
SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

Općina Velika Trnovitica 

Velika Trnovitica 223A 

43285 Velika Trnovitica 
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_______________________________________________________________________________________ 

Godina 2021. 

Glasnik izlazi prema potrebi                         br. 3                                                   2021. g.                      

_______________________________________________________________________________________ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

1. Odluka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.-31.12.2020. 

godine 

2. Godišnje izvršenje proračuna za 2020. godinu s pripadajućim programima. 

3. I. izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu s pripadajućim programima. 

4. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu. 

5. Odluka o prihvaćanju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Velika Trnovitica. 

6. Odluka o usvajanju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

                                             

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1.  Odluka o sufinanciranju premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim 

proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2021. godini. 

2. Odluka o financijskoj pomoći Mariu Čukmanu. 

3. Odluka o načinu izrade I. revizije Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Velika 

Trnovitica. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 022-03/21-01/01  

URBROJ: 2123/06-02-21-2  

Velika Trnovitica, 26. ožujak 2021.  

 

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. 2/21), Općinsko vijeće Općine 

Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi 

ODLUKU  

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

srpanj - prosinac 2020. godine 

 

Članak 1. 

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

Velika Trnovitica za period 01. srpanj – 31. prosinac 2020. 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 
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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“, 02/21) dostavljam Općinskom vijeću Općine Velika 

Trnovitica  

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 

RAZDOBLJE OD 01.01.2020. – 30.06.2020. 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 NAČELNIKA 

Infrastruktura :  

- Izmijenjeno krovište na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj te uređenje okoliša – 183.357,50 

kn 

- Sufinanciran je nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže u iznosu 221.196,22 kn  

( Općina sudjeluje sa 20%,a nositelj izgradnje su Hrvatske vode sa 80%) 
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- Održavanje javnih zelenih površina i groblja 200.000,00 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta:  

- Proširivanje ceste od crkve prema groblju u Trnovitici – 160.000,00 kuna  

- Na održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 500.000 kuna, a isto uključuje nabavu 

kamenu, dovoz, uređenje poljskih i prilaznih puteva, mostova, strojno profiliranje, uređenje 

bankina i graba, krčenje šiblja . 

- Također se radilo na rješavanju geodetskih poslova nerazvrstanih cesta i upisa vlasništva na 

iste.  

 

Oprema:  - u ukupnom iznosu od 593.316,44 

- Videonadzor na grobljima Nova Ploščica i Velika Trnovitica – 25.483,13 

- Jarboli kod mjesnih domova Velika Mlinska i Nova Ploščica – 14.000,00 

- Nadopuna božićnog nakita ( bor, natpis) 47.000,00 

- Autobusne kućice na križanju kod Velike Mlinske i Nova Ploščica – 43.143,75 

- III. faza nogostup Nova Ploščica – 398.482,94 kn 

- Klime –vijećnica – 13.141,00 

 

Javne potrebe stanovnika   

- Od rujna Općina podmiruje prehranu za 52 učenika unutar matične škole – za ostatak 

podmiruje županija, a dio djece ide preko projekta EU.  

- Isplaćene su potpore za 51 prijavljenog srednjoškolskog učenika u iznosu od 76.500,00 

kuna, za 11 učenika koji su smješteni u učenički dom u iznosu 22.000,00 kuna, te za 22 

prijavljena studenta u iznosu od 44.000,00 kune. 

- I dalje sufinanciramo smještaj djece u dječjim vrtićima u iznosu od 600,00 kuna po djetetu.  

- Financiranje prijevoza učenicima srednjih škola 

 

ZAKLJUČAK  

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

do 30.  lipnja 2020. 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:400-03/21-01/01 

URBROJ:2123/06-02-21-06 

Velika Trnovitica, 26.03.2021. 
 

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 26.03.2021 donosi slijedeću  

 

Odluku 

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine  

Velike Trnovitice za 2020. god. 
 

 

Članak 1. 

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

1. Ukupni prihodi i primici – 5.095.023,27 kn 
2. Ukupni rashodi i izdaci  - 5.940.535,15 kn  

            Manjak prihoda i primitaka  845.511,88 kn 
 
Višak prihoda preneseni iz prošle godine 1.809.570,00kn Ukupni višak na dan 31.12.2020.iznosi 
964.058,12 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.-31.12.2020. 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 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO  VIJEĆE 

KLASA:400-03/21-01/01 

URBROJ:2123/06-01-21-1 

Velika Trnovitica, 26. 03. 2021.  

 

 

           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 2/21), općinsko vijeće općine Velika 

Trnovitica na sjednici održanoj 26.03.2021. godine donosi 

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 

2020.GODINU 

 

Članak 1. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2020.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 2020.godinu, po ekonomskoj klasifikaciji 
utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2020.godinu, kako slijed(opći dio 

izvješća):                             
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 Na temelju članka 16.,33. I 39. 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. 2/21.) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj dana 26. 

ožujka 2021. . godine donijelo je:  

 

REALIZACIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. GODINU 

 

 

Naziv 

cilja 
Naziv mjere 

Progra

m/ 

aktivno

st 

Naziv programa / 

Aktivnosti 
Plan 2020. 

Novi Plan 

2020.  

 

II. izmjene i 

dopune 2020. 

godina 

 

Izvršenje 

2020. godina 

Pokazatelji 

rezultata 

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
 

IN
F

R
A

S
T

R
U

K
T

U
R

E
 

P 1004 
Zaštita od požara 

i civilna zaštita 
247.500 239.000 247.500 225.396 

Broj 

intervencija 
002 002 02 

A 1004 

01 

Osnovna djelatnost 

VZO 
130.000 120.000 125.000 110.000 Broj interven. 002 002 02 

A 1004 

01 

Financiranje JVP 

Garešnica 
110.000 110.000 120.000 

115.396 

 

Broj interven. 002 002 02 

A 1004 

02 

Civilna zaštita i 

HGSS 
7.500 9.000 2.500 0,00 

Površina 

Općine 

ugrožena 

elem. nepog. 

002 002 02 
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P 1006 

Održ. objekata i 

uređeja 

kom.infrast. 

2.717.134 1.754.554 1.911.005 1.835.011,56  002 002 04 

A 1006 

01 

Održavanje 

nerazvrstanih cesta 
360.000 400.000 700.000 669.662,11 

Broj km 

saniranih cesta 
002 002 04 

A 1006 

02 

Održavanje i 

uređivanje javnih 

zelenih površina 

113.638 94.500 156.005 138.294,70  002 002 04 

 
-rashodi za 

zaposlene 
83.138 71.000 20.405 22.373,37 

Broj 

zaposlenih na 

javnim 

radovima 

002 002 04 

 

-održavanje i 

uređivanje javnih 

zelenih površina 

20.500 23.500,00 135.600 115.921,33 

Kvadratura 

uređ. 

jav.zel.površin

a u m2 

002 002 04 

A 1006 

03 

Rashodi za uređaje 

i 

 

70.000 40.000 35.000 30.038,99 
Broj rasvjet. 

mj. 
002 002 04 

 Javnu rasvjetu  

500.000 

400.000 

400.000 384.728,96 
Br.prij.kvarov

a 
002 002 04 

A 1006 

01 

Trotoar Nova 

Ploščica 
700.000 630.054 400.000 398.482,94 

Po km 

izgradjne 
  

A 1006 

01 

Cesta Ladislav- V. 

Trnovitica 
1.000.000 0,00 0,00 0,00 

Po km 

izgradnje 
  

A 1006 

04 

Održavanje groblja 

i mrtvačnica 
172.000 190.000 220.000 213.803,86 

Ograda/staze u 

m i ostalo 
002 002 04 
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A 1006 

06 

Održavanje  

dr.javnih površina 

(uređenje parkova) 

300.000 0,00 0,00 0,00 Broj m staze 002 002 04 

 Izgradnja 

objekata i uređaj 

kom.infrast. 

