan razvojnih programa biti će objavljen i na internetskim
stranicama Općine Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Klasa: 400-01/20-01/02
URBroj: 2123/06-01-20-04
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020. godine
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća
/ Marica Prohaska /
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ PRORAČUN
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2021. GODINU
Proračun Općine Velika Trnovitica donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i
uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna
Općine u 2019. godini.
Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu.
Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa općinskih tijela u cilju
ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa
financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine.
Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane
metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije.
Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2021.
godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Proračun se također po Zakonu radi na manje detaljnoj
razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te
donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Plan razvojnih programa sadrži
ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.
PRIHODI
Prihodi proračuna prikazuju se u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja,
prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja. Prihode
poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.
U skupinu prihoda od poreza spadaju porezi na dohodak raspodijeljeni na dohotke od
nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i kapitala, imovinskih prava, poreza po
godišnjim prijavama, te povrat poreza po godišnjim prijavama, porezi na promet nekretnina, porez
na potrošnju alkohola, te iako je porez na tvrtku ukinut, postoje dužnici te se prema tome isto
planira u proračunu. Isto je planirano u iznosu od 830.000,00 kuna. Vidljiva je razlika ostvarenja
u 2019 godini, te plana u 2020 godini u odnosu na planiranje u2021. godini, isto se dogodilo iz
razloga što se prema uputama i smjernicama za izradu Proračuna mijenja Zakon o financiranju
jedinica lokalnih samouprava, te je njime propisano da se dosadašnja sredstva fiskalnog izravnanja
koja su se izdvajala iz poreza od sada planiraju u državnom proračunu ( što nama u planu stavlja
isto na poziciju 63), a raspored poreza se mijenja za općine sa dosadašnjih 60% na 74%.
Pomoći (63) čine pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije, te kako je gore navedeno sredstva fiskalnog izravnanja koja
se od 2021. godine planiraju u državnom proračunu . Tu ulaze sredstva dobivena prijavama na
natječaje ( ministarstva, europski fondovi) , refundacija troškova za izbore, pomoći od HZZ-a za
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javne radove, te decentralizirane funkcije, a isto je planirano u iznosu od 3.374.794, od kojih su
2.000.000,00 kuna sredstva fiskalnog izravnanja, sredstva za troškove ogrjeva, sredstva za malu
školu, te planirani prihodi po prijavama na natječaje.
Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine koji su planirani u iznosu
od 13.000 kuna, te prihode od nefinancijske imovine u koje ulaze zakup od poljoprivrednog
zemljišta, naknade za koncesije te ostali prihodi, a planirani su u iznosu od 392.000 kuna.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine naknade
utvrđene općinskim odlukama: i to prihodi od grobne naknade, prodaje od državnih biljega, vodni
doprinos, šumski doprinos, prihodi od ekoloških renti, komunalna naknada i komunalni doprinosi,
sve je to u iznosu od 1.926.000 kuna.
U prihodima od prodaje nefinancijske imovine ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta, te od prodaje građevinskih objekata. Ukupno planirani iznos na toj stavci je 199.000
kuna.
RASHODI
Rashodi proračuna u ukupnom iznosu prikazani su također u općem dijelu proračuna.
Rashodi se dijele na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashode
poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći
i ostali rashodi, a u rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne
imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U posebnom dijelu proračuna
rashodi su iskazani po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni po projektima i
aktivnostima. Proračun je podijeljen u dva razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće i ured načelnika
i razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel. Razdjeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima
Općinsko vijeće i izvršna, a razdjel Jedinstveni upravni odjel ima osam glava i to: 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.
Glava 001 01 - Općinsko vijeće i izvršna tijela sastoji se od aktivnosti: predstavničko i
izvršna tijela, izvršna tijela – općinski načelnik, osnovno funkcije stranaka, a planirana je u iznosu
348.615 kn. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi
akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga
Općinsko vijeće donosi između ostalog Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje
pitanja iz samoupravnog djelokruga općine. Ovdje ulaze U razdjel Općinsko vijeće i izvršna tijela
spadaju rashodi za nabavu božićnih poklona za članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi
reprezentacije za Dan općine i božićni domjenak, naknada za rad predsjedniku vijeća, i članovima
Općinskog vijeća- Izvršna tijela – općinski načelnik - Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne
vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave
te Statutom Općine. U ovoj aktivnosti su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za zaposlenog
i materijalni rashodi). Osnovne funkcije stranaka – Sredstva su planirana u iznosu 15.000,00.
Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci načelnika koja se donosi temeljem Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe nakon provedenih lokalnih izbora, te
raspodjele stranaka unutar Općinskog vijeća.
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Glava 002 01 – Jedinstveni upravni odjel. Program: Priprema i donošenje akata iz
djelokruga tijela – Cilj je ovog programa efikasno obavljanje poslova lokalnog sadržaja upravljanje
općinom, izvršavanje proračuna, provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje
ušteda.
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje odnosi se na troškove rada u Općini.
Tu spadaju poslovi proračuna (planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i
godišnjih izvješća o izvršenju proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje
knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih
zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima),
financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i
namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi
u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka, zaključaka, zapisnika, priprema akata za
objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem
i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade, naplata grobne naknade i ostali
poslovi. U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima,
rashodi za materijal i energiju u prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi
Aktivnost: Troškovi izbora – sredstva su planirana u iznosu 80.000,00 kuna, a ista su
namijenjena za provedbu lokalnih izbora koji se održavaju u svibnju 2021. godine.
Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje - domovi - odnosi se na troškove energije,
materijal i usluge za održavanje i komunalne usluge za domove i poslovne prostore koji su u
vlasništvu Općine, te na potrebno provođenje deratizacije i dezinskecije. Osim redovitih troškova
za usluge tekućeg i investicijskog održavanja domove i poslovne prostore planira se nadogradnja
terase u mjesnim domovima u Gornjoj Ploščici i Velikoj Mlinskoj. Ukupan planirani iznos na toj
stavci je 590.000 kuna.
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 525.000,00 kn, a ista su
namijenjena za kupnju zemljišta za potrebe provedbe rekreacijskog parka, dovršenje uređenja
mjesnog doma u Maloj Trnovitici – kupnja kuhinje i potrebne opreme, nabava računalne opreme i
mrežne sigurnosti, nabava ostale opreme prema potrebi za mjesne domove. U planu je nabaviti i
službeni auto, što će se odlučiti sukladno priljevima sredstava u proračun.
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od
15.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se
pojave tokom godine.
Glava 002 02 Vatrogastvo i civilna zaštita Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo
osigurati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara i civilnu zaštitu. U proračunu planiraju se
sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. Tu se planiraju
decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 110.000,00 kn), sredstva
za Vatrogasnu zajednicu Općine Velika Trnovitica (plan 130.000,00 kn) koja dalje vrši raspored
sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za troškove civilne zaštite i
Hrvatske gorske službe spašavanja planirana su u iznosu 7.500,00 kn.
Glava 002 03 Gospodarstvo
Program: Poticanje razvoja gospodarstva – sredstva su planirana u iznosu 78.000,00.
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Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih
usjeva. – 20.000,00
Aktivnost: Manifestacije – ulazi organizacija Dana Općine i Ilinja na kojoj se predstavljaju Udruge
sa područja naše Općine.
Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja radi za
potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za 2019.
godinu su 8.000,00 kn

