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Općina Velika Trnovitica 

Velika Trnovitica 223A 

43285 Velika Trnovitica 

Tel.:043/541-028 

___________________________________________________________________________________________ 

Godina 2020. 

Glasnik izlazi prema potrebi                                      br. 1                                                   20.03.2020. g.                      

____________________________________________________________________________________________ 

                                                         OPĆINSKO VIJEĆE       

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine. 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu s pripadajućim 

programima. 

3. Odluka o usvajanju financijskih izvješća udruga s područja Općine Velika Trnovitica. 

4. Odluka o izmjenama Statuta Općine Velika Trnovitica. 

5. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica. 

6. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području 

Općine Velika Trnovitica. 

7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica. 

8. Odluka o imenovanju članova povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica. 

9. Odluka o davanju u najam nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica. 

10. Odluka o financijskoj pomoći Mišku Maretiću. 

                                       

   OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1.  Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica.  

2.  Odluka o uspostavi evidencije imovine Općine Velika Trnovitica. 

3.  Odluka o početku postupka jednostavne nabave. 
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4.  Odluka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za provođenje postupka  

    jednostavne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u općini Velika Trnovitica. 

5.  Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Velika       Trnovitica. 

6.  Odluka o objavi javnog poziva za Financiranje programa/projekata udruga iz sredstava proračuna 

općine Velika Trnovitica za 2020. godinu. 

7. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja 

     programa/projekata udruga u Općini Velika Trnovitica u 2020. godini. 

8. Odluka o razrješenju načelnika stožera civilne zaštite općine Velika Trnovitica. 

9. Odluka o imenovanju načelnice stožera civilne zaštite općine Velika Trnovitica. 

10. Odluka o razrješenju članice stožera civilne zaštite općine Velika Trnovitica. 

11. Odluka o imenovanju članice stožera civilne zaštite općine Velika Trnovitica. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 350-02/20-02/02  

URBROJ: 2123/06-02-20-2  

Velika Trnovitica, 20. ožujak 2020.  

 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 31. 

Statuta Općine Velika Trnovitica ("Službeni glasnik", br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica 

na svojoj sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donosi 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje srpanj - 

prosinac 2019. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Velika 

Trnovitica za period 01. srpanj – 31. prosinac 2019. godine.  

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica“.  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Benko Fadljević, /v.r./ 
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Na temelju članka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“, 01/18) dostavljam Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica  

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 

RAZDOBLJE OD 01.07.2019. – 31.12.2019. GODINE 

 

I. UVODNI DIO  

Izvješće se podnosi temeljem članka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica“, 1/18), prema kojem načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje 

izvješće o svom radu i to do 31. Ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 

15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine. 

Statutom Općine Velika Trnovitica utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima 

jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN, 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) načelnik obavlja izvršne 

poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.  

U izvještajnom razdoblju obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi povjereni 

sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine Velika Trnovitica, 

pripremao opće akte, davao mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje su Općinskom vijeću uputili 

ovlašteni predlagatelji, izvršavao i osigurao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao 

nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, kao i prihodima i rashodima općine, usmjeravao 

djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine, nadzirao njegov rad, te obavljao i druge poslove u skladu 

sa zakonom, Statutom općine i aktima općinskog vijeća.  

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa vijećnicima Općine 

Velika Trnovitica, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, udrugama 

građana, poduzetnicima, OPG-ima i građanima s područja općine, s ovlaštenim osobama na razini županije, 

gradova, općina, s predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja, ostalim 

institucijama i partnerima u poslovanju. 

 

II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

 

Infrastruktura  (mjesni domovi) :  

- Izmijenjeno je krovište u Velikoj Mlinskoj,  

- te su rađena sva redovna održavanja na domovima, koja ulaze u tekuća i investicijska održavanja.  

Održavanje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture:  
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- Na održavanje nerazvrstanih cesta ( što uključuje kamen, prijevoz istog te sama usluga održavanja 

i uređenja puteva, mostova, profiliranje, krčenje šiblja, sanaciju klizišta) iznosi – 255.000,00 kuna  

- Asfaltiran je dio ceste koji se spaja sa Ruškovcem . 150.000,00 kuna 

- Održavanje groblja 88.000 kuna 

- II. Faza nogostupa u Novoj Ploščici, parking kod groblja u Velikoj Trnovitici i Novoj Ploščici – 

1.000.000,00 kuna 

Oprema:   

- Uređena je kuhinja u Velikoj Mlinskoj 

- Nabavljena je uredska oprema potreba za program Zaželi 

- Autobusna kućica u Novoj Ploščici 

- na mrtvačnicu u Velikoj Trnovitici postavljena nova vrata, te se nabavila nova klupa  

- izrađene su jaslice za Božić 

- nabaljen dio nove javne rasvjete ( 246.000,00)  

Javne potrebe stanovnika  

- Općina i dalje plaća prehranu djeci slabijeg imovinskog stanja.  

- Financiranje prijevoza učenika srednjih škola 

- Sufinancira se boravak djece u dječjem vrtiću Maslačak. 

- Nabavljene su radne bilježnice ( 28.500,00) 

- jednokratne potpore studentima 28.500 

- potpore srednjoškolcima 73.000,00 

- Te Općina redovno prati rad udruga.  

 

ZAKLJUČAK  

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01. srpnja do 

31. prosinca 2018. sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao izvršnog tijela Općine. 

Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavljati 

poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih 

potreba i zadovoljiti normalno funkcioniranje Općine Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Ivan Marković, /v.r./  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:400-03/20-01/l  
Urbroj:2123/06-20-01-07  
Velika Trnovitica 20.03.2020 

 
Temeljem članka 82. Stavak 2 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računom planu (NN124/14, 
115/15), i članka 31. Statuta Općine Velike Trnovitice, Općinsko vijeće Velike Trnovitice na sjednici 
održanoj 20.03.2020. donosi slijedeću  

 
Odluku 

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine 

Velike Trnovitice za 2019. god. 

 
 

Članak 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu sadrži: Račun prihoda i 
rashoda 

1. Ukupni prihodi i primici – 5.882.515,65 kn 
2. Ukupni rashodi i izdaci  - 5.036.755,83 kn  

            Višak prihoda i primitaka    845.759,82 kn 
 
Višak prihoda preneseni iz prošle godine 963.810,00 kn Ukupni višak na dan 31.12.2019. 1.809.569,82 kn, 
i raspoloživ je u slijedećem razdoblju. 

 

Članak 2. 

Prihodi i rashodi po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji iskazani su u Računu 
prihoda i rashoda za period 01.01.-31.12.2019. godine koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika 
Trnovitica. 

 

Općinsko vijeće Općine Velike Trnovitice 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Benko Fadljević /v.r./ 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO  VIJEĆE 

KLASA:400-03/20-01/01 

URBROJ:2123/06-01-20-1 

Velika Trnovitica, 20. 03. 2020.  

 

 

           Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu(NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 4. 
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna(NN broj 24/13 i 102/17) i članka 

31.Statuta Općine Velika Trnovitica ( Sl. glasnik 1/2018.), općinsko vijeće općine Velika Trnovitica na 
sjednici održanoj 20.03.2020..godine donosi 

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 

2019.GODINU 

 

Članak 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu sadrži: 

       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 2019.godinu, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se 

u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019.godinu, kako slijed(opći dio izvješća):                              
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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. 2/13.) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2020.godine donijelo je:  

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA  

 

Naziv 

cilja 

Naziv 

mjere 

Progra

m/ 

aktivno

st 

Naziv programa / 

Aktivnosti 
Plan 2018. 

Tekući 

plan  

2019. 

Izvršenje  

2019 

Pokazatelji 

rezultata 

Polazna 

vrijednos

t 2017. 

Ciljana 

vrijednos

t 2018. 

Ciljana 

vrijednost 

2019. 

Ciljana 

vrijednost 

2020. 

Odgovornost za 

provedbu mjere 

Razdjel Glava 

C
IL

J
 1

. 
R

A
Z

V
O

J
 K

O
N

K
U

R
E

T
N

O
G

 I
 O

D
R

Ž
IV

O
G

 

R
A

Z
V

O
J

A
 

M
J

E
R

A
 1

.1
. 
J

A
Č

A
N

J
E

 K
O

M
U

N
A

L
N

E
 I

N
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

E
 

P 1004 
Zaštita od požara 

i civilna zaštita 
236.500 280.000 276.034,09 

Broj 

intervencija 
    002 002 02 

A 1004 

01 

Osnovna 

djelatnost VZO 
100.000 130.000 134.000 Broj interven. 5 4 4 4 002 002 02 

A 1004 

01 

Financiranje JVP 

Garešnica 
100.000 120.000 112.034,09 Broj interven. 3 4 4 4 002 002 02 

A 1004 

02 

Civilna zaštita i 

HGSS 
6.500 0 0,00 

Površina 

Općine 

ugrožena 

elem. Nepog. 

60,5 km2 60,5 km2 60,5 km2 60,5 km2 002 002 02 

A 1004 

03 

Unaprjeđenje rada 

Policijske postaje 
30.000 30.000 30.000 

Uređenje 

zgrade pol.  

postaje 

    002 002 05 

P 1006 

Održ. objekata i 

uređeja 

kom.infrast. 

2.277.134 2.575.537 2.079.412,89      002 002 04 
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A 1006 

01 

Održavanje 

nerazvrstanih cesta 
350.000 675.000 586.800,27 

Broj km 

saniranih 

cesta 

6km 4km 4km 4km 002 002 04 

A 1006 

02 

Održavanje i 

uređivanje javnih 

zelenih površina 

87.134 170.125 117.574,95      002 002 04 

 
-rashodi za 

zaposlene 
72.134 52.425 52.425,02 

Broj 

zaposlenih na 

javnim 

radovima 

3 3 3 3 002 002 04 

 

-održavanje i 

uređivanje javnih 

zelenih površina 

15.000 97.700 65.149,93 

Kvadratura 

uređ. 

jav.zel.površin

a u m2 

23.200 23.200 23.200 23.200 002 002 04 

A 1006 

03 

Rashodi za uređaje 

i 

 

180.000 331.113 68.012,68 
Broj rasvjet. 

mj. 
450 450 450 450 002 002 04 

 Javnu rasvjetu    Br.prij.kvarov

a 
30 30 30 30 002 002 04 

A 1006 

04 

Tratovar Nova 

Ploščica i parking 

groblje N. Pl i V. 

Trnovitica 

1.500.000 1.015.799 1.003.302,14 
Po km 

izgradjne 
      

A 1006 

05 

Održavanje 

groblja i 

mrtvačnica 

160.000 383.500 303.772,85 
Ograda/staze 

u m i ostalo 
50 m staze 50m staze 60 m staze 100 m staze 002 002 04 
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A 1006 

06 

Održavanje  

dr.javnih površina 

(uređenje parkova) 

0 0 0 Broj m staze 50 50 55 55 002 002 04 

 Izgradnja 

objekata i uređaj 

kom.infrast. 

580.000 0,00 0,00 

     

002 002 04 

K 1007 

01 

Nadogradnja 

mrtvačnice  Velika 

Trnovitica 

580.000 0,00 0,00 Broj m2 200m2 200m2 - - 002 002 04 

M
J

E
R

A
 1

.2
. 
R

A
Z

V
O

J
 M

A
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O
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O
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U
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E
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N

IŠ
T

V
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E
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O

L
J

O
P

R
IV

R
E

D
E

 

P 1005 
Poticanje razvoja 

gospodarstva 
72.000 45.000,00 14.023,20      002 002 03 

A 1005 

01 

Djelovanje 

poduzetničkog 

centra 

0 0,00 0,00 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 20.000 14.023,42 
Broj korisnika 

premije 
35 35 35 35 002 002 03 

A 1005 

04 

Sufinanciranje 

usavršavanja i 

obrazovanja 

poljoprivrednika 

0,00 0,00 0,00 
Broj korisnika 

potpore 
30 30 30 30 002 002 03 

A 1005 

05 

Manifestacije 
45.000 25.000 0,00 Broj izlagača 8 9 9 10 002 002 03 
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A 1005 

06 

Djelovanje 

Turističke 

zajednice 

7.000 0,00 0,00 
Broj 

manifestacija 
3 3 3 3 002 002 03 

C
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P 1009 

Program 

predškolskog 

odgoda 

25.000 31.000 25.888,01  
    

002 002 05 

A 1009 

01 

Program 

predškolskog 

odgoda 

25.000 31.000 25.888,01 

Kupnja 

igrački, broj 

polaznika 

20 kom 10 

polaznika 

20 kom  

10 polazn. 

20 kom 

10 polazn. 