865.000 740.000 662.000 657.172,65 

 

002 002 04 

K 1007 

01 

Nadogradnja terase 

Velika Mlinska 
200.000 100.000 0 0,00 Broj m2 002 002 04 

K 1007 

01 

Nadogradnja doma 

M. Trnovitica 
365.000 440.000 440.000 435.976,43 m2   

K 1007 

02 

Objekti i uređaji 

odvodnje i 

vodovoa 

0 0 222.000 221.196,22 m2   

M
J

E
R

A
 1

.2
. 
R

A
Z

V
O

J
 M

A
L

O
G

 I
 S

R
E

D
N

J
E

G
 

P
O

D
U

Z
E

T
N

IŠ
T

V
A

 T
E

 P
O

L
J

O
P

R
IV

R
E

D
E
 

P 1005 
Poticanje razvoja 

gospodarstva 
79.500 58.000 15.000 10.087,28  002 002 03 

A 1005 

01 

Djelovanje 

poduzetničkog 

centra 

0 0 0 0,00 Broj projekta 002 002 03 

A 1005 

02 

Subvencija uzgoja 

stoke 
0 0 0 0,00 Broj korisnika 002 002 03 

A 1005 

03 

Sufinanciranje 

osiguranja 

poljoprivrednih  

usijeva 

20.000 20.000 15.000 10.087,28 
Broj korisnika 

premije 
002 002 03 

A 1005 

04 

Sufinanciranje 

usavršavanja i 

obrazovanja 

poljoprivrednika 

0,00 0,00 0 0 
Broj korisnika 

potpore 
002 002 03 
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A 1005 

05 

Manifestacije 
51.500 30.000 0 0 Broj izlagača 002 002 03 

A 1005 

06 

Djelovanje 

Turističke 

zajednice 

8.000 8.000 0 0 
Broj 

manifestacija 
002 002 03 

C
IL

J
 2

.R
A

Z
V

O
J

 L
J

U
D

S
K

IH
 P

O
T

E
N

C
IJ

A
L

A
 

M
J

E
R

A
 2

.1
. 
U

N
A

P
R

E
Đ

.P
O

S
T

O
J

.O
B

R
A

Z
.S

U
S

T
A

V
A

 I
 

S
K

L
A

Đ
. 
S

 T
R

Ž
.P

O
T

R
E

B
. 
O

P
Ć

IN
E

 
P 1009 

Program 

predškolskog 

odgoda 

35.000 20.000 21.200 21.155,91  002 002 05 

A 1009 

01 

Program 

predškolskog 

odgoda 

35.000 20.000 21.200 21.155,91 

Kupnja 

igrački, broj 

polaznika 

002 002 05 

P 1010 
Javne potrebe u 

školstvu 
85.000 95.000 100.000 93.411,53  002 002 05 

A 1010 

01 

Sufinanciranje 

potreba(sk.kuhinja 

i sufinanciranje 

cijene prijevoza) 

60.000 65.000 85.000 79.478,53 Broj korisnika 002 002 05 

A 1010 

01 

Pomoć organiz. 

izleta i nagrada 

učenicima 

25.000 30.000 15.000 13.933,00 Broj aktivnosti 002 002 05 

C
IL

J
 3

. 

U
N

A
P

R
E

Đ
E

N
J
E

 

K
V

A
L

IT
E

T
E

 

Ž
IV

O
T

A
 

M
J
E

R
A

 2
.1

. 

P
O

T
IC

.Z
D

R
A

V
L

J
A

 

N
A

Č
IN

A
 Ž

IV
O

T
A

 I
 

U
N

A
P

R
.Z

D
R

A
V

. 
Z

A
Š

T
IT

E
 P 1012 Organizacija 

rekreacije i 

šprotskih 

aktivnosti 

260.000 260.000 230.000 221.000,00 

 

002 002 07 

A 1012 

01 

Osnovna djelatnost 

športskih udruga 
260.000 260.000 230.000 221.000,00 

Broj amatera u 

sport. klubu 
002 002 07 
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P 1008 
Program zaštite 

okoliša 
30.000 30.000 0,00 0  002 002 04 

A 1008 

01 

Sanacija 

nelegalnih 

odlagališta smeća 

15.000 15.000 0,00 0 
Odvezen 

otpad u m3 
002 002 04 

A 1008 

02 
Nabava spremnika 15.000 15.000 0,00 0 Broj kom 002 002 04 

P 1011 
Program javnih 

potreba u kulturi 
120.000 125.000 59.000 61.000,00  002 002 06 

A 1011 

01 

Manifestacije u 

kulturi 
70.000 70.000 6.000 8.000,00 

Broj članova u 

kult.udrugama 
002 002 06 

A 1011 

02 

Pomoć vjerskim 

zajednicama 
50.000 55.000 53.000 53.000,00 

Broj vjerskih 

objekata 
002 002 06 
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P 1013 

Programska 

djelatnost 

socijalne skrbi 

325.000 345.00 304.150 300.450,27  002 002 08 

A 1013 

01 

Pomoć u novcu 

pojedincima i 

obiteljima 

325.000 345.000 304.150 300.450,27 Broj korisnika 002 002 08 

P 1014 

Humanitarna 

skrb kroz udruge 

građana 

61.000 61.000 63.000 45.644,89  002 002 08 

A 1014 

01 

HVIDRA, 

dragovoljci 

invalidi i 

invalidske udruge 

30.000 30.000 35.000 28.999 Broj članova 002 002 08 
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A 1014 

02  

Udruga potrošač 
1.000 1.000 1.000 1.000 

 
  

A 1014 

02 

Humanitarna 

djelatnost Crvenog 

Križa 

5.000 5.000 12.000 3.000 

Broj human. 

akcija 002 002 08 

A 1014 

03 

Poticaj djelovanju 

ostalih udruga 25.000 25.000 15.000 12.645,89 
Broj članova 

002 002 08 

 SVEUKUPNO:  5.313.638 4.947.107 3.512.855 3.470.330,09 
 

  

 

 

 Ove izvješće objaviti će se na službenim stranicama Općine Velika Trnovitica, te u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

 

Klasa: 400-03/21-01/01 

URBroj: 2123/06-01-21-03 

Velika Trnovitica, 26. ožujka 2021.godina 

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 31.12.2020. 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 

2020.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  
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Prihodi poslovanja (6) za period 01.01. -31.12.2020. ostvareni su za navedeni period u iznosu 

5.06.514,43 kuna, što je u postotku 87,55% ostvarenja u odnosu na izvršenje 2019. godine.  

 

Konto 61  - prihodi od poreza ostvaren je u iznosu  2.502.019,34 kn, a odnose se na porez na dohodak 

i porezi na imovinu, porez na tvrtku, porez na nekretnine i porez na potrošnju. Ostvarenje je u odnosu 

na planiranu u 99% iznosu, a u odnosu na izvršenje u godini koja prethodi izvještaju za 2020. godinu 

iznosi 93,6%.  

 

Konto 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – ostvarenje je 718.446,18  

kn. Isto se odnosi na dobivena sredstva putem natječaja WIFI4EU u iznosu od 110.922,54 kn, na 

sredstva ostvarenima na natječajima Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenja u iznosu od 349.767,06 kn. 

Također, unutar ove skupine konta ulazi sredstva za ogrjev za socijalno ugroženo osobe, tek. pomoći 

državnog proračuna za malu školu. 

 

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 104.070,29 kuna. 

 

Konto 64 – Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu : 276.258,10 kuna, a sastoje se od:  

- prihodi od financijske imovine 22,01 kn, isto se odnosi na pripis pasivne kamate, 

- prihodi od nefinancijske imovine 276.236,09 kn,  unutar toga ulazi naknada za koncesije, 

naknada za korištenje nefinancijske imovine ( iznajmljivanje domova, zakup poljoprivrednog 

zemljišta, zakup poslovnih prostora, korištenje mrtvačnice), te ostali prihodi od nefinancijske 

imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada). 

 

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

naknada : ostvareni u iznosu od 1.566.340,81 kn, a sastoji se od:  

- Općinske naknade (grobna naknada, kupnja grobnih mjesta, suglasnosti na izgradnju 

spomenika, grobnica i prihod od prodaje državnih biljega) – 74.175,00 kuna, 

- Prihodi vodnog gospodarstva 2.197,94 kn,  

- Doprinos za šume 906.170,81 kn, 

- Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 432.043,78 kn (unutar ove skupine ulazi 

ekološka renta, te ostali prihodi) 
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- Komunalni doprinos 19.224,08 kn, 

- Komunalna naknada 132.475,76 kn. 

 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) – ostvareni su u iznosu od 30.508,84 kuna, a odnosi 

se na sredstva prodaje poljoprivrednog zemljišta, koje se plaća na rate. 