Glava 002 04: Komunalna infrastruktura
Glava komunalna infrastruktura podijeljena je na programe koji su dalje podijeljeni na aktivnosti i
kapitalne projekte. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Programu održavanja komunalne infrastrukture i
Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurava se i usmjerava ravnomjerni i
cjeloviti razvoj komunalne infrastrukture te ulaganje u zaštitu okoliša. Cilj je zadovoljavanje
zajedničkih komunalnih potreba građana i podizanje kvalitete života stanovanja. Pokazatelj
uspješnosti je stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih nerazvrstanih
cesta, uređenost i čistoća javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, uređenost groblja,
izgrađenost objekata vodoopskrbe, izgrađenost objekata odvodnje, izgrađeni nogostupi i
poboljšanje mjera za zaštitu okoliša .
Aktivnost Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina odnosi se na održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za održavanje
nerazvrstanih cesta, nabavu kamena, čišćenje kanala, strojnu košnju i profiliranje, održavanje
mostova i asfaltiranje parkinga kod groblja u Velikoj Trnovitici i Novoj Ploščici, asfaltiranje
nogostupa, u plan je stavljena i cesta Velika Trnovitica – Ladislav koja ovisi o raspisivanju
natječaja na mjeri 7.1.1., rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko katastarsko uređivanje
nerazvrstanih cesta. Za ovu namjenu za 2021. godinu planirano je ukupno 2.770.000,00 kn
Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih površina
u vlasništvu Općine (park, dječja igrališta, prostori oko domova i ostale javne površine u vlasništvu
Općine). U ovoj aktivnosti planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima. Ovdje se iskazuju
i rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, uređenje drvoreda u parku i na javnim površinama.
Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu su 124.794,00 kn.
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu i
održavanje iste, Ukupna sredstva planirana za 2021. godinu su 70.000,00 kuna.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice – sredstva su planirana u ukupnom iznosu 157.000,00
kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, košnja groblja, uređenje mrtvačnica i
popravci ograda na grobljima.
Program i kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture – planirano u
iznosu 300.000 kuna, a odnosi se na uređenje doma u Ml. Vinogradima, na rekonstrukciju i
dogradnju istog.
Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje – planirano je u iznosu od 300.000,00
kuna, a odnosi se na nastavak vodovodne mreže prema Velikoj Mlinskoj, a iznos se sastoji od toga
da Općina sudjeluje sa 20% ukupnih troškova u toj godini.
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Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti sanacije nelegalnih odlagališta smeća i nabave
spremnika sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i planirano je u ukupnom
iznosu od 50.000,00 kuna.

Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
Sastoji se od Programa predškolskog odgoja – mala škola (unutar koje su stavke za tekuće i
investicijsko održavanje prostorije u kojoj se održava mala škola, te financiranje plaće učiteljice) ,
te javnih potreba u školstvu, sufinanciranje potreba u školstvu, a odnosi se na financiranje prehrane
školske kuhinje, financiranje prijevoza učenicima srednjih škola, te tekuće dotacije osnovnoj školi
za organiziranje izleta te nagrađivanje učenika.. Planirano je u iznosu od 135.000,00 kuna.