20 kom 

10 polazn. 
002 002 05 

P 1010 
Javne potrebe u 

školstvu 
80.000 66.000 58.058,98      002 002 05 

A 1010 

01 

Sufinanciranje 

potreba(sk.kuhinja 

i sufinanciranje 

cijene prijevoza) 

60.000 51.000 42.365,54 Broj korisnika 38 38 40 40 002 002 05 

A 1010 

01 

Pomoć organiz. 

izleta i nagrada 

učenicima 

20.000 15.000 15.693,44 
Broj 

aktivnosti 
2 2 3 3 002 002 05 
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 P 1012 Organizacija 

rekreacije i 

šprotskih 

aktivnosti 

190.000 185.000 178.000 

     

002 002 07 

A 1012 

01 

Osnovna 

djelatnost 

športskih udruga 

190.000 185.000 178.000 
Broj amatera 

u sport. klubu 
35 35 35 35 002 002 07 
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P 1008 
Program zaštite 

okoliša 
25.000 15.000 0,00      002 002 04 
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A 1008 

01 

Sanacija 

nelegalnih 

odlagališta smeća 

10.000 0 0 
Odvezen 

otpad u m3 
100 100 110 110 002 002 04 

A 1008 

02 

Izgradnja 

reciklažnog 

dvorišta 

15.000 15.000 0,00 Broj kom 1 1 - - 002 002 04 

P 1011 
Program javnih 

potreba u kulturi 
120.000 104.500 102.500      002 002 06 

A 1011 

01 

Manifestacije u 

kulturi 
70.000 50.000 48.000 

Broj članova u 

kult.udrugama 
80 80 85 90 002 002 06 

A 1011 

02 

Pomoć vjerskim 

zajednicama 
50.000 54.500 54.500 

Broj vjerskih 

objekata 
3 3 3 3 002 002 06 
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P 1013 

Programska 

djelatnost 

socijalne skrbi 

335.000 261.350 246.164,74      002 002 08 

A 1013 

01 

Pomoć u novcu 

pojedincima i 

obiteljima 

335.000 261.350 246.164,74 Broj korisnika 50 50 55 55 002 002 08 

P 1014 

Humanitarna 

skrb kroz udruge 

građana 

51.000 52.000 40.918,47  
    

002 002 08 

A 1014 

01 

HVIDRA, 

dragovoljci 

invalidi i 

invalidske udruge 

25.000 30.000 30.918,47 Broj članova 35 35 35 35 002 002 08 

A 1014 

02  

Udruga potrošač 
1.000 1.000,00 1.000 
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A 1014 

02 

Humanitarna 

djelatnost Crvenog 

Križa 

5.000 6.000 3.000 

Broj human. 

akcija 2 2 2 2 002 002 08 

A 1014 

03 

Poticaj djelovanju 

ostalih udruga 
20.000 15.000 6.000 

Broj članova 
25 25 25 25 002 002 08 

 SVEUKUPNO:  3.991.634 3.715.387 3.021.000,38        

 

 Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu. 

Plan razvojnih programa biti će objavljen i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

Klasa: 400-03/20-01/01 

URBroj: 2123/06-01-19-05 

Velika Trnovitica, 20.03.2020.     

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

/ Benko Fadljević /  
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

ŽIRO RAČUN : 2402006-1856500003 

Matični broj: 02539586 

OIB: 87993861361 

RKP: 35271 

Šifra djelatnosti: 8411 

 

 

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ   

OPĆINE  VELIKA  TRNOVITICA ZA  PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE 

 

Zakonom o proračunu ( Narodne novine broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem 

i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodno novine 102/17) propisana je obveza sastavljanja i 

donošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću godinu na donošenje predstavničkom 

tijelu jedinice lokalne i područne ( regionalne) samouprave. 

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o 

polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ( NN 107/2017), sukladno članku 108. zakona o proračunu.  

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu, 

temeljem članka 108. zakona o proračunu, i članka 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna sadrži:  

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja  

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 makroekonomskih pokazatelja, 

7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, 

8. deficit općeg proračuna. 

 

Opći dio proračuna  

 

Prihodi poslovanja (6) za period 01.01. -31.12.2019. ostvareni su za navedeni period u iznosu 

5.784.488,86 kuna. 

Konto 61  - prihodi od poreza ostvaren je u iznosu  2.601.822,93 kn, a odnose se na porez na dohodak i 

porezi na imovinu, porez na tvrtku, porez na nekretnine i porez na potrošnju. Kod poreza na dohodak 

vidljivo je veće odstupanje u odnosu na prošlu godinu jer smo u izvještajnoj godini ostvarili pravo na 

sredstva fiskalnog izravnanja.  
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Konto 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvarenje je 579.154,20 kn. 

Razlika koja izgleda umanjena u odnosu na prošlu godinu se dogodila zbog gore navedenih sredstva 

fiskalnog izravnanja koja se po uputi ministarstva financija knjiže u porez, na dohodak, a ne kao prijašnje 

pomoći koje su knjižene na navedenom kontu. Unutar ove skupine konta ulazi sredstva za ogrjev za 

socijalno ugroženo osobe, tek. pomoći državnog proračuna za malu školu, ostvarena sredstva dobivena na 

natječaju Ministarstva regionalnog razvoja. 

 

Konto 635 – tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije su decentralizirana sredstva koja se 

sustavno knjiže preko proračuna svake općine i grada, a koja se dotiraju nadležnoj JVP, u našem slučaju 

JVP Garešnica i iznosi 100.256,09 kuna. 

 

Konto 64 – Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu : 402.180,58 kuna, a sastoje se od:  

- Prihodi od financijske imovine 23,82 kn, 

- Prihodi od nefinancijske imovine 402.156,76 kn  unutar toga ulazi naknada za koncesije, naknada 

za korištenje nefinancijske imovine, te ostali prihodi od nefinancijske imovine. 

 

Konto 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada : 

ostvareni u iznosu od 2.130.128,62 kn, a sastoji se od:  

- Općinske naknade (grobna naknada i prihod od prodaje državnih biljega) – 50.076,72,00 kuna, 

- Prihodi vodnog gospodarstva 1.203,19 kn,  

- Doprinos za šume 690.865,35 kn, 

- Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 1.214.463,89 kn ( unutar kojeg ulazi 

- Komunalni doprinos 3.189,21 

- Komunalna naknada 170.330,26 kn. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) – ostvareni su u iznosu od 98.026,82 kuna, a odnosi se na 

sredstva prodaje poljoprivrednog zemljišta, koje se plaća na rate. 

 

Rashodi poslovanja (3)  za 2017.godinu ostvareni su u iznosu 3.782.196,28 kn, a čine ih rashodi za 

zaposlene, materijalni rashodi ( ubrajaju se naknade troškova zaposlenika, troškovi za uredski materijal, 

energija – plin i struja- za domove općinske prostorije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 

održavanje javne rasvjete, popravci uredske opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, 

nabava sadnica, komunalne usluge, intelektualne usluge naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacije 

i članarine. Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i o stali financijski rashodi. 

Subvencije poljoprivrednicima se odnose na sufinanciranje osiguranja usjeva. 
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Pomoći unutar opće države odnose se na dotaciju sredstava JVP. 

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na isplaćene pomoći po programu za socijalne potrebe i to 

pomoć za novorođenčad, isplate jednokratnih pomoći, dotacije Crvenom Križu te sufinanciranje  kuhinje 

socijalno ugroženih učenika, i ostali rashodi.   

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvarenje je u iznosu od 1.254.559,55 kn, a odnosi se na 

kupovinu zemljišta, na II. Fazu uređenja pješačke staze u novoj Ploščici, na početak izgradnje parkirališta 

na mjesnim grobljima u Velikoj Trnovitici i Novoj Ploščici, uređenje mjesnih domova V. Trnovitica i Nova 

Ploščica, na nabavku klima za mrtvačnice u navedenim mjestima, te postavljanje klima uređaja u mjesnim 

domovima Mala Mlinska, Velika Mlinska, nadopunu namještaja u Velikoj Mlinskoj, na izradu jaslica za 

advent, te na kupnju glavnog križa na groblju Mala Mlinska.  

 

Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Velika Trnovitica u 2019. godini je 5.882.515,65 kuna,  

a rashoda i izdataka 5.036.755,86 kuna. Ukupni višak prihoda je 845.759,82kuna. Preneseni ukupni višak 

je 963.810, te je na dan 31.12.2019.. godine ukupni višak 1.809.569,82 kuna. 

 

POSEBNI DIO:  

 

U posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna rashodi i izdaci su prikazani po 

organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka i to tekući plan i izvršenje za 

2019. godinu. 

 

Razdjel općinsko vijeće i izvršna tijela:  

U okviru ovog razdjela planirana sredstva su 430.737,00 kn, a utrošeno je 417.751,32 kn, ili 97%. Isto se 

odnosi se na naknade vijećnicima, održavanje Dana Općine, održavanje Ilinja, troškove za promidžbu 

Općine, te troškove promidžbenih i božićnih poklona, plaća i materijalni troškovi načelniku, te financiranje 

političkih stranaka – sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad. 

 

Razdjel: Jedinstveni upravni odjel 

Ovaj razdjel čine glave: jedinstveni upravi 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 čine programi koji se sastoje od aktivnosti i to 

Aktivnost administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 777.920 , a utrošeno je 

723.248,32, a odnosi se na bruto plaće zaposlenih i materijalne troškove ( uredske materijale, troškove 
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telefona, pošte, energija za urede, bankarske naknade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostalih 

troškova potrebnih za rad Jedinstvenog upravnog odjela.  

Aktivnost troškovi izbora: planirana sredstva su 51.2000 kn, a utrošeno je 50.420,33 kn, za provedbu izbora 

nacionalnih manjina održanih 05.05.2019., te dio za 1. krug predsjedničkih izbora.  

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi, sredstva su planirana u iznosu od 603.000,00 kn, a 

utrošeno je 421.563,64 kn. Odnosi se na električnu energiju, plin, sitni inventar, usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja, komunalne usluge, te intelektualne usluge i premije osiguranja.  

Aktivnost: nabava dugotrajne imovine: planirana sredstva su 169.100, a utrošeno je 216.933,61 kn. Odnosi 

se na nabavu uredske opreme i namještaja za domove, za urede, jaslica za Advent.  

 

Glava Vatrogastvo i civilna zaštita – sredstva su namijenjena za djelovanje vatrogastva na području Općine 

Velika Trnovitica i civilnu zaštitu. Sredstva su planirana u iznosu 250.000,00 kn, a utrošeno je 246.034,09 

kn.  

 

Glava Gospodarstvo: programi Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje usjeva i naknada štete,  

manifestacije. 

 

Glava Komunalna infrastruktura sastoji se od Programa: Održavanje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program zaštite okoliša.  

Aktivnost: održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina – planirana sredstva su 1.690.799 

kuna, a utrošen je iznos od 1.590.102,71 kn, odnosi se na uređenje puteva ( nabava i dovoz kamena, 

uređenje bankina, održavanje nerazvrstanih cesta, profiliranje nerazvrstanih cesta.) te na II.  fazu 

rekonstrukcije pješačke staze u Novoj Ploščici, te na parking kod groblja Velika Trnovitica i Nova Ploščica.  

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina – sredstva su planirana u iznosu od 170.125 kuna a utrošeno 

je 117.574,95 kuna. Odnosi se na plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima, gorivo, materijal za 

čišćenje i održavanje, te na troškove usluga na održavanju javnih zelenih površina.   

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete – planirana sredstva su iznosu 331.113 kuna, a utrošeno je 

68.012,68 kn. Odnosi se na električnu energiju i održavanje javne rasvjete.  

 

Aktivnost; Održavanje groblja i mrtvačnica: planirana sredstva su u iznosu 383.500,00 kuna, a utrošeno je 

303.772,85. Utrošena sredstva se odnose na električnu energiju, komunalne usluge, i usluge održavanja 

groblja, te nabavu centralnog križa na groblju Mala Mlinska, nabavku klima uređaja u mrtvačnicama Nova 

Ploščica i Velika Trnovitica.   

 

Program 07: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: planirano je 200.000,00, a utrošeno je 

185.757,71 kuna,  a isto se odnos na sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže.  
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Glava javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja – odnosi se na predškolski odgoj kojem 

se donira nabavka opreme i materijala za čišćenje i održavanje, te sredstva za školu koja se odnose na 

financiranje prehrane djeci slabijeg imovinskog stanja, prijevoz srednjoškolcima, te donacije OŠ za izlete, 

nagrađivane učenike.  

 

Glava Programska djelatnost kulture se odnosi na donacije po ugovoru rada KUD-a Trnovitica. Planirana 

sredstva su 50.000, a utrošena 48.000,00 kn.  