 

Rashodi poslovanja (3)  za razdoblje od 01.01.- 31.12. 2020. .godinu ostvareni su u iznosu 

4.284.331,84 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, 

javna rasvjeta, gorivo-, materijal ze tekuće i investicijsko održavanje (općinske prostorije, domovi, 

javne površine, oprema, kosilice), usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje javne 

rasvjete, popravci uredske opreme i kosilica, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje općinskih 

prostorija, domova, održavanje groblja i javnih zelenih površina, nabava sadnica, komunalne usluge, 

intelektualne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacije i članarine.  

Financijske rashode čine bankarske usluge, kamate i ostali financijski rashodi. 

Subvencije poljoprivrednicima se odnose na sufinanciranje osiguranja usjeva. 

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 financiranje 

kuhinje socijalno ugroženih učenika, nabave školskih radnih bilježnica i opreme, jednokratnih 

pomoći studentima i srednjoškolcima ( pomoć za kupovinu knjiga i opreme, te sufinanciranje 

smještaja u učeničkim domovima).   

 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) ostvarenje je u iznosu od 1.656.203,31 kn, a odnosi se 

na kupovinu zemljišta, na III. fazu uređenja pješačke staze u novoj Ploščici, dovršetak izmjene  javne 

rasvjete u svim naseljima na području Općine, kupovinu reflektora, kupnju autobusnih kućica na 

stajalištima Mala Mlinska i Nova Ploščica, na rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma u Maloj 

Trnovitici.  Nabavljen je novi uredski namještaj i klime za novu vijećnicu u Općini, te su uređeni 

uredi Jedinstvenog upravnog odjela, kupljen je dio namještaja za dom u Maloj Trnovitici, nabavljene 

su trakaste zavjese za dom u Maloj Trnovitici, te za mjesni dom u Velikoj Trnovitici, te u poslovnom 

prostoru.  

Od uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, nabavljeni su jarboli koji su postavljeni ispred 

mjesnih domova u novoj Ploščici i Velikoj Mlinskoj, nabavljene su klupe za Gornju Trnovitici, te je 

nabavljen božićni asortiman koji uljepšava izgled općinskih mjesta za vrijeme Adventa.  

Na mjesnim grobljima u Novoj Plošliči i Velikoj Trnovitici je postavljen videonadzor, kao zaštita od 

razbijanja i uništavanja.  
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Također su nabavljeni višegodišnji nasadi, koji su posađeni kod mjesnog doma u Velikoj Mlinksoj.  

 

Sveukupno ostvarenje prihoda i primitaka Općine Velika Trnovitica u 2020. godini je 5.095.023,27 

kuna,  a rashoda i izdataka 5.940.535,15 kuna. Manjak prihoda tekuće godine iznosi 845.511,88 kn. 

Preneseni ukupni višak je 1.809.570,00 kuna, te je na dan 31.12.2020.. godine ukupni višak 

raspoloživ u sljedećem kalendarskom razdoblju 964.058,12 kuna. 

 

POSEBNI DIO:  

 

Posebni dio proračuna sadrži 

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji, 

- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,  

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji. 

 

U posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim 

sastavnim dijelovima ( aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata 

i aktivnosti, rashodi izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj 

klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskom klasifikacijama ( NN 26/10, 

12/13).  

 

Razdjel općinsko vijeće i izvršna tijela:  

U okviru ovog razdjela planirana sredstva su 314.802,00 kn, a utrošeno je 293.577,39 kn, ili 93%. 

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 
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Aktivnost administrativno, tehničko i stručno osoblje: planirana sredstva su 747.057.920 , a utrošeno 

je 714.681,12, a odnosi se na bruto plaće zaposlenih i materijalne troškove ( uredske materijale, 

troškove telefona, pošte, energija za urede, bankarske naknade, usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja, troškove promidžbe i informiranja, reprezentacije, članarina, te ostalih troškova 

potrebnih za rad Jedinstvenog upravnog odjela.  

Aktivnost troškovi izbora: planirana sredstva su 380,00 kn, a utrošeno je 379,69 kn, a odnosi se na 

troškove reprezentacije na dan provedbe izbora. Predviđena sredstva izvornim proračunom su 

smanjena iz razloga što isplate za rad biračkih odbora i povjerenstava nije isplaćivala Općina nego 

županija.  

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje – domovi, sredstva su planirana u iznosu od 437.000 kn, 

a utrošeno je 413.00,72 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 438.500, a utrošeno je 411.531,85 kn. 

Odnosi se na kupovinu zemljišta, kupovinu namještaja za novu vijećnicu i urede, postavljanje WIFI-

a, nabavu klime za novu vijećnicu,  kupovina božićnog nakita, jarbola i klupa.  

 

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

Općine Velika Trnovitica i civilnu zaštitu. Sredstva su planirana u iznosu 245.000,00 kn, a utrošeno 

je 225.396,00 kn. U navedenom iznosu uključen je iznos decentraliziranih sredstava koja se isplaćuju 

JVP Garešnica. 

 

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

manifestacije. Unutar aktivnosti vidljivo je utrošenih 10.087,28 kn, a isto se odnosi na sufinanciranje 

osiguranja poljoprivrednih usjeva. 

 

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 

1.520.000 kuna, a utrošen je iznos od 1.467.320,40 kn, isto se odnosi na uređenje puteva ( nabava i 

dovoz kamena, uređenje bankina, održavanje nerazvrstanih cesta, profiliranje nerazvrstanih cesta, 

uređenje mostova) te na II.  fazu rekonstrukcije pješačke staze u Novoj Ploščici,  

Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina – sredstva su planirana u iznosu od 156.005 kuna a 

utrošeno je 138.294,70 kuna. Odnosi se na plaće djelatnika zaposlenih na javnim radovima, gorivo, 
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materijal za čišćenje i održavanje, te na troškove usluga na održavanju ( košnji) javnih zelenih 

površina.   

Aktivnost: Rashodi za uređenje javne rasvjete – planirana sredstva su iznosu 635.000 kuna, a utrošeno 

je 593.906,70 kn. Odnosi se na električnu energiju i održavanje javne rasvjete, dovršetak zamjene 

rasvjetnih tijela na području Općine u  svim selima. .  

 

Aktivnost; Održavanje groblja i mrtvačnica: planirana sredstva su u iznosu 269.300,00 kuna, a 

utrošeno je 258.464,05. Utrošena sredstva se odnose na električnu energiju, komunalne usluge, i 

usluge održavanja i košnje groblja, te postavljanje video nadzora na mjesnim grobljima u Velikoj 

Trnovitici i Novoj Ploščici.   

 

Program 07: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: planirano je 662.000, a utrošeno 

je 657.172,65 kuna. Isto se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma u Maloj Trnovitici u 

iznosu od 435.976,43 kn, za što se dobilo 145.000 kn od Agencije za plaćanja, a ostatak je financiran 

sredstvima iz proračuna, te na kapitalnu pomoći društvu za izgradnju vodovodne mreže.  

 

Glava javne ustanove predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja – odnosi se na program 

predškolskog odgoja koji se obavlja pri osnovnoj školi Trnovitica, a koji je financiran od strane 

Općine. U potpunosti se financira rad tete, te prehrane.  

Unutar školskog obrazovanja uključene su stavke financiranja autobusne karte srednjoškolskoj djeci 

koja putuju ( djeci je karta besplatna, jer financiranje od strane Općine je u razlici koju daje 

prijevoznik i država), te na financiranje prehrane u potpunosti za sve učenike osnovne škole ( također 

u razlici broja djece koja su obuhvaćena županijskim programom), te na tekuće donacije školi za 

izlete, nagrađivane učenike.  

 

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

Planirana sredstva su 59.000, a utrošena 61.000,00 kn.  

 

Glava Programska djelatnost športa planirana je u iznosu od 230.000,00 kuna, a ostvareno je 

221.000,00, a odnosi se na financiranje nogometnih klubova, i športsko ribolovnih društava na našem 

području, te sportskih udruga i klubova sa našeg područja koja su sredstva ostvarila prijavom na javni 

poziv za financiranje.  