Glava 002 06 Programska djelatnost kulture –sastoji se od Programa javnih potreba u kulturi –
prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i našim Programom javnih potreba u kulturi
u Proračunu planiramo sredstva za promicanje kulture na našem području, području cijele Hrvatske
i van granica naše domovine. Cilj nam je očuvati kulturnu baštinu, promicati kulturne vrijednosti i
pomagati organiziranje kulturnih događanja. Planirano je 130.000,00 kuna.
Aktivnost: Manifestacije u kulturi - odnosi se na dotacije za redovnu djelatnost KUD-a. a
Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama odnosi se na pomoći kod radova na crkvama na našem
području, a sredstva se planiraju u iznosu 60.000,00 kn.
Glava 002 07 Programska djelatnost športa Program– Organizacija rekreacije i športskih
aktivnosti – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sportu i
Programa javnih potreba u sportu planiraju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti sportskih
klubova i sportskih manifestacija. Cilj je Općine poticanje sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja, okupljati mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i
kako bi ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika, a pokazatelj uspješnosti je broj osoba uključen
u rad Udruge. Aktivnost: Osnovna djelatnost športske udruge - sredstva su planirana u ukupnom
iznosu 260.000,00 kuna, a raspored sredstava se nalazi u Programu javnih potreba u športu.
Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi - Program– Program socijalne skrbi i
novčanih pomoći – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o
socijalnoj skrbi i Programa potreba financiranja socijalne skrbi utvrđuju se prava, način
financiranja, raspodjela pomoći socijalno ugroženim osobama, uključivanje humanitarnih
organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženim osobama. Cilj nam je unaprijediti
kvalitetu života pojedinaca i obitelji i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. Aktivnost:
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima odnosi se na osiguravanje sredstava za isplate
jednokratnih pomoći osobama sa prebivališta Općine Velika Trnovitica u situacijama kada nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, pomoć za novorođenčad
– sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu novorođenčad s našeg
područja, za troškove ogrjeva, sufinanciranje vrtića, financiranje nabave radnih bilježnica, te
stipendije studentima.
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Program - Humanitarna skrb kroz udruge građana – sredstva su planirana za udruge koje pomažu
i rade na unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji, poticanje rada udruga proizašlih iz
domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom.
U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2019.. godinu, plan za 2020. godinu, plan za
2021..godinu, te projekcija za 2022. i 2023. godinu. Najznačajniji prihodi našeg proračuna su
prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno gospodarstvo suočeno s nizom problema teško je
predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako i teško planirati proračun. Proračunom se
pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze te sve ostalo što je od značajnog
utjecaja na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna razrada
troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom djelu proračuna. Proračun je
uravnotežen, plaćat će se svi materijalni rashodi, plaće, planirane su investicije pa možemo reći da
je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Moramo se voditi načelom
da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2021.. godine iskoriste sve
mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima te tada možemo reći da je ovaj
proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim
vremenima.

Zamjenica predsjednik Općinskog Vijeća
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/20-01/02
URBROJ: 2123/06-01-20-03
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020 godine
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 31. Statuta Općine
Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 14. prosinca 2020 donosi

ODLUKU O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2021. GOD.
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i
njegovo izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti načelnika te druga pitanja
u izvršenju Proračuna.
Članak 2.
Prihodi i primici Proračuna raspoređeni su u Proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih
potječu. Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim
klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.
Članak3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio
Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te računa financiranja, a posebni dio sadrži raspored
rashoda po osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti, uz oznaku izbora financiranja-. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći
unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim
propisima, ostali prihodi, kazne, upravne mjere i ostali prihodi prihodi od prodaje ne proizvedene imovine
i prigodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski
rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske
imovine. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine od otplate kredita.
Članak 4.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun sukladno Zakonu ili drugim propisima,
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim
korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelja sredstva na pojedinim stavkama.
Svi rashodi i izdaci iz Proračuna temelje se na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom
se dokazuje obveza plaćanja. Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene
Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu. Korisnici proračuna mogu imati samo jedan žiro27

račun. Sredstva raspoređena na korisnike prenosit će sa na žiro-račun korisnika srazmjerno ostvarenim
sredstvima i u skladu s bilančnim mogućnostima. Proračunski korisnici su obvezni dostaviti sve potrebe
podatke i izvješća na zahtjev Općine Velika Trnovitica. Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu
korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda.
Članak 5.
Sredstva tekuće rezerve Proračuna koriste se za podmirenje nedovoljno planiranih ili neplaniranih
nepredviđenih ili neplaniranih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. U 2021. Godini planiraju
se sredstva proračunske pričuve u visini 15.000,00 kuna. O utrošku navedenih sredstava odlučuje Općinski
načelnik i o tome izvješćuje Općinsko Vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna.
Članak 6.
Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim po uvjetima i na način kako je utvrđenom
Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na
stavci koja se umanjuje. Odluko o tome odnosi načelnik, a o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko
vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 7.
U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Načelnik raspolaže
raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i
imovinskim pravima u vlasništvu Općine te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u
vlasništvu Općine, sukladno odredbama Statuta Općine.
Članak 6.
Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica, a stupa na snagu
01.siječnja 2021.godine. Odluka se objavljuje i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
/Marica Prohaska/
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/20-01/09
Urbroj: 2123/06-01-20-l0
Velika Trnovitica, 14.12.2020.
Na temelju članka 31. st.3 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN
br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj
14. prosinca 2020. godine, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.
godini
Članak 1.
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Velika Trnovitica u 2021. godini ( u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
koja je prihod Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu.
Trideset posto ukupnih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru prihod su jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena
zgrada, odnosno prihod su Proračuna Općine Velika Trnovitica.
Sredstva se koriste namjenski sukladno čl.31. st.3. Zakon o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama.
Članak 2.
U Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu planiran je prihod od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 28.000,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja, što se konkretno odnosi na:
IV. faza nogostupa Nova Ploščica – 700 m – od puta Prekmlinske do kraja sela, a isto se
nalazi u proračunu na poziciji Glava 002 04: Komunalna infrastruktura, A1006 01 Održavanje i
poboljšavanje komunalne infrastrukture, 42 – Građevinski objekti – IV faza nogostupa Nova
Ploščica.
Članak 3.
Ovaj program primjenjuje se od 01.01.2021. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica.

Zamjenica predsjednika Općinskog Vijeća
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 320-01/20-01/36
Urbroj: 2123/06-01-20-01
Velika Trnovitica, 14.12.2020.
Na temelju članka čl. 49., stavak4. zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine
br. 20/18) te članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 14. prosinca
2020. godine, donijelo je
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I
DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
RH ZA 2021. GOIDNU

I.

UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Velika Trnovitica.

II.

SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 369.000,00 kuna i
to od:
- Prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 270.000,00 kuna
- Prihoda od prodaje poljoprivrednog u vlasništvu RH u iznosu od 99.000,00 kuna.

III.