 

Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu od 185.000,00 kuna, a ostvareno je 178.000,00, 

a odnosi se na financiranje nogometnih klubova, i športsko ribolovnih društava na našem području.  

 

Glavu Programske djelatnosti socijalne skrbi čine programi; Program socijalne skrbi i novčanih pomoći i 

Program Humanitarna skr kroz udruge građana. Program čine aktivnosti:  

aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – sredstva su planirana u iznosu od 261.350 kuna, a 

utrošeno je 246.164,74 što se odnosi na pomoći za novorođenčad, isplata pomoći za ogrjev, financiranje 

školskih knjiga, te sufinanciranje polaznika crtića sa 600 kn/ djetetu, bespovratne jednokratne potpore 

redovnim studentima sa područja Općine Velika Trnovitica.  

 

Aktivnost humanitarna skrb kroz udruge građana planirano je 52.000,00, te je utrošeno 30.918,47 kuna, a 

odnosi se na pomoć udrugama, pomoć Crvenom križu, te poticanju djelovanja ostalih udruga, sukladno 

redovnom Zakonskom financiranju te prijavama na natječaj.  

 

Općina Velika Trnovitica se u 2019.godini nije zaduživala niti davala jamstva. 

 

OBVEZE I POTRAŽIVANJA 

Ukupne obveze na dan 31.12.2019 godine 481.245 kuna.  

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 721.293,05  kn. 

 

 

U Velikoj Trnovitici, 20.03.2020. 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Velika Trnovitica 

 

Benko Fadljević, /v.r./ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                            Općinsko vijeće 

 

KLASA:400-03/20-01/1  

URBROJ:2123/06-01-20-03 

Velika Trnovitica, 20.03.2019. 

 

 

 

 

                               IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 

                            u razdoblju od 01.01.2019. - 31.12.2019. godine 

 

I 

 

                  IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA 

                       u razdoblju od 01.01.2019.-31.12.2019. godine 
 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je utvrdilo da Općina Velika Trnovitica nije izdavala jamstva i 
nije se zaduživala na tržištu novca i kapitala, u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019.godine. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Benko Fadljević, /v.r./ 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                            Općinsko vijeće 

 

KLASA:400-03/20-01/01 

URBROJ:2123/06-02-20-04 

Velika Trnovitica, 20.03.2020. 

 

 

                           IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

                                      u razdoblju od 01.01.2019.-31.12.2019. 

 

     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, 15/15), te članka 31.Statuta Općine 

Velika Trnovitica , Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica utvrdilo je da se u razdoblju od 01.01.-
31.12.2019. godine tekuća rezerva proračuna nije koristila. 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

 

                                                                                                             Benko Fadljević, /v.r./    
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/05 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

KUD „Trnovitica“  

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi KUD 

„Trnovitica“ u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/06 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

NK „Mladost“ Nova Ploščica 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi NK „Mladost“ 

Nova Ploščica u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/07 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

NK „Moslavina“ Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi NK „Moslavina“ 

Velika Trnovitica u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/03 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

ŠRD „Amur“ Velika Mlinska 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi ŠRD „Amur“ 

Velika Mlinska u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

ŠRD „Klen“ Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi ŠRD „Klen“ 

Velika Trnovitica u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/04 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

ŠRD „Šaran“ Mala Mlinska 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi ŠRD „Šaran“ 

Mala Mlinska u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 007-02/20-01/08 

Urbroj: 2123/06-01-20-01                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi 

„VZO Velika Trnovitica“ 
 

Članak 1. 

 

Usvaja se izvješće o potrošnji proračunskih sredstava dotiranih udruzi „VZO Velika 

Trnovitica“ u 2019. godini. 

 

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./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-03/20-01/02                                                              

Urbroj: 2123/06-01-20-1                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 31. 

Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 01/18) 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2020. 

godine, donijelo je sljedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama Statuta Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

Članak 91. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 

01/18) koji glasi:  

„Nadzor nad zakonitošću općih akata koje općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog 

djelokruga obavlja ured državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji i nadležna 

središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu“  mijenja se i glasi: 

 „Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose 

predstavnička i izvršna tijela općine obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom 

djelokrugu sukladno posebnom zakonu“. 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Benko Fadljević/v.r./  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 363-01/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-01-20-2                              

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  otpadom za 2019. godinu. 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu.  

Izvješće iz stavka 1. ovog članka prilog je ovoj Odluci. 

 

             Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                      Benko Fadljević/v.r./ 
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Općina Velika Trnovitica 

Jedinstveni upravni odjel 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  

 

 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Velika Trnovitica 

za 2019. godinu 
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1. UVOD 

 

Područje Općine Velika Trnovitica određeno je Zakonom o područjima županija, gradova 

i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 

46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). Općina Velika Trnovitica prostire se na površini 

od 60,78 m2 odnosno 2,31% ukupne površine županije koja iznosi 2.636,67 km2. .  

U sastavu Općina nalazi se osam naselja i to: Gornja Ploščica, Gornja Trnovitica, Mala 

Mlinska, Mala Trnovitica, Mlinski Vinogradi, Nova Ploščica, Velika Mlinska i Velika 

Trnovitica.  

Prema površini je među najmanjima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Na području 

Općine živi 1373 stanovnika u 452 kućanstva. Udio stanovništva Općine u ukupnom broju 

stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije koju naseljava 119.764  stanovnika, iznosi 

1,14%. (Popis stanovništva, 2011. godine). 

Na području Općine Velika Trnovitica, prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog 

otpada obavlja tvrtka Komunalac Garešnica d.o.o. za komunalne djelatnosti, sa sjedištem u 

Garešnici. Komunalna tvrtka je u vlasništvu Grada Garešnice 62,7%, općine Hercegovac 

15,7%, općine Berek 12,4% i općine Velika Trnovitica 9,2%, koje operativno provode odluke 

zajedničke politike gospodarenja komunalnim otpadom, te upravlja odlagalištem neopasnog 

otpada Johovača u Općini Velika Trnovitica na koje se odlaže komunalni otpad sakupljen na 

prostoru sve četiri JLS. 

Komunalna tvrtka sakuplja i prevozi otpad sa prostora Općine na odlagalište otpada 

„Johovača“. Odlagalište Johovača nalazi se južno od naselja Velika Mlinska koja je od Velike 

Trnovitice udaljena 5 km, a prostornim planom uređenja općine Velika Trnovitica odnosno 

kartom korištenja i namjene površina označena je kao odlagalište komunalnog otpada.  

Zakon o gospodarenju otpadom propisuje obvezu jedinica lokalne samouprave za 

osiguranje uvjeta i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom. U skladu s tim, JLS 

imaju obvezu donošenja planskih dokumenata vezanih uz gospodarenje otpadom na području 

svoje nadležnosti.  

Općina Velika Trnovitica usvojila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Velika  

Trnovitica za razdoblje 2017. – 2022. godine, 28.svibnja 2018. godine na sjednici Općinskog 

vijeća („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 3/18). 

 Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica proizlaze iz ocjene 

stanja gospodarenja otpadom i obvezama koje proizlaze iz Plana gospodarenja otpadom RH za 

razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“, broj 3/17) :  

 

 - unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom, 

 - unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom, 

 - sanirati lokacije onečišćene otpadom, 

 - kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 
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 - unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom 

 - unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 

 - unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom. 

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13.i 

73/17.) propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom 

koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (Narodne novine broj 178/04., 111/06., 60/08. i 

87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su 

doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana. 

 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: 

 

 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje 

tako odbačenog otpada, 

 provedbu Plana, 

 donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne 

samouprave 

 provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području, 

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

Stavkom 1. Članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 

broj 94/13) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.  

 

 

Izrađena i usvojena Izvješća o provedbi PGO Općine 

 

-Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za 2013. godinu 

,objavljeno u „Službenom glasilu Općine Velika Trnovitica“ broj 1 od 31. ožujka 2014. 

godine.   

-Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za 2014. godinu, 

objavljeno u „Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica„ broj 2 od 23. ožujka 2015. 

godine 
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- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu, objavljeno u „Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica„  broj 2 od 30. ožujka 2016. godine.  

-Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu,  objavljeno u „Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica„ broj 1 od 27. ožujka 2017. godine. 

- -Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  za 2017. godinu,  objavljeno u 

„Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica„ broj 2 od 28. ožujka 2018. godine. 

- Izvješće o provedbi Plana Gospodarenja otpadom za 2018. godinu, objavljeno u 

„Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica „ broj 1 od 21. ožujka 2019. godine. 

 

     Izvješće o provedbi Plana podnosi općinski načelnik Općine Velika Trnovitica (u daljnjem 

tekstu: općinski načelnik) Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće), a ono se odnosi na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih 

mjera. 

 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

      Na prostoru Općine Velika Trnovitica uspostavljeno je odlagalište komunalnog otpada 

„Johovača“ u Velikoj Mlinskoj. Za odlagalište „Johovača” ishodila se u 2015. godini 

Okolišna dozvola. 

     Lokacijska dozvola za odlagalište izdana je od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i 

komunalnu infrastrukturu, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje, Garešnica, 1. veljače 

2010. godine, UP/10-350-05/08-01/35. 

     

     Grafički prikaz na kraju ovog Izvješća. 

 

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom JLS određena je odredbom članka 28. stavka 

5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17). Općina 

Velika Trnovitica usvojila je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Velika Trnovitica za 

razdoblje 2010. – 2018. godine, 14. lipnja 2010. godine na sjednici Općinskog vijeća 

(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 1/10). 

U 2018.godini na sjednici Općinskog vijeća 28.svibnja 2018. godine donošen je novi Plan 

gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica s ciljem ispunjavanja zakonskih obaveza te 

usklađivanja s propisima višeg reda. Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica 

sadržava ciljeve usklađene sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
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novine“ 94/13, 73/17) i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 

2017. do 2022. godine („Narodne novine“ 3/17). 

Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2017. – 2022. godinu („Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 3/18)  sadrži sljedeće:  

- Zakonodavni okvir te osnovne pojmove Plana gospodarenja otpadom 

- Osnovne podatke o Općini Velika Trnovitica 

- Svrhu i cilj izrade Plana  

- Opis postojećeg stanja u području gospodarenja otpadom 

- Ciljeve i mjere gospodarenja otpadom: 

a) Sprječavanje nekontroliranog postupanja s otpadom, 

b) Iskorištavanje vrijednih svojstava pojedinih vrsta otpada, 

c) Kontrolirano odlaganje otpada  

d) Saniranje otpadom onečišćenog tla 

- Zaključak.  

 

   Tablica 1. Planirane i provedene aktivnosti i gradnje građevina namijenjenih skladištenju,   

obradi i odlaganju otpada 

 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2017. – 2022.  

Planirane i provedene aktivnost >2017. 

godina 

2018. 2019. 2020. 

1. Sanacija divljih 

odlagališta 
        

2. Realizacija planiranih 

„zelenih otoka“ 
     

3. Postavljanje rashladnog 

kontejnera 

  
    

4. Uspostava sustava 

edukacije stanovništva 

 
      

5. Analiza domaćinstava za 

uključivanje u 

organizirani odvoz otpada 

 
      

6. Mobiliziranje 

reciklažnog dvorišta za 

prikupljanje građevnog 

otpada 

 
      

7. Izgradnja i opremanje 

postrojenja za sortiranje 

odvojeno prikupljenog 

otpada 
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godine izrađen je sukladno Zakonu o otpadu te je sukladno članku. 174. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom na snazi do isteka roka na koji je donesen u dijelu koji nije u 

suprotnosti sa odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13, 73/17). 

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, 

uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave 

nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici 

područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

 

5.   ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA, UKLJUČUJUĆI 

OSTVARIVANJE CILJEVA 

 

Zbrinjavanje otpada za komunalni i neopasni tehnološki otpad na području Općine Velika 

Trnovitica provodi komunalno poduzeće „Komunalac“ d.o.o. iz Garešnice na odlagalištu i reciklažnom 

dvorištu „Johovača“ u Velikoj Mlinskoj. 

Prema podacima Komunalca d.o.o. Garešnica za 2019. godinu, odvozom komunalnog otpada 

obuhvaćena su sva naselja Općine Velika Trnovitica, odnosno 298 kućanstava i 20 pravnih osoba 

(ukupno 318 korisnika). 

     Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Velika Trnovitica ima 1373 stanovnika u 452 

domaćinstva. Iz tog proizlazi da je odvozom smeća obuhvaćeno 66%  kućanstava. U 2019. godini na 

području Općine sakupljeno je 204,12 t komunalnog otpada.  

Miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno, dok je odvoz odvojeno sakupljenog 

otpada jednom mjesečno putem plastičnih vreća, prilikom čega svaki korisnik dobiva po jednu 

vreću mjesečno (za papir). Papir se prikuplja od korisnika na kućnom pragu.  

  Na području Općine Velika Trnovitica organizirano je odvojeno prikupljanje papira, metala, 

stakla, plastike i tekstila postavljanjem dva „zelena otoka“ u naseljima Velika Trnovitica i 

Nova Ploščica.  

Na području Općine odvoz krupnog (glomaznog) otpada provodi se sukladno 

Godišnjem programu odvoza krupnog (glomaznog) otpada. Dva puta godišnje sakuplja se 

glomazni otpad. Korisnici su upoznati kada se sakuplja, te se mogu predbilježiti da im 

Komunalac d.o.o. dođe i preuzme glomazni otpad. U narednom periodu potrebno je i dalje 

prikupljati i odvoziti navedeni otpad sukladno godišnjem programu. 

Funkcioniranje reciklažnog dvorišta osigurano je na odlagalištu komunalnog otpada 

„Johovača“ u Velikoj Mlinskoj. Na istoimeno odlagalište otpada, stanovnici Općine Velika 

Trnovitica mogu samostalno dovesti otpad i odložiti ga bez naknade, a sve s ciljem 

sprječavanja nastanka divljih odlagališta. 
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Osiguravanje uvjeta za privremeno odlaganje građevinskog otpada obveza je jedinice 

lokalne samouprave. Na području Općine od planiranih građevina za gospodarenje otpadom 

planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad, dok se od uređaja planira nabavka 

mobilnog reciklažnog dvorišta. Građevni otpad ima visoki potencijal za recikliranje i takvim 

gospodarenjem u cijelosti se čuvaju resursi.   

 Ispunjavanjem navedene obveze zbrinjavanja građevinskog otpada utjecat će se  ujedno 

i način da se javnim, javno-privatnim i/ili privatnim ulaganjima direktno utječe na zapošljavanje 

na lokalnoj razini. Obzirom da se velike količine građevnog otpada službeno ne registriraju na 

razini države pa tako ni na razini JLS-a, točne količine građevnog otpada na području Općine 

teško je sa sigurnošću procijeniti. 

Prema PGO RH, JLS je nadležna za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti. 

Izobrazba o potrebi pravilnog gospodarenja otpadom obuhvaćena je putem obrazovnih 

programa, te je naglasak stavljen na važnost odvojenog sakupljanja otpada. 

Stanovništvo Općine potrebno je kroz edukacije, radionice, pisane materijale, internet 

educirati o potrebama i načinima odvojenog prikupljanja otpada na području Općine, pravilnom 

postupanju sa otpadom, kućnom kompostiranju, štetnosti problematičnog otpada i divljih 

odlagališta otpada po okoliš, te mjerama i akcijama koje se namjeravaju poduzeti kako bi se 

spriječilo nepropisno odlaganje. 

 

Tablica 2.: Obuhvat stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada 

 

Područje sa 

kojeg se 

otpad skuplja 

(grad/ 

općina) 

Broj 

stanovnika 

(prema 

posljednjem 

popisu 

stanovništva) 

 

 

Broj 

domaćinstava 

Broj 

domaćinstava 

obuhvaćen 

organiziranim 

skupljanjem i 

odvozom 

komunalnog 

otpada 

Udjel 

domaćinstava 

obuhvaćen 

organiziranim 

skupljanjem i 

odvozom 

komunalnog 

otpada (%) 

Tvrtka 

pružatelj 

javne usluge 

prikupljanja 

komunalnog 

otpada 

Općina 

Velika 

Trnovitica 

 

1373 

 

452 

 

298 

 

66% 

Komunalac 

d.o.o. 

Garešnica 

 

 

Tablica 3.: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila 

 

Lokacije „Zelenih otoka“ Broj postavljenih spremnika 

papir metal staklo plastika tekstil 

Velika Trnovitica 1 0 2 1 1 

Nova Ploščica 1 0 1 1 1 
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6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,   

ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I 

BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA 

PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

Odvoz komunalnog otpada vrši se jednom tjedno. Cijena odvoza i deponiranja komunalnog otpada 

utvrđena je za posudu zapremnine 120 l u iznosu od 50,81 kn za kućanstva, a za pravne osobe 60,98 kn 

(cijena je s PDV-om od 25%). 

 Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu kao i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 

otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Miješani 

komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po 

svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 

pojedini materijali (kao što je papir, staklo i drugo) te je  označen kao ključni broj 20 03 01. 

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kućanstva vrši se na mjesečnoj bazi s 

obzirom na zapremninu spremnika. 01. veljače 2018. Velika Trnovitica donosi Odluku o 

načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica (KLASA: 363-02/18-01/01; 

URBROJ: 2123/03-01-18-1) sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 

50/17). 

U Općini Velika Trnovitica nisu postavljeni spremnici za sakupljanje biorazgradivog otpada 

zato što se radi o pretežno seoskom domaćinstvu koje na svojim okućnicama kompostira i 

iskorištava ovu vrstu otpada. 

Tablica 4.: Prikupljene količine otpada na području JLS 

 

 

 

Tvrtka ili 

naziv 

 

Područje sa 

kojeg je otpad 

skupljen 

(općina/ grad) 

 

 

Ključni broj 

otpada 

 

 

Naziv otpada 

 

Ukupno 

sakupljeno 

(preuzeto u 

tekućoj 

godini) tona 

 

Komunalac 

d.o.o. 

Garešnica 

 

Johovača, 

Velika Mlinska 

 

20 03 01 

 

Miješani 

komunalni 

otpad 

 

 

204,12 

 

Tablica 5.: Količina otpada prikupljena putem zelenih otoka i reciklažnog dvorišta  

VRSTA OTPADA I KLJUČNI BROJ KOLIČINA 

(t) 
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Otpad od prerađenih tekstilnih vlakana 04 02 

22 

0,43 

Papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 1,79 

Staklena ambalaža 15 01 07 0,27 

Papir i karton 20 01 01 3,15 

Staklo 20 01 02 0,55 

Odbačena električna i elektronička oprema 

koja sadrži opasne komponente 20 01 35 

0,06 

Plastika 20 01 39 0,08 

UKUPNO: 6,33 

 

Tablica 6.:Zaprimljene i deponirane količine komunalnog i neopasnog otpada u 2019. 

godini 

 

 

Ključni broj 

 

 

Tvrtka  

 

 

Naziv odlagališta 

 

Ukupna količina 

odloženog otpada 

(tona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki Grđevac 

 

Johovača, Velika 

Mlinska 

 

299,42 

Ivankom Johovača, Velika 

Mlinska 

358,39 

Čistoća d.o.o. Johovača, Velika 

Mlinska 8.373,54 

Komunalac Garešnica Johovača, Velika 

Mlinska 

1.747,44 

Komunalije Johovača, Velika 

Mlinska 

209,92 
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20 03 01 

 

 

 

Makarski komunalac Johovača, Velika 

Mlinska 

946,28 

Eko flor plus Johovača, Velika 

Mlinska 

923,18 

 U K U P N O 12.858,17 

 

Sve navedene tvrtke imaju sklopljene ugovore s Općinom Velika Trnovitica i tvrtkom 

Komunalac d.o.o. Garešnica. Otpad dovoze ovlašteni prijevoznici otpada registrirani pri 

MZOIE.  

 

 

 

 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA 

ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 

ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

 

Sav sakupljeni komunalni i ostali neopasni otpad odvozi se na odlagalište otpada 

Johovača na k.č. 1326/8 k.o. Mlinska, gdje se uz prethodnu kontrolu zbrinjava, odnosno 

odlaže. Odlagalište Johovača nalazi se u katastarskoj općini Velika Mlinska, a prostornim 

planom uređenja Općine Velika Trnovitica odnosno kartom korištenja i namjene površina 

označeno je kao odlagalište komunalnog otpada. Isto je namijenjeno za odlaganje miješanog 

komunalnog, neopasnog proizvodnog i inertnog otpada.  

Navedenim odlagalištem upravlja Komunalac d.o.o. iz Garešnice, Mate Lovraka bb. 

Odlagalište je ukupnog kapaciteta od 240 000 m3, a do sada je na isto odloženo cca 40.000m3. 

Godišnji kapacitet odlagališta je 4.000 m3 u sabitom stanju, a na isto bi se moglo odlagati do 

2030. godine. 

Elaboratom o gospodarenju otpadom iz 2017. godine koji je jedan od uvjeta revizije 

Dozvole za gospodarenje otpadom priložena je geodetska snimka tijela II faze odlagališta te je 

s 31.12.2017. godine preostali kapacitet tijela odlagališta 110 000 m3. Preostali kapacitet 

odlagališta s danom 31.12.2018. iznosi 41.554 t. Preostali kapacitet odlagališta na dan 

31.12.2019. godine iznosi 15.342,00 t. U tijeku je izrada dokumentacije rekonstrukcije 

odlagališta otpada kojim će se dobiti dodatne kazete s kojima će se povećati kapacitet 

odlagališta za dodatnih 281.340,00 m3 odnosno 191.311,20 t. 
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Tablica 7. Odlagalište otpada na području JLS 

 

Naziv odlagališta Opis* Status 

korištenja** 

Status 

aktivacije*** 

1. „Johovača“ 

Velika Mlinska 
Odlagalište “Johovača” 

nalazi se južno od naselja 

Velika Mlinska, 

označena je kao odlagalište 

komunalnog otpada 

Aktivno  Sanirano uz 

daljnje korištenje 

Tablica 8.: Gospodarenje odlagalištem: 

 

 

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 

UKLANJANJU 

 

Divlja odlagališta su odlagališta na koja se odlaže otpad na nekontroliran način te je kao 

takvo društveno neprihvatljivo. Većinom se nalazi odbačeni glomazni otpad i građevni otpad. 

ZOGO je određeno da su komunalni redari obvezni osigurati uklanjanje otpada s takvih 

lokacija, a propisane mjere uključuju provedbu redovitog godišnjeg nadzora i vođenje 

evidencije o lokacijama odbačenog otpada, procijenjenim količinama odbačenog otpada, 

obvezniku uklanjanja otpada i predaju otpada osobi ovlaštenoj za gospodarenje otpadom. 

Tvrtka koja 

gospodari 

odlagalištem 

Općina/grad iz kojeg 

se odlaže otpad  

Naziv 

odlagališta 

Ukupna 

količina 

odloženog 

otpada 

(tona) 

Količina 

biorazgradive 

komponente 

(tona) 

 

Komunalac 

d.o.o. 

Garešnica 

Općina Berek  

„Johovača“, 

Velika Mlinska 

 

 

 

 

 

5.561,54 

 

 

- 

Općina Velika 

Trnovitica 

Općina Hercegovac 

Grad Garešnica 

UKUPNO:  
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Na području Općine Velika Trnovitica postoji 1 lokacija „divljeg odlagališta“. Nalazi se 

na katastarskoj čestici 2929 Velika Trnovitica. Vrsta odloženog otpada na tom odlagalištu 

sadrži miješani komunalni otpad, građevinski i glomazni otpad. Sanacija postojećih divljih 

odlagališta predviđena je u sklopu novog Plana gospodarenja otpadom općine Velika 

Trnovitica za razdoblje 2017. - 2022.  

 

 

Tablica 9. Podaci o „divljim“ odlagalištima otpada na području općine Velika 

Trnovitica 

 

Redni 

broj 

Naziv divljeg 

odlagališta 

Procijenjena 

količina otpada 

u m3  

Najzastupljenija 

vrste odbačenog 

otpada 

Divlje 

odlagalište 

uklonjeno 

DA/NE 

 

1.  Gornja Trnovitica 200 Građevinski 

otpad; Miješani 

komunalni otpad 

NE  

Ukoliko će se i u budućnosti pojavljivati lokacije onečišćene otpadom, tada je zakonska obveza 

JLS  da tako odbačen otpad ukloni i propisno zbrine, o vlastitom trošku ili trošku osobe koja je 

taj otpad nepropisno odbacila. Kako bi se spriječila daljnja devastacija prostora kroz nastajanje 

novih divljih odlagališta ZOGO predlaže sljedeće mjere i obveze JLS: 

1) Educirati sve subjekte o načinu gospodarenja otpadom. 

2) Uspostaviti sustav za evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

3) Uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. 

4) Povećati mjere kontrole i nadzora. 

5) Podnositi prijave protiv osoba koje donose otpad i onečišćuju. 

 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI 

SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO- 

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

 

        Prevencija stvaranja otpada najvažnija je stavka u pravilnom gospodarenju otpadom. 