 

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

pomoći i Program Humanitarna skrb kroz udruge građana. Program čine aktivnosti:  
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aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima – sredstva su planirana u iznosu od 319.150 kuna, 

a utrošeno je 314.450,27 što se odnosi na pomoći za opremu novorođenčadi u iznosu od 10.000,00 

kuna po djetetu, isplata pomoći za ogrjev korisnicima socijalne pomoći, sufinanciranje polaznika 

vrtića sa 600 kn/ djetetu, bespovratne jednokratne potpore redovnim studentima sa područja Općine 

Velika Trnovitica, financiranje radnih bilježnica i opreme za učenike osnovne škole, jednokratne 

pomoći srednjoškolcima, te pomoći srednjoškolcima koji borave u učeničkim domovima.  

 

Aktivnost humanitarna skrb kroz udruge građana planirano je 63.000,00, te je utrošeno 45.644,89 

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 2020.godini nije zaduživala niti davala jamstva. 

 

OBVEZE I POTRAŽIVANJA 

Ukupne obveze na dan 31.12.2020 godine 374.386 kuna, a isto se odnosi na plaće za 12 mjesec koje 

se isplaćuju u 1. mjesecu, .materijalne rashode koji uključuju uredski materijal, usluge telefona, pošta, 

tekućeg i investicijskog održavanja, financijskih rashoda, te ostalih obaveza koje se odnose na 

nezakonito izgrađene zgrade i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (navedeni prihod se 

dijeli na 3 dijela: država, županija i općina, te smo iz tog razloga dužni voditi evidenciju tuđih obaveza 

do podmirenja. )  

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.449.151 kn.  

Isto se odnosi na potraživanja za poreze ( čiju evidenciju i naplatu vodi Porezna uprava) u iznosu od 

36.615,65 kn, potraživanja za prihode od imovine 100.628,32 kn ( isto se odnosi na zakup zemlje, 

prihod od nezakonito izgrađenih zgrada, te na zakupe), te na potraživanja od upravnih i 

administrativnih pristojbi u iznosu od 1.525.681,13 kuna ( isto se odnosi na komunalnu naknadu i 

komunalni doprinos, šumski doprinos, potraživanja za grobnu naknadu i ekološku rentu, najveći dio 

je iznos šumskog doprinosa koji je došao na naplatu početkom godine). Prema pravilniku o 

proračunskom računovodstvu na navedene iznose se mora provoditi ispravak vrijednosti potraživanja 

sukladno godinama dospijeća, te nakon provedenog ispravka vrijednosti dobiva se prvotno navedeni 

iznos.  

 

U Velikoj Trnovitici, 26.03.2021. 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Velika Trnovitica 

 



Godina 2021. Službeni glasnik  Broj 3 

 Općine Velika Trnovitica 

 

Benko Fadljević 

 

                                                                            

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće  

 

KLASA:400-03/21-01/01  

URBROJ:2123/06-01-21-03 

Velika Trnovitica, 26.03.2021. 
 

 
 
 
 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU 

u razdoblju od 01.01.2020. - 31.12.2020.godine 
 
 

I 

 

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA 

u razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2020.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 31.12.2020.godine. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Benko Fadljević 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                            Općinsko vijeće 

 

KLASA:400-03/21-01/01 

URBROJ:2123/06-02-21-05 

Velika Trnovitica, 26.03.2021. 

 

 

                           IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 

                                      u razdoblju od 01.01.2020.-31.12.2020. 

 

     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.-

31.12.2020. godine tekuća rezerva proračuna nije koristila. 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

 

                                                                                                             Benko Fadljević        
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                          Općinsko vijeće 

KLASA:400-03/21-01/01 

URBROJ:2123/06-02-21-05 

Velika Trnovitica, 26.03.2021. 

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01 i 103/03) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 26.03.2021. godine, donosi 

 

O D L U K U  
o izvršenju Socijalnog programa iz Proračuna 

za 2020. godinu 
 

I. 

Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2020. godini, kako slijedi: 

 

   
Plan 2020. Izvršenje 2020. 

1. Tekuće pomoći građanima za ogrjev    3721 24.150 24.150,00 

2. Tekuće pomoći za novorođenčad    3721 56.000 56.000,00 

3. Tekuće donacije vjerskim zajednicama       3811 53.000 53.000,00 

4. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju       3721 21.200 21.155,91 

5. Tekuće donacije Crvenom križu GD Garešnica       3811 12.000 3.000,00 

6. Tekuće donacije -mala škola       3811 15.000 13.933,00 

7. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih branitelja i 
pojedincima   

3    3811 
35.000 28.999,00 

88. Tekuće pomoći-socijalna skrb(ostalo)       3721 15.000 14.000,00 

19. Sufinanciranje cijene prijevoza       3722 55.000 55.833,53 

110. Sufinanciranje vrtića 3721 25.000 23.300,00 

11. Financiranje knjiga OŠ Trnovitica 3721 57.000 56.500,27 

112. Jednokratne pomoći - studenti 3721 42.000 42.000,00 

113. Jednokratne pomoći –srednjoškolci smještaj 3721 22.000 22.000,00 

   14. Jednokratne pomoći – srednjoškolci 3721 78.000 76.500,00 

       U k U k u p n o :   510.350 490.372,00 

 

I I .  

Ovo izvješće o izvršenju programa objaviti će se u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica  
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PREDSJEDNIK VIJEĆA:  

   Benko Fadljević, v.r. 
 

           

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-04/21-01/05 

Urbroj: 2123/06-01-21-l  

Velika Trnovitica, 26.03.2021. 
 

 

Na temelju članka 27.Zakona o udrugama(NN br.88/01 i 11/02) i članka 31 . Statuta Općine Velika 
Trnovitica, po prijedlogu Općinskog načelnika, općinsko vijeće Općine V. Trnovitica na svojoj 

sjednici održanoj 26. ožujak 2021., donosi 
 

    I Z V R E Š N J E  P R O G R A M A  

javnih potreba udruga s područja Općine V. Trnovitica za 2020. godinu 
 

I. 

Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba udruga s područja Općine V. Trnovitica osiguravaju se u 

proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu, kako slijedi 
 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine. 
 
 

R.br. Naziv Konto II. izmjene i 

dopune 

Izvršenje 

1. Tekuće donacije-VZO Trnovitica 3811 125.000,00 110.000,00 

2. Tekuće donacije-civilna zaštita 3811 0,00 0,00 

3. Tekuće donacije udr.građ.-

manifestacije,tur.zaj. 

3811 0,00 0,00 

3.    Tekuće donacije – HGSS 3811 2.500,00 0,00 
5. Tekuće donacije – Udruga Potrošač 3811 1.000,00 0,00 
     
     
     
     
 U K U P N O :   128.500,00 110.000,00 
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PREDSJEDNIK VIJEĆA:  

Benko Fadljević, v.r. 

 

 

 

                                                                                         

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 320-02/21-01/05 
URBROJ: 2123/06-01-21-1 
V. Trnovitica, 26.03.2021. 

 

Temeljem članka 49.,stavak 4 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine br 20/2018) te 

čl. 30. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br 2/21, 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica, na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2021. godine 

donijelo je 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

U VLASNIŠTUV RH ZA 2020. GODINU 

Članak 1.  

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvarena sredstva od zakupa, privremenog 

korištenja i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

iznosila su 207.342,97 kuna. Neutrošena sredstva iz prošlih godina iznose 217.089,25 kn.  

 

Članak 2.  

Sredstva ostvarena od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike hrvatske u iznosu od 387.251,08 kn, utrošena su na slijedeće projekte i aktivnosti:  

 

1. Za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog 

zemljišta u privatnom vlasništvu u iznosu od 15.097,56 kn, a isto se odnosi na plaću 

djelatnika koji radi na provođenju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te na pokrivanje 



Godina 2021. Službeni glasnik  Broj 3 

 Općine Velika Trnovitica 

 

dijela troškova usluga i opreme u JUO.  

 

2. Uređenje ruralnog prostora održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu    - 

uz održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu u 2020. godini uloženo je 

sredstava u iznosu od 245.752,99 kn, kako slijedi:  

 

- Nabava, prijevoz i ravnanje kamena za nasipavanje i uređenja poljskih putova, nabava 

materijala u iznosu od 245.752,99 kn. 

 

3. Sufinanciranje i druge poticajne mjerene za unaprjeđenje poljoprivrede te zaštita okoliša 

provedbom dezinsekcije 

 

 U 2020. godini su se sufinancirali projekti unapređenja poljoprivrede za sufinanciranje 

osiguranje usjeva u iznosu od 10.087,28 kn, te za zaštitu okoliša 22.500,00 kuna.  