NAMJENA SREDSTAVA

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene, prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i
privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 369.000,00 kuna, utrošiti
će se na slijedeće projekte i aktivnosti:
- uređenje nerazvrstanih cesta, puteva i kanala uz poljoprivredno zemljište u iznosu od
250.000,00 kuna
- katastarsko-geodetska izmjera zemljišta i sređivanje zemljišnjih knjiga u iznosu od
70.000,00 kuna
- subvencioniranje premije osiguranja usjeva poljoprivrednicima u iznosu od 20.000,00
kuna,
- kupnja opreme i programa za vođenje poslova zakupa u iznosu od 29.000,00 kuna

IV.

REALIZACIJA PROGRAMA

Osiguranja i raspoređena novčana sredstva iz točke II. i III. Ovog Programa izdvajat će se iz
Proračuna Općine Velika Trnovitica u skladu s dinamikom punjena Proračuna.
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Za realizaciju programa je zadužen Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Velika
Trnoviitca.
Osigurana i raspoređena sredstva it točke II. i III. Ovog Programa mogu se tijekom godine
izmjenom Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. goidnu mijenjati ovisno o ostvarenju
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama.
ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj program primjenjuje se od 01.01.2021. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica.

V.

Zamjenica Predsjednika Općinskog Vijeća
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 402-04/20-01/11
Urbroj: 2123/06-01-20-l
Velika Trnovitica, 18.12.2020.
Na temelju članka 27. Zakona o udrugama(NN br.88/01 i 11/02) i članka 31 . Statuta Općine Velika
Trnovitica, po prijedlogu Općinskog načelnika, općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj
sjednici održanoj 18.12.2020., donosi
PROGRAM
javnih potreba udruga s područja Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu
I
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba udruga s područja Općine Velika Trnovitica
osiguravaju se u proračunu Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu kako slijedi
R.br.
Naziv
Konto
Plan za 2020.g.
1.
Tekuće donacije-VZO Trnovitica
3811
130.000,00
2.
Tekuće donacije-civilna zaštita
3811
5.000,00
3.
Tekuće donacije udr.građ.3811
30.000,00
manifestacije,tur.zaj.
4.
Tekuće donacije – HGSS
3811
2.500,00
5.
Tekuće donacije – Udruga Potrošač
3811
1.000,00
UKUPNO:

168.500,00

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine, a primjenjuje
se od 01.siječnja 2021.godine.
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA VIJEĆA:
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 612-01/20-01/02
URBROJ: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 18.12.2020. godine
Na temelju članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne
novine", broj 47/90 i 27/93) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, po prijedlogu
Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj
18.12.2020.. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu
I.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na području Općine Velika Trnovitica
osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu, kako slijedi:
R. br.
1.

NAZIV
KONTO
KUD TRNOVITICA
381191

Plan za 2021.g.

Izmjena plana za
2021.g.

70.000,00

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica", a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 550-03/20-01/02
URBROJ: 2123/06-01-20-1
V.Trnovitica, 18.12.2020.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01
i 103/03) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 18.12.2020. godine, donosi
O D L U K U
o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna
za 2021. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

I.
Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2021. godini, kako slijedi:
Tekuće pomoći građanima za ogrjev
3721
Tekuće pomoći za novorođenčad
3721
Tekuće donacije vjerskim zajednicama
3811
Tekuće donacije osnovnom obrazovanju
3721
Tekuće donacije Crvenom križu GD Garešnica 3811
Tekuće donacije -mala škola
3811
Tekuće donacije Udruzi hrvatskih branitelja i
3811
pojedincima
Tekuće pomoći-socijalna skrb(ostalo)
3721
Tekuće pomoći osn.obrazovanju
3811
Sufinanciranje cijene prijevoza
3722
Sufinanciranje vrtića
3721
Nabava radnih bilježnica
3721
Stipendije
3721
Potpore srednjoškolcima
3721
Ukupno:

27.000,00
48.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
35.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
45.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
70.000,00
530.000,00

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Velika
Trnovitica" a primjenjuje se od 01.siječnja 2021.godine.
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA VIJEĆA:
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/20-01/12
URBROJ: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14.12.2019.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 32/20)
te članka 30. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br.
1/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 14.12.2020. godine donosi:
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA U 2021.
GODINI
Članak 1.
Ovim programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
V. Trnovitica u 2020. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i
uređaja, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog
Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Velika
Trnovitica u 2020. godini obuhvaća prema slijedećim vrstama:
I.

GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVMA GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA

Redni
broj
1.

Opis

Iznos

Izgradnja IV. faze nogostupa u Novoj
Ploščici – 700 m – od puta Prekmlinske
do kraja sela, a isto se nalazi u
proračunu na poziciji Glava 002 04:
Komunalna infrastruktura, A1006 01
Održavanje i poboljšavanje komunalne
infrastrukture, 42 – Građevinski objekti
– IV faza nogostupa Nova Ploščica
-isto uključuje troškove izrade
projektne dokumentacije, troškove
izvođača radova, troškove nadzora
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600.000,00

Izvor financiranja
Pomoć
iz
državnog
proračuna(prijavom
na
natječaje)
- Šumski doprinos
- prihod od nezakonito
izgrađenih zgrada
- prihod iz proračuna
-komunalna naknada

II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
Redni
broj

Opis

Iznos

Izvor financiranja

300.000,00

- Pomoć iz državnog
proračuna(prijavom
na
natječaje)
- komunalna naknada
- komunalni doprinos
- opći prihodi
- prihodi proračuna

400.000,00

-Pomoć
iz
državnog
proračuna(prijavom
na
natječaje)
- prihod iz proračuna
- komunalna naknada

Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog
doma u Mlinskim Vinogradima
1.

- isto uključuje troškove izrade
projektne dokumentacije, troškove
izvođača radova, troškove nadzora
Izgradnja terasa Velika Mlinska i
Gornja Ploščica

2.