Vrednovanje-iskorištavanje pojedinih vrsta otpada bitna je pretpostavka uspješnog djelovanja 
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cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Razvrstavanje pojedinih vrsta otpada preduvjet je 

za materijalno, biološko ili energetsko iskorištavanje otpadnih materijala. 

       Potrebno je provoditi određene opće mjere kao što su:   

a) odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;  

b) odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

krupnog(glomaznog) otpada;  

c) provođenje izobrazno - informativne aktivnosti na području Općine Velika Trnovitica 

(dijeljenjem informativnih letaka u svrhu buđenja svijesti lokalnog stanovništva o važnosti 

zaštite okoliša); 

d) provedba akcija prikupljanja otpada. 

          Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova   

     ponovna uporaba, recikliranje ili oporaba otpada u energetske svrhe (Zakon o održivom   

     gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 

 

Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje obvezu odvojenog prikupljanja 

otpada  

                                      

                                        

                                                 Slika 1.: Hijerarhija gospodarenja otpadom. 
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10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I 

POSEBIM KATEGORIJAMA OTPADA 

      

Redovito provođenje općih mjera za gospodarenje otpadom na području Općine potrebno 

je izvršavati kako bi se uspostavili održivo gospodarenje otpadom. Opće mjere koje je potrebno 

provoditi su organizirano, redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, te 

krupnog (glomaznog) otpada, organizirano, redovito odvojeno prikupljanje i odvoz otpadnog 

papira, metala, stakla, plastike i ambalaže te tekstila putem spremnika postavljenih na javnim 

površinama i odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu. 

Neke od mjera, a posebice mjere navedene u Planu sprječavanja otpada, zahtijevaju 

provođenje na višoj razini, tj. na razini RH dok će JLS sudjelovati indirektno u provođenju istih. 

Mjere kao što su uspostava centra za ponovnu uporabu, osiguranje potrebne opreme za 

proizvodnju kućnog kompostiranja, provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti provodit 

će direktno Općina u suradnji sa ostalim pravnim i privatnim subjektima koji se bave 

gospodarenjem otpadom. 

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih ZOGO-om. 

Sakupljanje i obrada opasnog otpada se obavlja putem ovlaštenih osoba za sakupljanje ili 

obradu određene vrste opasnog opada. U sklopu reciklažnog dvorišta osigurat će se prihvat i 

privremeno skladištenje opasnog otpada. Zaprimljeni otpad razvrstavat će se odvojeno po vrsti, 

svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajućim spremnicima. Sukladno ZOGO, JLS je dužna u 

naseljima u kojima se ne nalazi reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom 

mobilne jedinice. 

ZOGO propisuje  posebne kategorije otpada. Sukladno članku 28., stavku 3, ZOGO, JLS je 

dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim 

se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Potrebno je da Općina educira i uputi 

građane o postupcima zbrinjavanja navedenih posebnih kategorija otpada. Prema PGO RH, JLS 

je nadležna za provedbu izobrazbo-informativnih aktivnosti. Izobrazba o potrebi pravilnog 

gospodarenja otpadom obuhvaćena je putem obrazovnih programa, te je naglasak stavljen na 

važnost odvojenog sakupljanja otpada. 

 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE MJERE ODVOJENOG 

PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, STAKLA, PLASTIKE TE KRUPNOG 

(GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

 

Jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Velika Trnovitica, dužne su na svom 

području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 



Godina 2020.                                                       Službeni glasnik                                                                  

Broj 1 

Općine Velika Trnovitica 

 
 

58 

komunalnog otpada na kvalitetan i ekonomsko učinkovit način. Odvojeno skupljanje 

komunalnog otpada najvećim se dijelom realizira u domaćinstvima. 

           Način prikupljanja ambalaže od papira i kartona (ključni broj 15 01 01), na području  

    Općine Velika Trnovitica organiziran je na način da su korisnicima odvoza komunalnog  

    otpada podijeljene transparentne vreće u koje se vrši prikupljanje. Postavljena su dva „zelena  

    otoka“ u Velikoj Trnovitici i Novoj Ploščici kojima gospodari tvrtka Komunalac d.o.o.  

Garešnica. Odvoz otpada se vrši svakog zadnjeg petka u mjesecu s kućnog praga, a sa 

„zelenih  otoka“ svake srijede i petka, a po potrebi i češće. U 2019. godini, ukupna količina 

prikupljenog papira iznosi 59,26 t (od toga 3,67 t u Općini Velika Trnovitica).  

Na području Općine planira se u narednom planskom razdoblju osigurati nabava kućnih 

kompostera za biorazgradivi komunalni otpad te spremnici za biootpad.  

Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Općine 

potrebno je primijeniti sljedeće mjere kako bi se između ostalog zadovoljio i Cilj 1.3. - 

Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.  

 

Da bi se navedeno postiglo potrebno je: 

-osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika od 

pojedinih korisnika 

-osigurati kućne kompostere, te građane educirati i savjetovati pisanim materijalima o 

načinu kompostiranja 

-osigurati redoviti odvoz miješanog komunalnog otpada 

-uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po 

količini 

-nabava opreme i vozila 

-provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti. 

 

Za ostvarenje navedenog potrebno je da Općina u predstojećem planskom razdoblju nastavi 

s aktivnostima na unaprjeđenju već postojećeg sustava odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, stakla, plastike, metala, ambalaže i krupnog (glomaznog otpada) kroz razvoj 

infrastrukture i nabavu opreme, te edukaciju i informiranje svih sudionika sustava 

gospodarenja otpadom. 
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12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

   U 2019. godini u Općini Velika Trnovitica nije bilo projekata važnih za provedbu odredbi Plana. 

 

13.  ZAKLJUČAK 

 

    Općina Velika Trnovitica ispunila je svoju zakonsku obvezu glede osiguranja uvjeta i 

provedbe propisanih mjera gospodarenja otpadom. U okviru zakonskih obaveza donijela je  

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica, („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica, 1/18).  

Općina još nema u potpunosti uveden sustav cjelovitog gospodarenja otpadom. Kako 

bi se dostigli ciljevi definiran ZOGO, Planom gospodarenja otpadom Općina započinje 

postepenu implementaciju mjera i elemenata cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. 

Programi implementacije mjera potražuju znatna materijalna sredstva. JLS izvršava obvezu 

odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i 

tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura 

funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta. Stanovnicima Općine na raspolaganju je 

reciklažno dvorište koje se nalazi na odlagalištu otpada Johovača. Reciklažno dvorište je 

nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju 

manjih količina posebnih vrsta otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju 

otpadom (NN 117/17) koje se prikupljaju u za to predviđene spremnike (kontejnere) za 

odlaganje otpada smještene na uređenom platou. Reciklažno dvorište izgrađeno je sa svim 

potrebnim sadržajima: asfaltirani pristup (nepropusna podna površina, otporna na uskladišteni 

otpad), ozelenjene površine uz prometnicu (drvored), zaštitno zelenilo uz susjedne međe, 

ograđena građevinska čestica.  

U 2019. godini uslugom odvoza i deponiranja otpada na području Općine Velika Trnovitica koristilo 

se 298 kućanstava i 20 pravnih osoba te je odloženo 204,12 t komunalnog otpada. Drugim riječima, 

obuhvaćeno je 66 % kućanstava. 

     Općina Velika Trnovitica i dalje će provoditi sustavnu sanaciju eventualnih divljih 

odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima bi bilo uočeno odlaganje istih, u svrhu 

sprječavanja nastajanja novih te intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, kao i 

unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada, kako bi se do kraja proveo program 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile zakonske odredbe. 
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    Fizički i pravni subjekti na području Općine i dalje trebaju unaprjeđivati ekološku svijest te 

postupati s otpadom u skladu sa Zakonom o otpadu, Pravilnicima i Uredbama koje reguliraju 

postupanje s otpadom. I u budućnosti će se težiti održivom i gospodarskom razvitku društva, 

kao i omogućavanju dugoročnog očuvanje kvalitete okoliša i biološke raznolikosti. 

    Pravilnim postupanjem i odvajanjem na mjestu nastanka, moguće je u znatnoj mjeri utjecati 

na ukupnu količinu otpada koji se odlaže na odlagalište i znatno smanjiti potrošnju prirodnih 

resursa. Dakako, uspješnost ovakvog sustava uvelike ovisi o popratnim aktivnostima vezano 

uz promidžbu i edukaciju, kao i spremnosti jedinice lokalne samouprave na dobru suradnju sa 

komunalnim tvrtkama, pa samim time i da ista usmjeri i omogući stanovnicima sve potrebne 

informacije, kao i adekvatnu razinu znanja o problematici vezanoj uz gospodarenje otpadom. 

 



Godina 2020.                                                      Službeni glasnik                                                                  Broj 1 

Općine Velika Trnovitica 

 
 

61 

 

Grafički prikaz odlagališta komunalnog otpada „Johovača“, Velika Mlinska. 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 351-01/20-01/02                                                              

Urbroj: 2123/06-01-20-1                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Temeljem članka 10.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 20/18 i 

115/18), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), članka 

4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ 22/19) i članka 31. Statuta Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18), Općinsko vijeće 

Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici održanoj dana  19. ožujka 2020. godine,  donijelo je 

sljedeću  

 

ODLUKU 

 O agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju 

 poljoprivrednih rudina na području  

Općine Velika Trnovitica 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih 

rudina na području Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se 

agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Trnovitica u slučajevima u kojima bi 

propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

 Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 
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1) Agrotehničke mjere predstavljaju skup mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških 

zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja trenutne plodnosti 

zemljišta te osiguranja odgovarajućeg gospodarenja sadržajem organskog ugljika s ciljem 

sprječavanja ili smanjenja degradacije tla i zemljišta kako bi se osigurala sigurnost hrane, 

prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena, poboljšala kvaliteta tla, smanjila erozija, 

povećao kapacitet zadržavanja vode i povećala otpornost na sušu, dok bonitetna vrijednost 

zemljišta treba primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se primijenjenim mjerama 

trebala povećati, 

2) Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe 

u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, 

ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj 

proizvodnji, 

3) Tlo je samostalno živo i dinamičko prirodno-povijesno tijelo, nastalo postupnim razvojem 

iz trošina stijena djelovanjem mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa koji ovise 

o konstelaciji pedogenetskih faktora, temeljem čega tla poprimaju svojstva karakteristična za 

svaki pojedini tip tla, 

4) Nerazložena organska tvar u tlu je komponenta tla sastavljena od biljnih i životinjskih 

ostataka u različitim fazama razgradnje (stanice i tkiva organizama i nove sintetizirane tvari u 

tlu), 

5) Humus predstavlja stabilnu organsku tvar tla nastalu procesom humifikacije, tj. 

razgradnjom organske tvari i resintezom nastalih produkata, a sastavni je dio organske tvari 

tla s kojom zajedno pozitivno utječe na rast biljaka i procese pedogeneze, ali jednako tako i na 

druge fizikalne, kemijske i biološke značajke tla, 

6) Erozija tla je proces kojim se dio čestica tla prirodno i antropogenim djelovanjem pod 

utjecajem prirodnih sila – vode (samo na nagnutim terenima) i vjetra odvaja od svoje mase i 

premješta na manju ili veću udaljenost, 

7) Konvencionalna obrada tla je sustav obrade koji podrazumijeva primjenu pluga, odnosno 

oranja u osnovnoj obradi, kao i veći broj različitih oruđa za dopunsku obradu tla, a predstavlja 

intenzivan, energetski vrlo zahtjevan i okolišno izrazito degradirajući sustav obrade tla, 

8) Reducirana obrada tla predstavlja sustav obrade kojim se u odnosu na konvencionalni 

sustav smanjuje broj radnih zahvata i dubine obrade, a gotovo redovno se izostavlja oranje tla 

te je u usporedbi s konvencionalnim sustavom manjih energetskih zahtjeva i s manjim 

okolišno degradirajućim učinkom, 

9) Konzervacijska obrada tla konceptualno pripada konzervacijskoj poljoprivrednoj 

proizvodnji, a definira se kao sustav obrade kod kojeg nakon svih radnih zahvata obrade tla i 

sjetve sljedećeg usjeva pokrivenost površine iznosi najmanje 30%, a prioritetni cilj joj je 

zaštita tla od erozije, održavanje povoljne vlažnosti tla, kao i očuvanje fizikalnih, kemijskih i 

bioloških značajki tla, 
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10) Njega usjeva predstavlja primjenu niza mjera i postupaka koji za cilj imaju obraniti biljku 

od nepovoljnih biotskih i abiotskih čimbenika, kao i osigurati vegetacijske čimbenike u 

dovoljnim količinama i u povoljnoj mjeri, a uključuje mehaničke, fizikalne, kemijske i 

biološke skupine mjera, 

11) Konzervacijska poljoprivreda predstavlja suvremeni koncept poljoprivredne biljne 

proizvodnje koji za cilj ima ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje 

prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti, a temelji se na tri međuovisna principa: 

minimalnom setu zahvata obrade tla, permanentnoj pokrivenosti proizvodne površine 

biljkama ili biljnim ostatcima i pravilnoj izmjeni usjeva (plodoredu), 

12) Biljni ostatci predstavljaju sav nadzemni i podzemni biljni materijal preostao nakon 

ubiranja glavnog uroda (specifično za svaku poljoprivrednu biljnu vrstu), odnosno, vrijedan 

materijal s kojim se mora postupati na primjeren i agroekološki održiv način, 

13) Gnojiva predstavljaju organske ili anorganske, prirodne ili sintetske tvari, kojima se biljci 

osiguravaju potrebna hranjiva za rast i razvoj u cilju tvorbe prinosa, dok gnojidba tla 

predstavlja agrotehnički zahvat primjene gnojiva u tlo ili na biljku. 