 

Članak 3.  

Na dan 31.12.2020. godine neutrošeno je 130.994.39 kn, sredstva se prenose u 2021. godinu i 

trošite će se namjenski prema Odluci o raspodjeli rezultata.  

 

Članak 4.  

Prilog ovom izvješću je tablica Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstva ostvarenih 

od zakupa, privremenog korištenja i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske.  

Ovo Izvješće objaviti će se u Službenom glasniku „Službenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica“ 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica  

 

 

Benko Fadljević  
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Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog 
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom na području općine Velika Trnovitica, za 2020. godinu 

    

Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda   

VRSTA PRIHODA 
PLANIRANO 

(kn) 
OSTVARENO 

(kn)  

zakup i privremeno korištenje 200.000,00 176.780,39  

dugogodišnji zakup      

dugogodišnji zakup za ribnjake      

koncesija      

prodaja 31.000,00 30.508,84  

prihod od prodaje izravnom pogodbom      

davanje poljoprivrednog zemljišta na korištenje bez 
javnog poziva 

  
   

UKUPNO 231.000,00 207.342,97  

Neutrošeno iz prethodne godine 220.000,00 217.089,25  

UKUPNO (ukupno+neutrošeno) 451.000,00 424.432,22  

    

Tablica 2. Ostvareni rashodi    

Namjena sukladno čl. 49* 
PLANIRANO 

(kn) 
OSTVARENO 

(kn) 
Dokumentacija** 

1. za programe katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta 

  
    

1.1.       

1.2.       

2. za podmirenje troškova postupaka koji se vode u 
svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih 
knjiga 

  
    

2.1.       

2.2.       

3. za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje 
zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u 
privatnom vlasništvu 

20000 

15.097,56   

3.1.dio plaće radnika koji radi na provedbi Zakona 18000 13.983,56 Platne liste 

3.2. pokrivanje dijela troškova uslug ai opreme u JUO 2000 
1.114,00 

HRVATSKA POŠTA d.. 20186-
11005-2 

4. za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 
provedbom ovoga Zakona 

  
    

4.1.       

4.2.       

5. za program razminiranja zemljišta       

5.1.       

5.2.       
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6. za program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i 
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu 

250.000 245.752,99 

  

6.1. nabava kamena tucanika 50.000 47.345,45 HŠ d.o.o. - uprava šuma podružniva 
Bjelovar - rn 051600344-20, 5951-
0500-1, 2878-0500-1, 2250-0500-1 

6.2. nabava materijala za uređenje mostova, te 
uređenje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta, prilaznih 
puteva 

200000 198.407,54 

Europromet: 21-1-1,39-1-1,47-1-
1,65-1-1, 75-1-1,80-1-1                                  
Nediljko d.o.o. 137/D1/1, 95/D1/1, 
PNP 237, 1853, 2705,3416             
CESTE d.d. 480/02/1, 114/02/1, 
169/02/1 

7. za program uređenja zemljišta u postupku 
komasacije i hidromelioracije 

  
    

7.1.       

7.2.       

8. za troškove održavanja sustava za navodnjavanje       

8.1.       

8.2.       

9. za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja 
biološke raznolikosti  

  
    

9.1.       

9.2.       

10. za program sufinanciranja aktivnosti izrade 
programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih 
za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog 
razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere 
potpore iz toga Programa  

  

    

10.1.       

10.2.       

11. za druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i akvakulture. 

50000 32.587,28 
  

11.1.Sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva 20000 10.087,28 
Ugovor o subvencioniranju premije 
osiguranja poljoprivrednih kultura, 
KLASA: 402-04/20-01/02 

11.2. Zaštita okoliša provedbom dezisenkcije 30000 22.500,00 Škarda - sanitarna zaštita 2421-5-
1/2020,2548/5/1 

UKUPNO 320.000 293.437,83   

(PRIHOD-RASHOD) 131.000,00 130.994,39   

*Navesti točan naziv rashoda i upisati ga pod odgovarajuću kategoriju  

**Upisati broj računa, ugovora i sl.   Pečat i potpis 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/21-01/02 
URBROJ: 2123/06-01-21-1 
V. Trnovitica, 26.03.2021. 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18) te članka 
30. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 1/18), Općinsko 
vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26.03.2021. godine donosi: 

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE  V. TRNOVITICA U 2020. GODINI 

I. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine V. 

Trnovitica u 2020. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te 
za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s 
naznakom izvora financiranja. 

 

II. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine V. 

Trnovitica u 2020. godini obuhvaća:  

R.b

. 

O P I S  II. IZMJENE 

I DOPUNE 

IZVRŠENJE Izvor financiranja 

1. Uređenje mjesnih domova na 

području Općine- 

- Rekonstrukcija mjesnog doma M. 

Trnovitica 

- uređenje doma- V. Mlinska 

- izgradnja terase – G. Ploščica 

 

-440.000,00 

-0,00 

-0,00 

 

  435.976,43 kn 

  0,00 

  0,00 

-Opći prihodi 

-Prihodi po posebnim 

propisima 

-Komunalna naknada 

-Komunalni doprinos 

2. III. faza izgradnje nogostupa u N. 

Ploščici 

400.000,00   398.482,94 kn - pomoć iz državnog proračuna 

( MRRFEU)  

- prihodi proračuna 

- šumski doprinosi 

3. Cesta V. Trnovitica – Ladislav 0,00 0,00  

3. Rekonstrukcija javne rasvjete 400.000,00 384.728,96 kn - prihodi proračuna 

-prihodi po posebnim 

propisima 
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U K U P N O: 1.240.000,00   1.219.188,33  

 

III. 
Navedeni program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

V. Trnovitica u 2020. godini financirat će se iz slijedećih izvora:  

R. b. IZVOR FINANCIRANJA - O P I S  Iznos finan.u kn I.izmjene i dopune 

1. Komunalni doprinos 5.000,00 0,00 

2. Ministarstvo regionalnog razvoja i kapitalne pomoći 841.811,94 284.188,06 

3. Drugi izvori ut .posebnim propisima 880.000,00 650.000,00 

74. Komunalna naknada 50.000,00 100.000,00 

5. Nezakonito 9.000,00 0,00 

6. Donacije 0,00 0,00 
7. Opći prihodi 50.000,00 185.000,27 
8. Preneseni višak poslovanja   

U K U P N 0: 2.765.000,00 1.219.188,33 

IV. 

Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima odnosno prema priljevu sredstava u 

Proračun Općine V. Trnovitica. 

 

V. 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine V. 
Trnovitica u 2020. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine V. 
Trnovitica" a primjenjuje se danom objave. 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

/ Benko Fadljević, v.r.  / 
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             R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

B J E L O V A R S K O - B I L O G O R S K A  Ž U P A N I J A  
        O P Ć I N A  V E L I K A  T R N O V I T I C A  
               O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  

K L A S A :  6 2 0 - 0 1 / 2 1 - 0 1 / 0 1  

U R B R O J :  2 1 2 3 / 0 6 - 0 1 - 2 1 - 2  

V e l i k a  T r n o v i t i c a ,  2 6 . 0 3 . 2 0 2 1 .  

 
N a  o s n o v u  č l a n k a  7 4 .  Z a k o n a  o  š p o r t u  ( " N a r o d n e  n o v i n e " ,  b r o j  
7 1 / 0 6 )  i  č l a n k a  3 1 .  S t a t u t a  O p ć i n e  V e l i k a  T r n o v i t i c a ,  p o  p r i j e d l o g u  
O p ć i n s k o g  n a č e l n i k a ,  O p ć i n s k o  v i j e ć e  O p ć i n e  V e l i k a  T r n o v i t i c a  n a  
s v o j o j  s j e d n i c i ,  o d r ž a n o j  2 6 . 0 3 . 2 0 2 1 .  .  g o d i n e ,  d o n o s i  
 

I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A  
javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica u 2020. godini 

 

 

I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica 
osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu, kako slijedi:  

R. br. NAZIV Konto      II. izmjene i       

dopune  2020. g 

Izvršenje 

programa 

1. Tekuće donacije – NK“ Moslavina 

„V.Trnovitica 

38115        145.000,00 132.000,00 

2. Tekuće donacije – NK "Mladost" N.Ploščica 381151        50.000,00 50.000,00 

3. Tekuće donacije – ŠRD Klen V.Trnovitica 3811910      30.000,00 20.000,00 

4. Tekuće donacije – ŠRD Amur V.Mlinska 3811913      15.000,00 5.000,00 

5. Tekuće donacije – ŠRD Šaran M.Mlinska 3811914      15.000,00 10.000,00 

6. Tekuće donacije – ostale udruge                     15.000,00 12.645,89 

 UKUPNO:                   270.000,00 229.645,89 

 

II. 
Ovo izvršenje programa stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica". 

                                                                              

                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
             Benko Fadljević 

 
 



Godina 2021. Službeni glasnik  Broj 3 

 Općine Velika Trnovitica 

 
 
 
 
 

                                                                                             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

KLASA: 402-04/20-01/08 

URBROJ: 2123/06-01-20-1  

VELIKA Trnovitica, 26.03.2021.. 
 