- isto uključuje troškove izrade
projektne dokumentacije, troškove
izvođača radova, troškove nadzora

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
NERAZVRSTANE CESTE
Redni
Opis
broj
1.
Izgradnja ceste V. Trnovitica –
Ladislav – cca 1 km

Iznos

Izvor financiranja

- Pomoć iz državnog
proračuna(prijavom
na
natječaje)
1.000.000,00
- šumski doprinos
-isto uključuje troškove izrade
projektne dokumentacije, troškove
- opći prihodi
izvođača radova, troškove nadzora
- prihodi proračuna

IV. GROBLJA
Redni
broj
1.

Opis

Iznos

Izvor financiranja

Asfaltiranje parkirališta kod groblja
Nova Ploščica i V. Trnovitica

800.000,00

-komunalna naknada
-prihodi proračuna
-komunalna naknada

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih
cijena gradnje takvih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg
i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog
postupka javne nabave.
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Članak 3.
Potrebna sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
iznose 3.100.000,00 kuna, a osigurati će se iz slijedećih izvora u 2021. godini, po stavkama
predviđenima u Proračunu Općine Velika Trnovitica:
-

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
Prihodi nezakonito izgrađenih zgrada
Sredstva šumskog doprinosa
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
Drugi izvori ut. posebnim propisima
kn
Prihodi iz proračuna ( opći prihodi i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine)

1.200.000,00 kn
28.000,00 kn
500.000,00 kn
15.000,00 kn
157.000,00 kn
500.000,00
700.000,00 kn

Članak 4.
Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima odnosno prema priljevu sredstava
u Proračun Općine V. Trnovitica.
Članak 5.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Velika Trnovitica u 2021. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine
V. Trnovitica" a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.
Zamjenica predsjednika Općinskog Vijeća :
/ Marica Prohaska, v.r. /
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
Klasa: 363-01/20-01/13
Urbroj: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14.12.2020.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br.
68/18. te članka 30. Statuta Općine Velika Trnovitica, (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica br. 1/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 14.12.2020.
godine donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine V. Trnovitica u 2021. godini
Članak 1.
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture i gradnje objekata
komunalne infrastrukture na području Općine Velika Trnovitica za komunalne djelatnosti kako
slijedi:
- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje
istih
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje groblja i mrtvačnice
- Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.
Članak 2.
Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća:
R.b.

NAZIV PROGRAMA

Plan za 2021.g. u
kn

1.

Održavanje javne rasvjete
30.000,00

2.

Održavanje ceste V. Trnovitica – Ladislav, nasipavanje tucanika 0-60 i 0-30
u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz), krčenje šiblja i profiliranje
Održavanje ceste V. Mlinska - odlagalište, nasipavanje tucanika 0,60 u dužini
od 650 metara (uključen i dovoz)
Održavanje poljskih puteva, mostova
- poljski put u N. Ploščici - nasipavanje puta tucanikom 0,60 u dužini od
900 m (uključen i dovoz)

3

40.000,00
35.000,00

35.000,00
40.000,00

- poljski put u V. Tmovitici - nasipavanje puta tucanikom 0,60 u dužini od
700 m (uključen i dovoz)
- usluge rada stroja na iskopu kanala-graba uz poljske puteve - 20hx250 kn
- nabava materijala i dijelova za održavanje mostova i kanala
Ukupno: održavanje cesta, polj. puteva, san. divljih odlagališta
Održavanje
cesta
u zimskim uvjetima
4

.
5.

20.000,00
65.000,00
235.000,00
15.000,00

Održavanje groblja - tri groblja (7-8 košnji), kupnja opreme za mrtvačnice,
odvoz smeća sa groblja – komunalne usluge

130.000,00

UKUPNO:

410.000,00

Članak 3.
Sredstva za izvršenje radova odnosno programa navedenih u članku 2. ovog Programa
osiguravaju se u okviru Proračuna za 2021. godini, po izvorima:
________________________________________________________________________
1.
Komunalna naknada
65232
150.000,00
3.

Grobna naknada

65121

90.0000,00

4.

Doprinos za šume - Hrvatske šume

65241

150.000,00

5.

Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta

64222 i

20.000,00

7111
UKUPNO:

410.000,00

Članak 4.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Velika Trnovitica u 2021. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica" a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Zamjenica predsjednika
Općinskog vijeća:
/Marica Prohaska, v.r. /
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 620-01/20-01/02
URBROJ: 2123/06-01-20-2
Velika Trnovitica, 18.12.2020.
Na osnovu članka 74. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06) i članka 31. Statuta
Općine Velika Trnovitica, po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 18.12.2020 . godine, donosi
P R O G R A M
javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica u 2021. godini
I.
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica
osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu, kako slijedi:
R

NAZIV

Konto

Plan 2021. g

Tekuće
1 donacije – NK“ Moslavina
„V.Trnovitica
Tekuće
2 donacije – NK "Mladost" N.Ploščica

38115

140.000,00

381151

60.000,00

Tekuće
3 donacije – ŠRD Klen V.Trnovitica

3811910

25.000,00

Tekuće
4 donacije – ŠRD Amur V.Mlinska

3811913

15.000,00

Tekuće donacije – ŠRD Šaran M.Mlinska
Tekuće donacije – ostale udruge
UKUPNO:

3811914

15.000,00
25.000,00
280.000,00

R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica", a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
KLASA: 402-04/20-01/12
URBROJ: 2123/06-01-20-1
V.Trnovitica, 14.12.2020.
Na temelju članka 69. stavak 2. Zakona o šumama („Narodne novine", broj 32/20) i
članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko
vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 14.12.2020. godine, donijelo je