 

Članak 3. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište 

obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere ne umanjujući njegovu vrijednost. 

 Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. 

 Katastarske čestice zemljišta unutar granice građevinskog područja površine veće od 

1000 m2 i katastarske čestice zemljišta izvan granice građevinskog područja planirane 

dokumentima prostornog uređenja za izgradnju koje su u evidencijama Državne geodetske 

uprave označene kao poljoprivredna kultura, a koje nisu privedene namjeni, moraju se 

održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i tu se svrhu koristiti do izvršnosti akta 

kojim se odobrava građenje, odnosno primitka potvrde glavnog projekta. 

 Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju 

smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja, kao i smanjenje njegove 

plodnosti.  

 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 

Članak 4. 

 U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu 

proizvodnju i sprečavanje nastajanja štete na istom, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere: 
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 1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za 

uzgoj biljaka, 

 2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

 3. suzbijanje organizama štetnih za bilje, 

 4. gospodarenje biljnim ostacima, 

 5. održavanje organske tvari i humusa u tlu, 

 6. održavanje povoljne strukture tla, 

 7. zaštita od erozije, 

 8. održavanje plodnosti tla. 

 

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za 

uzgoj biljaka 

Članak 5. 

 Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva 

provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 

1. redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj 

biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

2. održavanje ili poboljšavanje plodnosti tla, 

3. održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, 

4. održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju. 

 

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 

Članak 6. 

 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće 

agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta. 

 Pod mjerama iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se naročito: 

1. redovito okopavanje i košnja trave i korova te krčenje višegodišnjeg raslinja, 

2. uništavanje korova i višegodišnjeg raslinja spaljivanjem. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su sa poljoprivrednog 

zemljišta redovito uklanjati i suzbijati rast ambrozije. Ambrozija se mora ukloniti najkasnije 

prije cvatnje.  
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 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva 

potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, 

biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati 

prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 

 

3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje 

Članak 7. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti 

i štetnike, a kod suzbijanja bolesti obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite 

bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida. 

 Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici odnosno posjednici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja odlagati 

prema uputama proizvođača koje su priložene uz ta sredstva. 

 

4. Gospodarenje biljnim ostacima 

Članak 8. 

 U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje 

biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u 

poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u slučaju njihove potencijalne opasnosti za 

širenje organizama štetnih za bilje. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta 

sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom 

agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. 

 Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju: 

 1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu 

na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla, 

 2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na kojima se 

primjenjuje konzervacijska obrada tla, 

 3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera 

u višegodišnjim nasadima, 

 4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i 

međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem na ekološki i 

ekonomski održiv način (izrada komposta, malčiranje, alternativno gorivo i sl.). 
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 Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo 

spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika. 

 Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz 

provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima. 

 

5. Održavanje razine organske tvari i humusa u tlu 

Članak 9. 

 Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema 

pravilima struke. 

 Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice–okopavine–industrijsko 

bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese. 

 Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda 

i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine. 

 Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao dio plodoreda. 

 Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene 

ostatke u tlo primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti 

organskim gnojem. 

 

6. Održavanje povoljne strukture tla 

Članak 10. 

 Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i 

njegovim svojstvima. 

 U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom, ne smije 

se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili 

berbe usjeva. 

 

7. Zaštita od erozije 

Članak 11. 

 Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno 

specifičnostima agroekološkog područja. 
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 Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, 

poljoprivredne površine trebale bi imati pokrov koji umanjuje eroziju tla. 

 Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko 

nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla. 

 Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom 

zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla. 

 

Članak 12. 

 U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije određuju se sljedeće mjere: 

1. zabrana sječe dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije vodom, 

osim sječe iz agrotehničkih razloga, 

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

i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjom kulturom, 

3. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta, 

osim u slučaju prenamjene poljoprivrednog zemljišta, 

4. zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada 

i višegodišnjih kultura, 

5. određivanje obveznog zatravljivanja odnosno sadnje voćaka na strmim zemljištima. 

 Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu male proizvodne sposobnosti (uz 

vodotoke, na područjima s visokom razinom podzemne vode, na pješčanim područjima, 

laporastim i drugim tlima na kojima prirodni uvjeti ne dozvoljavaju proizvodnju 

poljoprivrednih kultura), vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbe 

ili drugu vrstu brzorastućeg drveća u mjeri potrebnoj za zaštitu od erozije. 

 

8. Održavanje plodnosti tla 

Članak 13. 

 Plodnost tla mora se održavati promjenom agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, 

gdje je primjenjivo, kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i mikrohranjiva u 

tlu, te optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla. 

 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 

Članak 14. 

 Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina određuju se: 

 1) održavanje živica i međa, 
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 2) održavanje poljskih putova, 

 3) uređivanje i održavanje kanala, 

 4) sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 

 5) sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 

1. Održavanje živica i međa 

Članak 15. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati i uređivati 

živice na sljedeći način:  

1. krčiti ih ili orezivati, najmanje dva puta godišnje, 

2. formirati ih na način da ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskog 

puta, 

3. sječi i orezivati visoko grmlje te pojedinačna grupna stabla uz živicu pazeći da 

se pritom ne oštećuje poljoprivredno zemljište i putovi. 

 

 

Članak 16. 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su uređivati međe na 

sljedeći način: 

1. krčiti živice, grmlja i stabala na međi koje zasjenjuje poljoprivredno zemljište, 

2. redovito suzbijati korov na međi, 

3. živicu na međi održavati na način da širinom ne prelazi površinu međe odnosno 

da visinom ne zasjenjuje i šteti susjednom poljoprivrednom zemljištu. 

Radi održavanja u ispravnom stanju živica i međa zabranjeno je: 

1. podizanje živica na međi uz poljske putove ako bi ona nanosila štetu susjednom 

poljoprivrednom zemljištu ili smetala prometu, vidljivosti i preglednosti poljskih 

putova, 

2. neovlašteno preoravanje i pomicanje međa, 

3. paljenje grmlja, korova i otpada uz živicu i na međi. 
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2. Održavanje poljskih putova 

Članak 17. 

 Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put širine najmanje 

2,5 metara koji se koristi za promet odnosno prilaz na poljoprivredno zemljište, a kojim se 

koristi veći broj korisnika. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički uređivati i 

održavati poljske putove koje koriste. 

 Pod održavanjem poljskih putova smatra se naročito: 

1. redovito uređivanje i održavanje poljskih putova tako da ne ometaju provođenje 

agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila, 

2. nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom, 

3. čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja 

oborinskih voda, 

4. sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 

5. sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta. 

 

Članak 18. 

 Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 

1. preoravanje poljskih putova, 

2. sužavanje poljskih putova, 

3. uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 

4. nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 

5. skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove, 

6. nasipavanje poljskih putova otpadnim materijalom. 

 

3. Uređivanje i održavanje kanala 

Članak 19.  

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednih zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili 

umjetni kanali oborinskih voda te vlasnici odnosno posjednici tih kanala dužni su ih čistiti 

tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno omogući 

prirodni tok oborinskih voda. 

 U slučajevima kada su ti kanali građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem 

održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje 

oborinskih voda. 
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 Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. i 2. ovog članka osim kada se to 

radi temeljem projektne dokumentacije i valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio 

vlasnik poljoprivrednog zemljišta. 

 U svrhu održavanja kanala u dobroj funkciji za odvođenje suvišne vode s 

poljoprivrednih površina naročito je zabranjeno: 

 1. mijenjati smjer kanala bez suglasnosti nadležnog tijela, 

2. uz kanale na udaljenosti manjoj od 2 metra od ruba kanala obrađivati zemlju, 

kopati zemlju, šljunak ili pijesak i obavljati druge radnje kojima se mogu 

oštetiti kanali ili poremetiti njihovo funkcioniranje. 

 

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 

Članak 20. 

 Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna 

proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. 

 Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednih zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili 

drugih visokorastućih kultura zasjenjivati susjedne parcele te tako onemogućavati ili 

umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama. 

 Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi, sade se ovisno o njihovom habitusu, na 

dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjenjuju susjedno zemljište. 

 

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 

Članak 21. 

 Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je 

zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna 

proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 

 Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 

 

IV.  POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 22. 

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni: 

- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove, 
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- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, 

berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine, 

- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. 

 

Članak 23. 

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni: 

- dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja, 

- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200m od ruba 

šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, 

- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od 

trave i drugog gorivog materijala, 

- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre 

do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za 

početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), 

- nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja 

u potpunosti ugasiti vodom. 

 

Članak 24. 

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom 

zemljištu u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada. 

 

V. NADZOR 

Članak 25. 

 Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljat će poljoprivredni redar, poljoprivredna 

inspekcija kao i stručne službe Općine. 

 

Članak 26. 

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je: 

 rješenjem narediti poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, 

onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje, 
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 rješenjem narediti poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u 

poljoprivrednoj proizvodnji, 

 rješenjem narediti provođenje odluke o agrotehničkim mjerama, 

 rješenjem narediti uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, 

voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja, 

 izraditi zapisnik o utvrđenom stanju u provedenom nadzoru i poduzetim mjerama, 

 obavlja kontrolu i poduzima mjere za provedbu Gospodarskog programa prema 

sklopljenim Ugovorima,  

 upozoravati i opominjati te rješenjem narediti vlasnicima ili  posjednicima radnje u 

svrhu provedbe mjera, 

 naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 

 izdati obvezni prekršajni nalog, 

 o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama izvještavati nadležnu poljoprivrednu 

inspekciju. 

 

Članak 27. 

 Poljoprivredno redarstvo Općine Velika Trnovitica može se organizirati u suradnji s 

drugim općinama i gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije, temeljem posebne odluke 

Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

 

                                                               Članak 28. 

 Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u 

provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do 

poljoprivrednog zemljišta. 

Ako poljoprivredni redar u svome radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 

policijske uprave. 

Ukoliko vlasnik odnosno posjednik poljoprivrednog zemljišta, nakon pisane opomene, 

ne poduzme mjere propisane ovom Odlukom, poljoprivredni redar odnosno stručne službe 

Općine mogu za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a troškove snosi vlasnik odnosno 

posjednik poljoprivrednog zemljišta. 

 

VI. KAZNENE ODREDBE 

Članak 29. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

fizička osoba odnosno sa 2.000,00 kuna fizička osoba koja obavlja samostalno djelatnost ako 

postupi protivno odredbama ove Odluke.  
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 Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba ako postupi protivno odredbama ove Odluke. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna 

osoba u pravnoj osobi ako postupi protivno odredbama ove Odluke. 

 

Članak 30. 

Ukoliko je vlasnik ili posjednik  postupio po usmenom upozorenju poljoprivrednog 

redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera odnosno izdati 

prekršajni nalog. Protiv vlasnika ili posjednika koji je platio 2/3 novčane kazne na mjestu 

počinjenja prekršaja neće se izdati prekršajni  nalog.  

Poljoprivredni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 

uz izdavanje potvrde, sukladno Zakonu i ovoj Odluci. 

Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će se obavezni 

prekršajni nalog s novčanom kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku od 8  radnih dana plati 2/3 

od izrečene novčane kazne, smatrati će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena. 

Protiv rješenja poljoprivrednog redara može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije 

nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 

Žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. 

 

Članak 31. 

U provedbi nadzora nad odredbama ove odluke poljoprivredni redar i nadležne 

inspekcijske službe mogu pored naplate kazne propisane odredbama članka 29. ove odluke 

narediti vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera propisanih 

ovom odlukom. 

Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta koji ne provedu agrotehničke mjere iz 

članaka 4. do 20. ove odluke dužni su, pored plaćanja kazne propisane odredbama članka 29. 

ove odluke, omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjera i snositi troškove 

provođenja istih. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama, 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na 
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poljoprivrednom zemljištu Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica“, broj 4/16). 

Članak 33. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                 Benko Fadljević /v.r./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 940-03/20-01/03                                                                    

Urbroj: 2123/06-01-20-1                                  

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica broj 01/18), članka 7. stavka 1. točke 2. te članka 15a. stavka 4. 

Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) Općinsko vijeće Općine 

Velika Trnovitica na 19. sjednici održanoj dana  19. ožujka 2020. godine,  donijelo je sljedeću  

ODLUKU 

O raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica 

I. 

Ovom Odlukom nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica 

raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina građevinske i poljoprivredne namjene u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica: 

 

LOKACIJA: 

Katastarska općina Trnovitica, zemljišnoknjižni uložak broj 122: 

k.č.br. 1949/1 – vrt u selu, 

k.č.br. 1949/2 – oranica ograda Rijeka, 

k.č.br. 1956/1 – kuća broj 122 u selu, 

k.č.br. 1956/2 – vrt u selu, 

k.č.br. 2015/1 – oranica Rijeka, 

k.č.br. 2016/1 – oranica Rijeka, 

k.č.br. 2017/1 – livada rijeka, 
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k.č.br. 2018/1 – livada Rijeka, 

k.č.br. 2051/3 – put Rijeka, 

k.č.br. 2062/1 – oranica donja Mekota, 

k.č.br. 2062A/1 – oranica Mekota, 

k.č.br. 2077/6 – grmlje Rijeka, 

-  ukupne površine 25.232 m2  

Katastarska općina Trnovitica, zemljišnoknjižni uložak broj 1815: 

k.č.br. 1951/1 – oranica ograda, 

k.č.br. 1968/1 – vrt kod kuće, 

k.č.br. 2011/2 – livada Rijeka, 

k.č.br. 2011/3 -  livada Rijeka, 

k.č.br. 2012/1 – livada Rijeka, 

k.č.br. 2012/3 – livada Rijeka 

-  ukupne površine 13.161 m2. 

 

Sveukupno površina nekretnina zk.ul.br. 122 i zk.ul.br. 1815 iznosi: 38.393 m2 

 

-početna kupoprodajna cijena: 121.000,00 kuna (slovima:stodvadesetjednatisućakuna) 

-jamčevina iznosi: 12.100,00 kuna (slovima: dvanaesttisućaistokuna) 

 

Sve nekretnine kupuju se po načelu „viđeno- kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore 
kupca. 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz uvjete iz ovog Javnog natječaja, ponudi najviši  

iznos kupoprodajne cijene. 

 

II. 

Ponude u pisanom obliku (na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), imaju pravo podnijeti 

fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati 
vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da svi prethodno navedeni nemaju 

nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica. 

 

 

Pisana ponuda mora sadržavati: 

- ispunjen i potpisan obrazac ponude za prodaju nekretnina, 

- dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (domovnica, preslika osobne iskaznice ili 

putovnice za strane državljane), 

- podatke o registraciji – izvod iz registra (izvornik ili preslika), ne starije od 3 mjeseca 
od dana objave ovog Natječaja, odnosno za stranu pravnu osobu (ako im je natjecanje 

dozvoljeno) ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi, 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju 

od 30 dana od dana početka provedbe natječaja) 
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Za svaku pojedinu nekretninu ispunjava se zasebni obrazac ponude. Obrazac ponude može se 
dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu i na web stranici: www.velika-trnovitica.hr, za vrijeme 

dok je javni natječaj otvoren. 

 

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica izdaje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Velika Trnovitica. 

III. 

Radi ozbiljnosti ponude, ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene 

početne cijene za nekretnine iz stavka I. uplaćuje se u Proračun Općine Velika Trnovitica, 

IBAN: HR9724020061856500003, model HR67, poziv na broj OIB uplatitelja, s naznakom 

„Jamčevina za ponudu- prodaja nekretnina“, a ponuditeljima koji ne uspiju na Natječaju, 

jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na 

kamatu.  

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao 

najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. 

IV. 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz ovog 

Natječaja. 

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim se smatra slijedeći 

ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete Natječaja. 

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete. 

V. 

Natječaj će biti objavljen 01. travnja 2020. godine na službenim internetskim stranicama 

Općine Velika Trnovitica. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim 

internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči 

Općine Velika Trnovitica.  

Ponude se predaju do 10. travnja 2020. godine u 12.00 sati, do kojeg roka svi zainteresirani 

mogu razgledati ponuđenu nekretninu, uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Velika Trnovitica 

VI. 

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s 

naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - NE OTVARAJ„ , na 

adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica. 

 

VII. 

http://www.velika-trnovitica.hr/
http://www.velika-trnovitica.hr/
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Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se 16. travnja 2020. godine u 13.00 sati u 
prostorijama Općine Velika Trnovitica, uz vođenje zapisnika. 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi  Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica 
na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda. 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima javnog natječaja. 

 

VIII. 

Općina Velika Trnovitica i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor o kupoprodaji 

nekretnine najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

IX. 

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine 

Velika Trnovitica u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. 

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

cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja 

X. 

Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Troškove 

ovjere navedenog ugovora snosi kupac, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe 

Ugovora. 

XI. 

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se razmatrati, kao ni ponude s ponuđenim 

iznosom nižim od utvrđene početne cijene. 

XII. 

Općina Velika Trnovitica zadržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja niti 

jednog ponuditelja, bez obveze obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih 

evidentiranih posljedica. U tom slučaju obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine. 

XIII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                              Benko Fadljević/v.r./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

            Klasa: 940-03/20-01/03 

Urbroj: 2123/06-01-20-2                                  

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica broj 01/18), članka 7. stavka 1. točke 2. te članka 15a. stavka 4. 

Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) Općinsko vijeće Općine 

Velika Trnovitica na 19. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine 

građevinske i poljoprivredne namjene u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na lokaciji 

katastarska općina Trnovitica, k.č. br. 1951/1, 1968/1, 2011/2, 2011/3, 2012/1, 2012/3, 

1949/1, 1949/2, 1956/1, 1956/2, 2015/1, 2016/1, 2017/1, 2018/1, 2051/3, 2062/1, 2062A/1, 

2077/6. 

 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Benko Fadljević, predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica, za predsjednika 

2. Ivana Kliska, pročelnica JUO Općine Velika Trnovitica, za člana, 

3. Andrea Jandrić, računovodstvena referentica Općine Velika Trnovitica, za člana. 

 

Članak 2. 
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Imenovano Povjerenstvo provest će postupak raspisivanja javnog natječaja, provedbe 

postupka prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda pristiglih na natječaj. 

Nakon provedenog postupka ocjene pristiglih ponuda, Povjerenstvo će Općinskom vijeću 

dostaviti Zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom za odabir najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica.  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                    Benko Fadljević/v.r./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 940-03/20-01/04                                                                      

Urbroj: 2123/06-01-20-1                               

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica broj 01/18), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 04/16) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana  19. ožujka 2020. godine,  donijelo je sljedeću  

 

ODLUKU 

O davanju u najam nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o davanju  najam nekretnine u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica k.č.br. 2619,2763,3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, na 

adresi Velika Trnovitica k.br. 5, ukupne površine 3.887,28 m2. 

 

Članak 2. 

Nekretninu iz članka 1. ove Odluke bez naknade, a na temelju sklopljenog ugovora o 

korištenju nekretnina od dana 18. svibnja 2016. godine, koristi obitelj Petrušić Jele i Mate, a 

na temelju statusa socijalno ugrožene obitelji. 

Uvidom u evidenciju Centra za socijalnu skrb utvrđeno je da se obitelj Petrušić više ne vode 

kao korisnici prava iz sustava socijalne skrbi i ostvaruju redovita mjesečna primanja. 

Iz navedenih razloga, a vodeći se člankom 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 04/16), Općinsko Vijeće Općine Velika Trnovitica odlučilo je ponuditi 

predmetnu nekretninu u najam obitelji Petrušić uz mjesečnu cijenu najamnine u iznosu od 

500,00 kuna, u što nisu uračunati mjesečni troškovi stanovanja, a koje je dužan plaćati 

najmoprimac po dospjelim računima. 
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Članak 3. 

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica provođenje ove Odluke 

na način da obitelj Petrušić obavijesti o ovoj Odluci o kojoj se oni trebaju očitovati u roku od 

30 dana od dana primitka obavijesti. 

 

Članak 4. 

Ukoliko se obitelj Petrušić ne očituje u navedenom roku, smatrat će se da ne pristaju na 

ponudu o davanju u najam nekretnine koju koriste te su dužni u roku od daljnjih 5 mjeseci 

iseliti iz navedenih nekretnina te ih predati u posjed Općine Velika Trnovitica, slobodne od 

stvari i osoba, a kojom prilikom će se sastaviti zapisnik o primopredaji nekretnina i stanju 

brojila. 

Ukoliko obitelj Petrušić prihvati nastavak korištenja predmetne nekretnine kako je navedeno u 

ovoj Odluci, sklopit će se ugovor o najmu na rok od jedne godine između Općine Velika 

Trnovitica i obitelji Petrušić, sukladno uvjetima navedenim u ovoj Odluci. 

 

Članak 5. 

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

Trnovitica. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Benko Fadljević/v.r./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 050-01/20-01/01                                                                       

Urbroj: 2123/06-01-20-3                             

Velika Trnovitica, 19. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 19. sjednici 

održanoj dana 19. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću 

 

 

 

ODLUKA 

O financijskoj pomoći Mišku Maretiću 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o financijskoj pomoći Mišku 

Maretiću iz Male Trnovitice, Mala Trnovitica 26, u iznosu od 3.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe za financijsku pomoć Miška Maretića, 

kojem je uslijed olujnog nevremena dana 05. veljače 2020. godine uništen krov i potkrovlje 

obiteljske kuće te automobil. Zamolba za pomoć naslovljena na Općinsko vijeće je dana 09. 

ožujka 2020. predana u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica da izda rješenje sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Benko Fadljević/v.r./ 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 940-03/20-01/01 

URBROJ: 2123/06-02-20-1 

Velika Trnovitica, 07. siječnja 2020. godine 

 

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
broj: 91/96, 68/96, 137/99, 22/00, 73/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 

143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 

članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 

01/13) te Odluke Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica, Klasa: 406-01/19-01/01, Urbroj: 

2123/06-19-01, od 20. prosinca 2019. godine, načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje: 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE 

VELIKA TRNOVITICA  

 

I. 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Velika 
Trnovitica: 

 

LOKACIJA – k.č.br. 2619, 2763, 3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica kbr 5, 

43285 Velika Trnovitica, ukupne površine 1.081 čhv (3.887,28 m2),  

- kč. br. 2619 Voćnjak kod kuće, 

- kč. br. 2763 Vrt kod kuće, 

- kč. br. 3162 Kuća broj 2 sa dvorištem u selu. 

-početna kupoprodajna cijena: 96.000,00 kuna (slovima:devedesetšesttisućakuna) 

-jamčevina iznosi: 9.600,00 kuna (devettisućašestokuna) 

 

Sve nekretnine kupuju se po načelu „viđeno- kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore 
kupca. 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz uvjete iz ovog Javnog natječaja, ponudi najviši  

iznos kupoprodajne cijene. 

 

 

 

II. 
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Ponude u pisanom obliku (na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), imaju pravo podnijeti 

fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati 
vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da svi prethodno navedeni nemaju 

nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica. 

Pisana ponuda mora sadržavati: 

- ispunjen i potpisan obrazac ponude za prodaju nekretnina, 

- dokaz o državljanstvu za fizičke osobe (domovnica, preslika osobne iskaznice ili 
putovnice za strane državljane), 

- podatke o registraciji pravne osobe– izvod iz registra (izvornik ili preslika), ne starije 

od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja, odnosno za stranu pravnu osobu (ako im 
je natjecanje dozvoljeno) ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u 

matičnoj državi, 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

- potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju 

od 30 dana od dana početka provedbe natječaja) 

 

Za svaku pojedinu nekretninu ispunjava se zasebni obrazac ponude. Obrazac ponude može se 

dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu i na web stranici: www.velika-trnovitica.hr, za vrijeme 
dok je javni natječaj otvoren. 

 

Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica izdaje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Velika Trnovitica. 

 

III. 

Radi ozbiljnosti ponude, ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene 

početne cijene za nekretnine iz stavka I. uplaćuje se u Proračun Općine Velika Trnovitica, 

IBAN: HR9724020061856500003, model HR67, poziv na broj OIB uplatitelja, s naznakom 

„Jamčevina za ponudu- prodaja nekretnina“, a ponuditeljima koji ne uspiju na Natječaju, 

jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na 

kamatu.  