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine", broj 140/05) i članka 
31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 
Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 26. ožujka 2021. godine, donijelo je 

 
I Z V R Š E N J E  P R O G R A M A  

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu  
 

Članak 1. 
Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu utvrđuje se namjena 

korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju 
prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine V.Trnovitica, u visini 
3,5% od prodajne cijene proizvoda na panju. 

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun proračuna Općine V.Trnovitica. 
 

Članak 3. 
U proračunu Općine V. Trnovitica planirani prihod šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa 
iznosi 1.000.000,00 kuna i to od Hrvatskih šuma . 
Sredstva koja pristignu u proračun Općine V. Trnovitica od šumskog doprinosa u tijeku 2020. godine 
koristit će se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i to za: održavanje 
nerazvrstanih cesta i putova nabava kamena, usluge prijevoza kamen te za financiranje izgranje 
komunlne infrasturkture sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 4. 
Sredstva pristigla u proračun tokom 2020. godine iznose: 906.170,81 kn, a utrošeno je 

1.209.414,78 kn. Općina je imala prenesenog viška sredstava, a nakon preraspodjele ostaje na računu 
263.455,19 kuna.  

 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine V.Trnovitica“. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA: Benko Fadljević.v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA:400-01/21-01/01 

URBROJ:2123/06-01-21-03 

 

  Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, 15/15.) i članka 31. 
Statuta Općine Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26. 

ožujka 2021. godine donijelo je: 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE  

VELIKA TRNOVITICA ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

 U Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu, članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine 

Velika Trnovitica za 2021. godinu  sastoji se od Općeg i Posebnog dijela Proračuna i Razvojnih planova, 

kako slijedi:  

 

Opći dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021.godinu čine: 

Račun prihoda i rashoda 

Prihoda poslovanja…………………………………………………..…….. 6.785.794,00 kn 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine……………………………………. 199.000,00 kn 

Višak prihoda iz 2020. – konto 9221 …………………………………............884.009,00 kn  

  Ukupni prihodi                                                 7.868.803,00kn 

Rashodi poslovanja…………………………………………………..…….. 4.558.803,00 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ……………………………….... 3.310.000,00 kn 

Ukupni rashodi                                                                                                7.868.803,00 kn 

Članak 2. 

 Posebni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu sačinjavaju izdaci Proračuna u 

iznosu od 7.868.803 kn i raspoređeni su po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama i 

aktivnostima koje su prikazane u tablici koja je sastavni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica. 

Članak 3. 
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Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

/Benko Fadljević/ 

                                                                 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće  

KLASA: 400-01/21-01/01 

URBROJ: 2123/06-01-21-01 

Velika Trnovitica, 26. ožujak 2021..godine 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15.) i članka 31. Statuta općine 

Velika Trnovitica  (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica  br. 2/21) Općinsko vijeće Velika 

Trnovitica  na sjednici održanoj 26.03.2021. godine donijelo je 

 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA  ZA 2021. godinu 

 

 

U Proračunu Općine Velika Trnovitica  za 2021. godinu članak 1. mijenja se i glasi: 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica  za 2021. godinu sastoje se od Općeg i 

Posebnog dijela. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica  za 2021. godinu čine:  

A) Račun prihoda i rashoda  

B) Račun zaduživanja  

C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi: 
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA   

 

BILJEŠKE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2021. GODINU 

 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donijelo je 14.12.2020. godine Proračun Općine Velika 

Trnovitica za 2020. godinu, te je isti planiran u iznosu od 7.28.803 kune. Članak 39. zakona o 

proračunu omogućava u tku godine donošenje izmjena i dopuna proračuna . Prijedlog I. izmjena i 

dopuna proračuna Općine Velika Trnovitica sastavljen je radi usklađenja prihoda i rashoda 

proračuna odnosno neke stavke se povećavaju, a neke nisu bilu planirane kod donošenja proračuna.  

 

Izmjene i dopune Proračuna se sastoje od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna čini Račun 

prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka 

iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.  

 

Po ovim izmjenama proračun se planira u iznosu od 7.868,803 kuna. Povećanje je u iznosu od 

580.000 kuna.  

 

U prihodovnoj strani proračuna došlo je i do povećanja i smanjenja određenih stavaka, a isto je 

razlog usklade sa godišnjem izvršenjem za 2020. godinu, koja nam je temeljna godina za planiranje 

tekuće godine, te dodavanje i raspoređivanjem prenesenih raspoloživih sredstava iz prethodnih 

godina. Usklade se rade tako da se gledaju prihodi i primici koji su ostvareni u prošlom 

obračunskom razdoblju, te se gleda na podatak nedospjelih i dospjelih potraživanja proračuna.  

Jedina stavka koje nije bilo u prvotnom proračunu je stavka na kontu 663 u iznosu od 145.000 

kuna, a  koja se odnose na dobivena sredstva ostvarena putem natječaja LAG Moslavina  za 

rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma u Maloj Trnovitici. Dobivena sredstva su sjela na račun 

u ovoj godini nakon provedenih suštinskih kontrola izvođenja radova, te se ista u ovoj godini 

moraju prema ugovoru utrošiti namjenski na takvu kategoriju radova ( unaprjeđenje komunalne 

infrastrukture dostupne zajednici).  

 

Sukladno gore navedenim izmjena prihodovnih stavaka, isto se tako rade i izmjene i dopune 

rashoda i izdataka sukladno planovima i mogućnostima proračuna. Unutar ovih izmjena i dopuna 

smo također napravili pregledniji raspored rashoda i izdataka koji se odnose na naknade građanima 

i kućanstvima, a u što ulaze troškovi ogrjeva, pomoć za opremu novorođenoj djeci, sufinanciranje 

troškova školske kuhinje, jednokratnih pomoći studentima, srednjoškolcima te potpore za smještaj 

u domovima, sufinanciranje vrtića, isti su raspoređeni kategorijama kojima suštinski pripadaju. 

 

  

Unutar razdjela Jedinstvenog upravnog odjela došlo je do povećanja u iznosu od 305.000,00 kuna, 

a isto se povećanje odnosi  na potrebu rješavanja pitanja pitke vode kod mjesnog doma u Gornjoj 

Trnovitici, te na rješavanje problema sa grijanjem u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici.  
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Unutar razdjela Komunalne infrastrukture, programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture pod održavanjem cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina napravljena je 

preraspodjela sredstava prema kategorijama iz razloga što prijavama na natječaje zahtijevaju se 

takve pozicije rashoda od prijave, dakle napravljeno je prebacivanje asfaltiranje parkinga kod 

groblja u Novoj Ploščici i Velikoj Trnovitici sa rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, na 

rashode za nabavu neproizvodne imovine, te sukladno troškovnicima za izgradnju usklađeni su 

iznosi tih navedenih rashoda.  

 

Na aktivnosti održavanje i uređivanje javnih i zelenih površina napravljeno je povećanje rashoda 

na stavci usluga tekućeg i investicijskog održavanja sukladno ugovoru o obavljanju komunalne 

djelatnosti održavanja javnih zelenih površina i razdvajanju istoga od održavanja groblja.  

 

Na aktivnosti održavanja groblja i mrtvačnica povećanje je u iznosi 88.000,00 kuna, a isto se odnosi 

na povećanje konta 323 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – jer uz sve tekuće rashode 

koje imamo planira se staviti ograda oko mjesnog groblja u Maloj Mlinskoj.  