P R O G R A M
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se
namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe
koje obavljaju prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine
Velika Trnovitica, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun proračuna Općine Velika Trnovitica.
Članak 3.
U proračunu Općine Velika Trnovitica planirani prihod šumskog doprinosa iz članka 1.
ovog Programa iznosi 700.000,00 kuna i to od Hrvatskih šuma .
Sredstva koja pristignu u proračun Općine Velika Trnovitica od šumskog doprinosa u tijeku
2021. godine koristit će se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture
sukladno navedenim programima.
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica obvezan je do kraja ožujka svake godine
podnijeti Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica" a primjenjuje se od 01. 01. 2021. godine.
Zamjenica predsjednika Općinskog Vijeća
Marica Prohaska, .v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/20-01/01
URBROJ: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 1/18 i 1/20) Općinsko vijeće na 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2020.
donosi
ODLUKU
O davanju suglasnosti Poreznoj upravi, Područni ured Bjelovar, Ispostava
Garešnica
Članak 1.
Općina Velika Trnovitica u cijelosti prenosi na Poreznu upravu poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2021. godini kako
slijedi:
1. Poreza na potrošnju,
2. Poreza na korištenje javnih površina,
3. Poreza na tvrtku.
Članak 2.
Poreznoj upravi za obavljanje navedenih poslova pripada naknada u iznosu od 5% od
naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se Erste&Steiermaerkische bank d.d. da naknadu za obavljene poslove Porezne
uprave navedene u članku 1. ove Odluke, obračuna i uplati u Državni proračun do posljednjeg
dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 3.
Ova suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/20-01/03
URBROJ: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica
(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 08/15) i članka 31. Statuta Općine Velika
Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Općine Velika Trnovitica na svojoj 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2020. donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se stavak 1. članka 2. Odluke o pomoći za opremu
novorođenog djeteta u obitelji, Klasa:402-01/19-01/06, Urbroj:2123/06-01-19-1 od 19.
prosinca 2019. godine.
Stavak 1. članka 2. Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji mijenja
se i glasi:
„Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 10.000,00
kuna (slovima: desettisućakuna).“
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/20-01/04
URBROJ: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica
(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 08/15) i članka 31. Statuta Općine Velika
Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Općine Velika Trnovitica na svojoj 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2020., donosi
ODLUKU
o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2021. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u
2021. godini.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji mogu ostvariti i koristiti roditelji za dijete
rođeno u obitelji od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.
Oba roditelja i dijete za koje se pomoć traži moraju imati prijavljeno prebivalište na području
Općine Trnovitica.
Roditelj – podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište i boravište na području
Općine Velika Trnovitica neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta.
Ukoliko je odlukom nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj samo jednom
roditelju, primjenjuju se uvjeti iz stavka 4. ove Odluke.
Članak 2.
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 10.000,00
kuna (slovima: desettisuća kuna).
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatit će se jednokratno na žiro – račun ili tekući
račun podnositelja zahtjeva.
Članak 3.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji,
podnosi se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu u godini rođenja djeteta za koje
se podnosi zahtjev.
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Uz zahtjev podnositelj mora priložiti presliku osobne iskaznice za oba roditelja,
uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete, rodni list za novorođeno dijete te presliku
žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u vezi
ostvarivanja prava u smislu ove Odluke.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za
opremu novorođenog djeteta u smislu ove Odluke.
O pravu na isplatu sredstava Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.
Članak 5.
Sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u Proračunu općine Velika
Trnovitica za 2021. godinu.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/20-01/06
URBROJ:2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 17. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“ broj 01/18 I 1/20), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica, na svojoj 23. sjednici održanoj 14. prosinca 2020., usvaja

GODIŠNJU ANALIZU
Stanja sustava civilne zaštite
Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu

Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja analizu stanja
sustava civilne zaštite za 2020. godinu.
UVOD
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini,
a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja
i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih
službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim
sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2020.
godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih
organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od
elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Velika Trnovitica.
Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su
procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
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U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i
službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga
se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja odnosno sustava civilne
zaštite na području Općine Velika Trnovitica karakterizira činjenica da je isti do donošenja
Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15) bio organiziran i provođen
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04), a prije toga
je bio provođen sukladno odredbama zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na
civilnu zaštitu te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda i na temelju njih donesenih podzakonskih propisa.
Za područje Općine Velika Trnovitica izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Velika Trnovitica (Klasa: 810-01/11-01/7, Urbroj: 2123/06-01-11-1) koju je Općinsko vijeće
usvojilo na sjednici 02. kolovoza 2011. godine. U skladu s tim utvrđene su moguće opasnosti
od svih elementarnih nepogoda, kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Općinu Velika
Trnovitica.
Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite usklađen je i dopunjen sukladno
novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(NN, 30/14 i 67/14) i novoj Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
(NN 44/14) te su unesene promjene činjeničnih podataka koje nastaju protekom vremena od
zadnjeg ažuriranja.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je na sjednici održanoj 28. ožujka 2018.
godine donijelo je akt, Odluku o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području
Općine Velika Trnovitica (Klasa:810-01/18-01/01, Urbroj:2123/06-01-18-2) sukladno
odredbama članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 82/15).
Općinski načelnik je, na temelju Procjene rizika od velikih nesreća donio Zaključak o
prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika Trnovitica Klasa:810-03/19-01/01,
Urbroj:2186/028-01-19-3 od 01. ožujka 2019. godine, koji je izrađen od strane Radne skupine
koju je svojom Odlukom Klasa: 810-01/19-01/01, Urbroj: 2123/06-02-19-1 od 21. veljače
2019. godine imenovao općinski načelnik.
Vatrogasna zajednica općine Velika Trnovitica broji pet dobrovoljnih vatrogasnih
društava, a aktivnosti su se svodile na redovne aktivnosti. Vatrogasna zajednica Općine Velika
Trnovitica sudjelovala je u dvije intervencije ( dva požara zatvorenog prostora).
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar je nacionalna, dobrovoljna, stručna,
humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća,
spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima
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i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u svrhu očuvanja ljudskog
života, zdravlja i imovine. Sukladno članku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite u Stožeru
civilne zaštite Općine Velika Trnovitica postoji jedan član gorske službe. Tijekom 2020. godine
nije bilo angažiranja HGSS-a.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofa, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na ovom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera u sustavu civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite Općine Velika Trnovitica broji 10 članova, kontakt podaci
kontinuirano se ažuriraju i od imenovanja do danas aktivnosti su provođene sukladno Odlukama
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano za provođenje nadzora i kontrola provođenja
protuepidemijskih mjera za suzbijanje epidemije COVID – 19..
Na području Općine Velika Trnovitica nema udruga kojima bi zaštita i
spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštita i spašavanje može se očekivati
pomoć od sljedećih udruga: Lovačko društvo Vepar iz Gornje Trnovitice, Športska ribolovna
društva Klen, Amur i Šaran, nogometni klubovi Mladost i Moslavina.
Državna Uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove,
Područna jedinica Bjelovar, inspektor zaštite i spašavanja, Damir Jurišić, dipl.ing. izvršio je
redovni godišnji inspekcijski nadzor 28. rujna 2020. godine te izdao Zapisnik o inspekcijskom
nadzoru
(Klasa:822-02/20-02/54,
Urbroj:511-01-391-20-1).
Prilikom
provođenja
inspekcijskog nadzora nisu utvrđene nepravilnosti te nije bilo posebnih napomena inspektora
za civilnu zaštitu.
ZAKLJUČAK
Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Velika Trnovitica utvrđuje
aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite kao i potrebe ulaganja u sustav civilne zaštite Općine
Velika Trnovitica.
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica postojeći
ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički zadovoljavaju potrebe
civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica.
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje
sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja
te razvojnim programima.
Sustav civilne zaštite za područje Općine Velika Trnovitica tijekom 2020. godine,
odnosno u trogodišnjem razdoblju od 2019. do 2022. godine, unaprijedit će se izradom
potrebnih planskih dokumenata i procjena kao i razradom provedbenih akata, provođenjem
osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga civilne zaštite, nabavom potrebne opreme te
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uređenjem spremišta za potrebe civilne zaštite, što će rezultirati spremnošću otklanjanja
mogućih prijetnji i rizika.
ANALIZA TROŠKOVA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2020. GODINU
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje, mobiliziranje i
djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske
zaštite
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
(ugovori, oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite (ugovori, oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
Sveukupno