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao 

najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. 

 

IV. 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz ovog 

Natječaja. 

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim se smatra slijedeći 

ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete Natječaja. 

Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete. 

http://www.velika-trnovitica.hr/
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V. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim 

stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine 

Velika Trnovitica.  

Ponude se predaju do 16. siječnja 2020. godine u 12.00 sati, do kojeg roka svi zainteresirani 

mogu razgledati ponuđenu nekretninu, uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Velika Trnovitica. 

VI. 

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s 

naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- NE OTVARAJ„ , na 

adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica. 

 

VII. 

Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama 
Općine Velika Trnovitica, uz vođenje zapisnika. 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi  Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica 
na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.  

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda. 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima javnog natječaja. 

 

VIII. 

Općina Velika Trnovitica i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor o kupoprodaji 

nekretnine najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

IX. 

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine 

Velika Trnovitica u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. 

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

cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja. 

 

X. 

Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Troškove 

ovjere navedenog ugovora snosi kupac, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe 

Ugovora. 

http://www.velika-trnovitica.hr/
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XI. 

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se razmatrati, kao ni ponude s ponuđenim 

iznosom nižim od utvrđene početne cijene. 

 

XII. 

Općina Velika Trnovitica zadržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja niti 

jednog ponuditelja, bez obveze obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih 

evidentiranih posljedica. U tom slučaju obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                  Ivan Marković, /v.r./ 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

KLASA: 022-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-02-20-2                                      

Velika Trnovitica, 10. siječnja 2020. 

 

Na temelju Uredbe o registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11), načelnik 

Općine Velika Trnovitica donosi 

ODLUKU  

o uspostavi Evidencije imovine Općine Velika Trnovitica 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Evidencije 

imovine Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Evidencija). 

 

Članak 2. 

 

Evidencija je popis nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica. Podaci iz Evidencije ne 

predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

 

Članak 3. 

 

Evidenciju uspostavlja i vodi Općina Velika Trnovitica. 

 

Članak 4. 

 

Općina Velika Trnovitica i općinski načelnik ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini 

Općine Velika Trnovitica iz evidencije nadležnog suda za područje Općine Velika Trnovitica 

(zemljišno knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i 

drugih javnih evidencija radi uspostave Evidencije imovine. 
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Članak 5. 

 

Evidencija se javno objavljuje na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica. 

 

II. OBLIK I SADRŽAJ EVIDENCIJE 

 

Članak 6. 

 

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku koji služi za objavu na internetskoj stranici Općine 

Velika Trnovitica i na papirnatom mediju za pismohranu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 7. 

 

Evidencija se sastoji od:  

• popisa nekretnina, 

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima 

 

 

POPIS NEKRETNINA 

 

Članak 8. 

 

Popis nekretnina sastoji se od popisa:  

• građevinskog zemljišta i građevina, 

• poljoprivrednog zemljišta, 

• šuma i šumskog zemljišta, 

• javnog vodnog dobra, 

• stambenih objekata, 

• poslovnih prostora, 

• nerazvrstanih cesta, 

• drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina. 

 

Članak 9. 

 

Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 

vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Velika Trnovitica, a osobito: 

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako 

postoji, 

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

• površinu zemljišnoknjižne čestice, 

• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 

• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko 

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili 

zajedničkog vlasništva, 
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 titulara vlasništva, 

 podatke o teretima na nekretnini, 

 podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu, 

 broj posjedovnog lista, 

 broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

 naziv katastarske općine iz posjedovnog lista, 

 površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista, 

 nositelja prava i udio, 

 broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu, 

 adresu katastarske čestice, 

 prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan, 

 korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine, 

 vrijednost nekretnine, 

 druge podatke. 
 

POPIS VLASNIČKIH UDJELA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 

Članak 10. 

 

 Popis vlasničkih udjela u trgovačkim društvima sastoji se od popisa:  

 dionica, i 

 poslovnih udjela 

  

Članak 11. 

 

POPIS DIONICA 

U popis dionica upisuju se dionice trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, odnosno pravne 

osobe kojih je osnivač Općina. Općina Velika Trnovitica za sada nema u svom vlasništvu 

dionice trgovačkih društava. 

 

Članak 12. 

 

Popis dionica sadržavat će podatke o dionicama trgovačkih društava čiji je imatelj Općina, 

odnosno pravne osobe kojih je osnivač Općina, a osobito:  

• naziv dioničkog društva ili pravne osobe, 

• sjedište dioničkog društva, 

• oznaka vrijednosnog papira, 

• OIB dioničkog društva, 

• temeljni kapital dioničkog društva, 

• izdana količina dionica, 

• nominalna vrijednost dionice, 

• vlasništvo Općine u temeljnom kapitalu dioničarskog društva, 

• postotak vlasništva Općine u dioničkom društvu, 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu dioničkog društva, 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u dioničkom društvu ili pravne osobe. 
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Članak 13. 

 

POPIS POSLOVNIH UDJELA 

U popis poslovnih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik 

Općina Velika Trnovitica.  

 

Članak 14. 

 

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 

suvlasnik Općina Velika Trnovitica, a osobito:  

• naziv trgovačkog društva, 

• sjedište trgovačkog društva, 

• OIB trgovačkog društva, 

• temeljni kapital trgovačkog društva, 

• vlasništvo 0pćine Velika Trnovitica u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva Općine Velika Trnovitica u trgovačkom društvu 

• vlasništvo ostalih imatelja u temeljnom kapitalu trgovačkog društva 

• postotak vlasništva ostalih imatelja u trgovačkom društvu. 

 

III. UNOS PODATAKA U EVIDENCIJU 

 

Članak 15. 

 

Općina Velika Trnovitica dužna je na dan donošenja Izvješća o izvršenju proračuna za 

prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće o nekretninama u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica koje koristi Općina, kao i o svim drugim nekretninama koje se koriste na temelju 

ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o korištenju. Sve podatke o promjenama u 

stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama tijekom kalendarske godine, Općina Velika 

Trnovitica dužna je pravovremeno ažurirati u Evidenciji, a najkasnije do 31.12. tekuće 

godine.  

 

IV. DINAMIKA USPOSTAVE EVIDENCIJE 

 

Članak 16. 

 

Općina Velika Trnovitica će nakon stupanja na snagu ove Odluke započeti izradu Evidencije. 

Evidencija će biti ustrojena najkasnije do 31.03.2020. godine. 

Nakon provjere svih podataka unesenih u Evidenciju, ista će se objaviti na internetskoj 

stranici Općine Velika Trnovitica. 
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V. STUPANJE NA SNAGU 

 

Članak 17. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 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: 406-01/20-01/1 

URBROJ: 2123/06-02-20-1 

Velika Trnovitica, 23. siječnja 2020. 

 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), 

članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47. Statuta Općine 

Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi 

 

 

ODLUKU 

o početku postupka jednostavne nabave 

 

 

Članak 1. 

 

1. Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica, OIB: 

8799386136. 

2. Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete u općini Velika Trnovitica  

3. Evidencijski broj jednostavne nabave: 1-J-20 

4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 100.000,00 kn 

5. Odabrani postupak nabave: prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri 

gospodarska subjekta koji imaju ovlaštenje za izvršenje nabave navedene u točci 2. ovog 

članka. 

Izvor podataka: istraživanje tržišta, Internet 

 

Članak 2. 

 

Postupak jednostavne nabave provest će povjerenstvo imenovano posebnom Odlukom, 

a sukladno odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet 

će Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica. 
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Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

   

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                            Ivan Marković, /v.r./ 
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                 REPUBLIKA HRVATSKA   

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 406-01/20-01/01 

URBROJ: 2123/06-02-20-2 

Velika Trnovitica, 23. siječnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47. 

Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka  

jednostavne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u općini Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju 

javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Ivana Kliska,  

Andrea Jandrić, 

Benko Fadljević 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.) 

- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda, 

pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda), 

- prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili 

odluke o poništenju postupka javne nabave). 

Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima i pravilima struke i u 

interesu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

   

                                                                                                         Općinski načelnik 

                                                                                                            Ivan Marković, /v.r./  
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                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 940-03/20-01/01 

URBROJ: 2123/06-02-20-3 

Velika Trnovitica, 12. veljače 2020. godine 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica, broj 1/18) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za 

prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica, Općinski načelnik donosi 

 

 

ODLUKU 

o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica 

 

Članak 1. 

Podaci o prodavatelju: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika 

Trnovitica, OIB: 8799386136. 

 

Članak 2. 

Predmet prodaje: nekretnina na lokaciji k.č.br. 2619 – Voćnjak kod kuće, k.č. br. 2763 – Vrt 

kod kuće, k.č. br. 3162 – Kuća broj 2 s dvorištem u selu, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika 

Trnovitica kbr 5, ukupne površine 1.081 čhv (3.887,28m2) 

 

Članak 3. 

Procijenjena vrijednost nabave ukupno iznosi: 96.000,00 kuna (slovima: 

devedesetšesttisućakuna). 

 

Članak 4. 

Obrazloženje razloga poništenja: Povjerenstvo za provedbu natječaja do navedenog datuma 

nije zaprimilo niti jednu ponudu te iz navedenog razloga predlaže načelniku Općine Velika 

Trnovitica donošenje Odluke o poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

   

                                                                                                              Općinski načelnik 

                                                                                                                 Ivan Marković /v.r./  



Godina 2020. Službeni glasnik  Broj 1 

 Općine Velika Trnovitica 

 

100 
 

 

 



Godina 2020. Službeni glasnik  Broj 1 

 Općine Velika Trnovitica 

 

101 
 

                                 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-04/20-01/01 

URBROJ: 2123/06-02-20-1 

Velika Trnovitica, 26. veljače 2020. godine 

 

     Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17), članka 6. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 3. Pravilnika o 

financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (Klasa: 

402-03/16-01/01, Urbroj: 2123/06-02-16-1 od 19. svibnja 2016.), članka 46. Statuta Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 01/18), načelnik Općine 

Velika Trnovitica donosi 

 

ODLUKU  

o objavi Javnog poziva za   

financiranje programa/projekata udruga iz sredstava proračuna Općine Velika 

Trnovitica za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Objavljuje se javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode 

Udruge u Općini Velika Trnovitica u 2020. godini 

 

Članak 2. 

Javni poziv objavljuje Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika 

Trnovitica, OIB: 8799386136. 

 

Članak 3. 

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku od 28. veljače do 30. ožujka 2020. godine u Općinu 

Velika Trnovitica.  
 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine Velika 

Trnovitica, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Velika Trnovitica. 

 

 

 

 

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                 Ivan Marković /v.r./  



Godina 2020. Službeni glasnik  Broj 1 

 Općine Velika Trnovitica 

 

102 
 

 

                           
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

 

KLASA: 810-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-02-20-2                                      

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 

82/15, 118/18) te članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19, 

17/20), a prema pisanom zahtjevu Slobodana Durana, Općinski načelnik Općine Velika 

Trnovitica donosi  

 

 

ODLUKU 

O razrješenju načelnika Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

Slobodan Duran razrješuje se dužnosti načelnika Stožera civilne zaštite Općine Velika 

Trnovitica. 

 

            Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. 

   

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Ivan Marković 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

 

KLASA: 810-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-02-20-3                                      

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 

82/15, 118/18) te članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 126/19, 

17/20), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

 

ODLUKU 

O imenovanju načelnice Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

Ivana Kliska, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, imenuje se 

načelnicom Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica. 

 

            Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. 

   

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Ivan Marković 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

 

KLASA: 810-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-02-20-4                                      

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 

82/15, 118/18) te članka 5. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 

br. 126/19, 17/20), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

 

ODLUKU 

O razrješenju članice Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

Martina Ribarić razrješuje se dužnosti članice Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

na koju je imenovana kao predstavnica KUD-a „Trnovitica“. 

 

            Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. 

   

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Ivan Marković 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

 

KLASA: 810-02/20-01/02 

Urbroj: 2123/06-02-20-5                                      

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2020. 

 

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 

82/15, 118/18) te članka 5. stavak 3. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 

imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 

br. 126/19, 17/20), a na prijedlog Ivana Aržeka, predsjednika KUD-a „Trnovitica“, Općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

 

ODLUKU 

O imenovanju članice Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica 

 

 

Članak 1. 

Andrea Jandrić imenuje se članicom Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica kao 

predstavnica KUD-a „Trnovitica“. 

 

            Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. 

   

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Ivan Marković 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