 

Sukladno gore navedenom uvodnom dijelu objašnjenja rasporeda rashoda vezanih uz naknade 

građanima i kućanstvima, dio je raspoređen unutar sufinanciranja potreba u školstvu, a drugi dio 

unutar programa pomoć u novcu pojedincima i obiteljima, a isto je sve usklađeno sukladno 

ostvarenim i isplaćenim rashodima unutar prošlog obračunskog razdoblja.  

 

Sve ostale stavke u proračunu ostaju iste. 

 

 

Predsjednik Općinskog Vijeća 

 

Benko Fadljević, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-03/20-01/02  
URBROJ: 2123/06-01-20-1 
V.Trnovitica, 18.12.2020. 

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01, 
82/01 i 103/03) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, 
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 18.12.2020. godine, donosi 

 

O D L U K U  
o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna 

za 2021. godinu 
 

 

I. 

Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2021. godini, kako slijedi: 

   Plan 2021. 1. Izmjene            

1.  

1    1.       Tekuće pomoći građanima za ogrjev       3721 30.000,00 30.000,00 
2.       Tekuće pomoći za novorođenčad       3721 100.000,00 100.000,00 
3. Tekuće donacije vjerskim zajednicama          3811 60.000,00 60.000,00 

. 4. 4. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju          3721 25.000,00 25.000,00 
5. Tekuće donacije Crvenom križu GD Garešnica       3811 17.500,00 17.500,00 
6. Tekuće donacije -mala škola    3    3811 35.000,00 35.000,00 
7. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih branitelja i 

pojedincima 
      3811 30.000,00 30.000,00 

8. Tekuće pomoći-socijalna skrb(ostalo)       3721 10.000,00 10.000,00 
9.   9. Tekuće pomoći osn.obrazovanju       3811 25.000,00 25.000,00 
10.10. Sufinanciranje cijene prijevoza     3722 40.000,00 40.000,00 

11. Sufinanciranje vrtića 3721 35.000,00 35.000,00 
12. Nabava radnih bilježnica 3721 60.000,00 60.000,00 
13. Stipendije 3721 60.000,00 45.000,00 
14. Potpore srednjoškolcima 3721 80.000,00 100.000,00 
15. Financiranje troškova školske kuhinje 3721 30.000,00 40.000,00 
 U k u p n o :   637.500,00 652.500,00 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Velika 
Trnovitica" a primjenjuje se prvog dana od dana objave. 



Godina 2021. Službeni glasnik  Broj 3 

 Općine Velika Trnovitica 

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA:     

    Benko Fadljević, v.r. 
 

                        

 

                                                                                                 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/21-01/03 
URBROJ: 2123/06-01-21-1 
Velika Trnovitica, 26.03.2021. 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 32/20) te članka 
30. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26.03.2021. godine donosi: 

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE  VELIKA TRNOVITICA  U 2021. 

GODINI 

Članak 1. 

Ovim programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
V. Trnovitica u 2021. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 
uređaja, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog 
Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Velika 

Trnovitica u 2021. godini obuhvaća prema slijedećim vrstama: 

 

I. GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVMA 

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 

Redni 

broj 
Opis Iznos Izvor financiranja 

1. Izgradnja IV. faze nogostupa u Novoj 

Ploščici – 700 m – od puta Prekmlinske do 

kraja sela, a isto se nalazi u proračunu na 

poziciji Glava 002 04: Komunalna 

infrastruktura, A1006 01 Održavanje i 

poboljšavanje komunalne infrastrukture, 

600.000,00 

- Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na natječaje)  

- Šumski doprinos 

- prihod od nezakonito izgrađenih 

zgrada 
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42 – Građevinski objekti – IV faza 

nogostupa Nova Ploščica 

 

-isto uključuje troškove izrade projektne 

dokumentacije, troškove izvođača radova, 

troškove nadzora 

 

- prihod iz proračuna 

-komunalna naknada 
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II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 

 

Redni 

broj 
Opis Iznos Izvor financiranja 

1. 

Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog 

doma u Mlinskim Vinogradima 

 

- isto uključuje troškove izrade projektne 

dokumentacije, troškove izvođača radova, 

troškove nadzora 

300.000,00 

- komunalna naknada 

- komunalni doprinos 

- opći prihodi 

- prihodi proračuna 

2. 

Izgradnja terasa Velika Mlinska i 
Gornja Ploščica 

 

- isto uključuje troškove izrade projektne 

dokumentacije, troškove izvođača radova, 

troškove nadzora 

400.000,00 

-Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na 

natječaje) 

- prihod iz proračuna 

- komunalna naknada 

 

 

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

 

Redni 
broj 

Opis Iznos Izvor financiranja 

1. Izgradnja ceste V. Trnovitica – 

Ladislav – cca 1 km 

 

-isto uključuje troškove izrade projektne 

dokumentacije, troškove izvođača radova, 

troškove nadzora 

1.000.000,00 

- Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na 

natječaje) 

- šumski doprinos 

- opći prihodi 

- prihodi proračuna 

 

 

IV. GROBLJA 

 

Redni 

broj 

Opis Plan 2021.  Novi plan 

2021. 

Izvor financiranja 

1. 

Asfaltiranje parkirališta kod 

groblja Nova Ploščica i V. 

Trnovitica 

800.000,00 600.000,00 

-komunalna naknada 

-prihodi proračuna 

-komunalna naknada 

-Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na 

natječaje) 

 

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena 

gradnje takvih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost 
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radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne 

nabave.  

 

Članak 3. 

Potrebna sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

iznose  3.100.000,00 kuna, a osigurati će se iz slijedećih izvora u 2021. godini, po stavkama 

predviđenima u Proračunu Općine Velika Trnovitica:  

 

- Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                1.200.000,00 kn 

- Prihodi nezakonito izgrađenih zgrada          28.000,00 kn 

- Sredstva šumskog doprinosa                     500.000,00 kn 

- Komunalni doprinos             15.000,00 kn 

- Komunalna naknada                       157.000,00 kn 

- Drugi izvori ut. posebnim propisima         500.000,00 kn 

- Prihodi iz proračuna  ( opći prihodi i prihodi od prodaje        700.000,00 kn 

nefinancijske imovine)        

 

 

Članak 4. 

Program će se izvršavati prema financijskim mogućnostima odnosno prema priljevu sredstava 

u Proračun Općine V. Trnovitica. 

 

Članak 5. 

Ove izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Velika Trnovitica u 2021. godini, stupaju na snagu prvog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku Općine V. Trnovitica". 

 
 

Predsjednik Općinskog Vijeća : 

   / Benko Fadljević   / 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/21-01/04 
URBROJ: 2123/06-01-21-1  
Velika Trnovitica, 26.03.2021. 

 
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18. te 

članka 30. Statuta Općine Velika Trnovitica, (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 2/21) 
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26.03.2021. godine donosi 

 
 

I .  I Z M J E N E  P R O G R A M A  
o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e  i n f r a s t r u k t u r e  n a  p o d r u č j u  O p ć i n e  V .  

T r n o v i t i c a  u  2 0 2 1 .  g o d i n i  
 

Č l a n a k  1 .  
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture i gradnje objekata 

komunalne infrastrukture na području Općine Velika Trnovitica za komunalne djelatnosti kako 
slijedi:  

- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje istih  
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
- Održavanje javne rasvjete 
- Održavanje groblja i mrtvačnice 
- Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.  

 

Č l a n a k  2 .  

Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća:  

R.b. NAZIV PROGRAMA Plan za 2021.g. u 

kn 

   

1. Održavanje javne rasvjete 30.000,00 

2. Održavanje ceste V. Trnovitica – Ladislav, nasipavanje tucanika 0-60 i 
0-30 u dužini od 1.000 m (uključen i dovoz), krčenje šiblja i 
profiliranje 

40.000,00 

 Održavanje ceste V. Mlinska - odlagalište, nasipavanje tucanika 0,60 u 
dužini od 650 metara (uključen i dovoz) 

35.000,00 

   

 Održavanje poljskih puteva, mostova 
- poljski put u N. Ploščici - nasipavanje puta tucanikom 0,60 u  dužini 
od 900 m (uključen i dovoz) 
- poljski putevi u V. Tmovitici(vojkovićev, palešnički)  - nasipavanje 
puta tucanikom 0,60 u dužini od 700 m (uključen i dovoz) 

 

35.000,00 

40.000,00 
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- put u V. Trnovitici ( kopunov put – lijevi) – krčenje šiblja, graba, 
ravnanje, nasipavnje 
- usluge rada stroja na iskopu kanala-graba uz poljske puteve - 
20hx250 kn 
- nabava materijala i dijelova za održavanje mostova i kanala 
 
- iskop graba na nerazvrstanim cestama 

40.000,00 

25.000,00 

65.000,00 

90.000,00 

 Ukupno: održavanje cesta, polj. puteva, san. divljih odlagališta 295.000,00 

4

. 