plan za 2020. realizirano
god
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00

240.000,00
130.000,00
110.000,00

240.000,00
130.000,00
110.000,00

6.500,00
1.500,00
5.000,00

12.500,00
2.500,00
10.000,00

30.000,00

81.800,00

15.000,00
15.000,00

29.300,00
52.500,00

281.500,00

334.300,00

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/20-01/07
URBROJ:2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15) i članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 01/18
i 1/20), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 23. sjednici održanoj 14. prosinca
2020., donosi
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA 2021. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA RAZDOBLJE 20212023.GODINE

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i
funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi
smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja
i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane
diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti,
načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje
i financiranje sustava civilne zaštite.
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim
operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su
osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja
kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava
civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji
plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

-

Za slijedeću godinu planirane su slijedeće aktivnosti:
smotriranje tima CZ opće namjene te povjerenika CZ,
obaviti liječničke preglede za povjerenike civilne zaštite,
edukacija povjerenika i njihovih zamjenika te članova Tima CZ opće namjene,
vršiti kontinuirano praćenje pravnih propisa iz područja civilne zaštite,
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PREGLED STAVKI S PLANIRANIM SREDSTVIMA
Red.
broj
1

2

3.
4.

OPIS
2021.
2022.
2023.
POZICIJE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
- aktivnosti
5.000,00
5.000,00
5.000,00
razvoja
sustava
civilne zaštite
- osiguranje
uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje,
sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju
-vježbe
i
smotriranje postrojbe
opće namjene
-redovno
tekuće
ažuriranje
priloga i podataka iz
sadržaja dokumenata
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Sukladno
130.000,00
140.000,00
150.000,00
Proračunu Općine
Velika Trnovitica i
Odluci o
minimalnim
financijskim
standardima za
decentralizirano
financiranje redovite
djelatnosti javnih
vatrogasnih postrojbi
CRVENI
17.500,00
5.000,00
5.000,00
KRIŽ
HGSS
2.500,00
2.500,00
2.500,00

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-02/20-01/06
URBROJ: 2123/06-01-20-2
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Temeljem odredbe članka 31. stavka 2. i članka 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ broj 125/19), te članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni
glasnik Općine Velika Trnovitica 1/18 i 1/20), uz prethodno pribavljenu suglasnost glavnog
vatrogasnog zapovjednika KLASA:UP/I-011-02/20-04/60, URBROJ:444-02-20-3 od 02.
studenog 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 23. sjednici održanoj
14. prosinca 2020. donosi
ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o osnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Garešnica
Članak 1.
Općina Velika Trnovitica, Grad Garešnica i Općina Hercegovac 21. srpnja 2011. godine
sklopili su Sporazum o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Garešnica.
Članak 2.
Općina Velika Trnovitica prihvaća sklapanje Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Garešnica.
Članak 3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Velika Trnovitica za sklapanje i potpisivanje Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Garešnica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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Obrazloženje

1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu novi Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj
125/19). Člankom 122. stavka 2. Zakona o vatrogastvu propisana je obveza javnim
vatrogasnim postrojbama, koje su registrirane kao javne ustanove, da, u roku od 12 mjeseci od
stupanja Zakona na snagu, usklade svoje poslovanje s odredbama novog Zakona.
Novim Zakonom o vatrogastvu, između ostalog, došlo je do promjena vezanih uz tijela koja
upravljaju javnim vatrogasnim postrojbama.
Sada umjesto upravnog vijeća, javnom vatrogasnom postrojbom upravlja vatrogasno vijeća
koje ima samo tri člana (predstavnika vatrogasne zajednice županije, predstavnika osnivača i
predstavnika radnika) i koje se imenuje na mandat od pet godina.
Do promjena je došlo i kod zapovjednika javne vatrogasne postrojbe. Zapovjednik se imenuje
na mandat od pet godina, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Zamjenika zapovjednika sada imenuje zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, a zapovjednik
može imenovati i pomoćnike.
Zbog navedenih promjena, kao i zbog potrebe usklađivanja postojećeg Sporazuma s
odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o ustanovama, došlo bi do intervencije u gotovo
svaki članak Sporazuma. Stoga, sukladno pravilima nomotehnike, potrebno je sastaviti i
sklopiti u cijelosti novi sporazum.
Obzirom da je Sporazum o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Garešnica od
21. srpnja 2011. godine akt o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Garešnica, potrebno
sklopiti novi sporazum – akt o osnivanju. Stoga se predlaže Općinskom vijeću Općine Velika
Trnovitica donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Garešnica, kojom se ovlašćuje načelnik Općine Velika Trnovitica na sklapanje Sporazuma o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Garešnica. Sklapanjem novog Sporazuma ispunit će se
zakonska obaveza usklađivanja osnivačkog akta JVP Garešnica s odredbama novog Zakona te
će se omogućiti JVP Garešnica da uskladi statut i druge opće akte, a samim time i svoju
djelatnost s odredbama novog Zakona.
U materijalima uz prijedlog ove Odluke nalazi se i prijedlog novog Sporazuma.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/20-01/37
Urbroj: 2123/06-01-20-1
Velika Trnovitica, 14. prosinca 2020.
Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 31. Statuta Općine Velika
Trnovitica (“Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ br. 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Općine Velika Trnovitica na 23. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2020., donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica
Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Članak 2.
1.
2.
3.
4.
5.

U Povjerenstvo se imenuju:
Ivana Nemčić, dipl.iur.
Branko Ćurić, dipl.ing.kult.teh.
Franjo Vrućina , mag.ing.agr.
Benko Fadljević, član Općinskog vijeća
Vlatko Krajačić, član Općinskog vijeća.

Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća traje do
isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica.
Članak 4.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica donošenje Odluke
o izboru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Članak 5.
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane za provedbu postupaka javnog
natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i
sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica.
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Članak 6.
Za rad Povjerenstva Općina Velika Trnovitica osigurat će financijska sredstva u
Proračunu Općine Velika Trnovitica.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Velika
Trnovitica“.
ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Prohaska, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-04/20-01/10
URBROJ:2123/06-02-20-1
Velika Trnovitica, 09. listopada 2020.
Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica“, broj 01/18 i 01/20), načelnik Općine Velika Trnovitica donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente
za akademsku godinu 2020./2021.

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o dodjeli bespovratne
jednokratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2020./2021., s prebivalištem na
području Općine Velika Trnovitica.
Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna
(dvijetisućekuna).
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne studente
za akademsku godinu 2020./2021., podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
Trnovitica najkasnije do 16. studenoga 2020. godine.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:
- potvrdu o studentskom statusu odnosno dokaz da je redovni student akademske godine
2020./2021.,
- presliku indeksa,
- presliku osobne iskaznice,
- 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 2020.
godinu.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-04/20-01/09
URBROJ:2123/06-02-20-1
Velika Trnovitica, 09. listopada 2020.
Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica“, broj 01/18 I 1/20), načelnik Općine Velika Trnovitica donosi
ODLUKU
o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku
godinu 2020./2021.

Članak 1.
Načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o sufinanciranju smještaja učenika
srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica, u učeničkim domovima
izvan mjesta prebivališta za školsku godinu 2020./2021.
Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna
(dvijetisućekuna).
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje smještaja iz članka 1. ove Odluke
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 16. studenog
2020. godine.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj ili skrbnik učenika za kojeg se
bespovratna potpora traži.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti:
- potvrdu o smještaju učenika u učeničkom domu za školsku godinu 2020./2021.,
- presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
- presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a
po nalogu općinskog načelnika.
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Članak 4.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020.
godinu.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/20-01/11
URBROJ: 2123/06-03-20-2
Velika Trnovitica, 23.11.2020.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 1/18 i 1/20) i Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada br.
2018/001337; KLASA: 351-04/18-58/372, URBROJ: 563-02-2/206-18-2 od 27.lipnja 2018.
godine, općinski načelnik donosi
ODLUKU
o davanju ovlaštenja za poduzimanje aktivnosti vezanih za preuzimanje spremnika za
odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Članak 1.
Ovom Odlukom daje se ovlaštenje službenicama Općine Velika Trnovitica za poduzimanje
aktivnosti vezanih za preuzimanje spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.
Članak 2.
Za poduzimanje aktivnosti iz članka 1. ove Odluke ovlašćuju se:
1. Ivana Nemčić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
2. Andrea Jandrić. Računovodstvena referentica.
Članak 3.
Službenice iz članka 2. ove Odluke ovlašćuju se za poduzimanje svih aktivnosti vezanih za
preuzimanje spremnika na lokaciji privremenog skladišta, izradu/potpisivanje zapisnika o
preuzimanju spremnika i dostavnica kao i obavljanje ostalih poslova vezanih za ispunjavanje
ugovornih obveza, a po nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Velika
Trnovitica.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 050-01/20-01/08
URBROJ: 2123/06-02-20-2
Velika Trnovitica, 03. prosinca 2020.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 01/18 i 1/20) Općinski načelnik donio je sljedeću
ODLUKU
O financijskoj pomoći župi sv. Martina Biskupa
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o financijskoj pomoći župi sv.
Martina biskupa u Velikoj Trnovitici, Velika Trnovitica 147, 43285 Velika Trnovitica
OIB:35834520645 u iznosu od 3.000,00 kuna, koja će se uplatiti na žiro račun župe sv.
Martina biskupa
broj: HR6924020061100097902, otvoren u Erste&Steiermärkische bank d.d.
Članak 2.
Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe vlč. Krunoslava Brunovića, župnika župe
sv. Martina u Velikoj Trnovitici, za financijsku pomoć za obilježavanja dana Svetog Nikole i
darivanja djece, koje će se održati 06. prosinca 2020. godine.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine Velika
Trnovitica da postupi sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na danom njenog donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković, v.r.
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