Održavanje cesta u zimskim uvjetima  15.000,00 

5. Održavanje groblja - tri groblja (7-8 košnji), kupnja opreme za 

mrtvačnice, odvoz smeća sa groblja – komunalne usluge 
130.000,00 

 UKUPNO: 545.000,00 

 

Članak 3. 

Sredstva za izvršenje radova odnosno programa navedenih u članku 2. ovog Programa osiguravaju 

se u okviru Proračuna za 2021. godini, po izvorima: 

  

1 .  K o m u n a l n a  n a k n a d a  6 5 2 3 2  1 7 0 . 0 0 0 , 0 0  

2 .  G r o b n a  n a k n a d a  6 5 1 2 1  9 0 . 0 0 0 0 , 0 0  

3 .  D o p r i n o s  z a  š u m e  -  H r v a t s k e  

š u m e  

6 5 2 4 1  2 3 0 . 0 0 0 , 0 0  

4 .  Z a k u p  i  p r o d a j a   

p o l j o p r i v r e d n o g  z e m l j i š t a  

6 4 2 2 2  i  

7 1 1 1  

5 5 . 0 0 0 , 0 0  

 U K U P N O :   545.000,00 

 

Članak 4. 

Ove I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Velika Trnovitica u 2021. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku 
Općine Velika Trnovitica.. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:  

 

                 /Benko Fadljević, v.r. / 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 351-01/21-01/04 

Urbroj: 2123/06-01-21-1                             

Velika Trnovitica, 26. ožujka 2021.      

 

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

broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 27. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2021. 

godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  otpadom za 2020. godinu. 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. 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 2020. 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 

 - unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom 
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 - 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 

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

glasniku Općine Velika Trnovitica„  broj 2 od 30. ožujka 2016. godine.  
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-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 Gospodarenja otpadom za 2019. godinu, objavljeno u 

„Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica„ broj 1 od 20. ožujka 2020. 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 

novine“ 94/13, 73/17) i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 

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

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). 

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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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 2020. godinu, odvozom komunalnog otpada 

obuhvaćena su sva naselja Općine Velika Trnovitica, odnosno 317 kućanstava i 25 pravnih osoba 

(ukupno 362 korisnika). 

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

domaćinstva. Iz tog proizlazi da je odvozom smeća obuhvaćeno 70%  kućanstava. U 2020. godini na 

području Općine sakupljeno je 139,52 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. 

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.   
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 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 

 

362 

 

80% 

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 

 

 

139,52 
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Tablica 5.: Količina otpada prikupljena putem zelenih otoka i reciklažnog dvorišta  

 

VRSTA OTPADA I KLJUČNI BROJ KOLIČINA 

(t) 

Otpad od prerađenih tekstilnih vlakana 04 02 

22 

0,18 

Papirna i kartonska ambalaža 15 01 01 0,09 

Staklena ambalaža 15 01 07 0,19 

Staklo 20 01 02 0,15 

Odbačena električna i elektronička oprema 

koja sadrži opasne komponente 20 01 35 

0,12 

Plastika 20 01 39 0,19 

UKUPNO: 0,92 

 

 

Tablica 6.: Zaprimljene i deponirane količine komunalnog i neopasnog otpada u 2020. 

godini 

 

KLJUČNI BROJ 
PREDAVATELJ 

OTPADA 

UKUPNA 

KOLIČINA 

(t) 

02 01 04 – otpadna plastika 

(Isključujući ambalažu) 

METALGRAFIČKI 

OBRT 
1,87 

MINI - PAK 1,14 

02 03 04 –materijali neprikladni za 

potrošnju ili preradu 

INTERSNACK 

ADRIA 
0,30 

04 02 22 – otpad od prerađenih 

tekstilnih 

vlakana 

KRETEX 1,30 

HRASTOVČANKA 12,98 

MIDEX 2,08 
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TEX 3,27 

PRIMA MOBILIS 8,22 

15 01 06 – miješana ambalaža 

BAKROTISAK 302,00 

ROTOPLAST 

299,94 

 

 

15 02 03 – apsorbensi, filtarski 

materijali, tkanine za brisanje i 

zaštitna odjeća, koji nisu navedeni 

pod 15 02 02 

FRIDRIH 0,27 

17 01 07 – mješavine betona, cigle, 

crijepa/pločica i keramike koje nisu 

navedene pod 17 01 06 

NOVI STAN 1,98 

20 03 07 – glomazni otpad 

SREDNJA ŠKOLA 

„AUGUST 

ŠENOA“ 

GAREŠNICA 

1,50 

KOMUNALAC 81,38 

20 03 99 – komunalni otpad koji 

nije specificiran na drugi način 
PRIMA MOBILIS 2,18 

19 08 02 – otpad iz pjeskolova 
KOMUNALIJE 

VODOVOD 
0,70 

19 12 12 – ostali otpad (uključujući 

mješavine materijala) od 

mehaničke obrade otpada 

BABIĆ 1.198,90 

EKO 

KOMUNALIJE 

PLUS D.O.O. 

691,26 

EKO – FLOR 

PLUS 
2.801,60 

   E – KOLEKTRO 244,12 

GREEN TEAM 

RECYCLING 
296,34 
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      KEMOKOP 1.132,70 

     POS-PLAST 206,08 

            ROTO TRANS 

EKO 
2.155,94 

    UNIVERZAL 379,58 

      WANG X 3.690,28 

20 03 01 – miješani komunalni 

otpad 

      ČISTOĆA 6.741,54 

     IVANKOM 378,60 

  KOMUNALIJE 990,24 

VELIKI GRĐEVAC 182,58 

            INTERSNACK 

ADRIA 
15,00 

OPĆINA BEREK 4,00 

PRIMA MOBILIS 4,18 

  KOMUNALAC 2.171,56 

                                                                                                                      

UKUPNO: 

24.003,61 

 

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.  
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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 

31.12.2020. 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. 

 

Tablica 7. Odlagalište otpada na području JLS 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

4.695,00 

 

 

- 

Općina Velika 

Trnovitica 

Općina Hercegovac 

Grad Garešnica 

UKUPNO:  
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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. 

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. 
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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 

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  
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                                                 Slika 1.: Hijerarhija gospodarenja otpadom. 

 

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 
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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 

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 2020. godini, ukupna količina 

prikupljenog papira iznosi 66,43 t (od toga 6,65 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 
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-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. 

 

 

 

12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

   U 2020. 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 
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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 2020. godini uslugom odvoza i deponiranja otpada na području Općine Velika Trnovitica koristilo 

se 337 kućanstava i 25 pravnih osoba te je odloženo 139,52 t komunalnog otpada. Drugim riječima, 

obuhvaćeno je 80 % korisnika. 

     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. 

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

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:810-01/21-01/01 

URBROJ:2123/06-01-21-2 

Velika Trnovitica, 26. ožujka 2021. godine      

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka 

31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 2/21), 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 27. sjednici održanoj 26. ožujka 2021. 

godine, donijelo je 

ODLUKU 

o prihvaćanju I. Revizije Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Velika 

Trnovitica 

  

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja I. Reviziju  Procjene rizika od velikih nesreća 

za područje Općine Velika Trnovitica.  

II. 

Postupak je pokrenut Odlukom općinskog načelnika o načinu izrade I. Revizije Procjene rizika 

od velikih nesreća na području Općine Velika Trnovitica, Klasa:810-01/21-01/01, 

Urbroj:2123/06-02-21-1, od 09. ožujka 2021. godine. 

III. 

Tekst Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Velika Trnovitica u tekstualnom i 

digitalnom obliku dostupan je za pregled u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Trnovitica, a bit će objavljen na internetskoj stranici Općine Velika Trnovitica. 

IV.  

Ova odluka stupa na snagu 8 (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: 021-03/21-01/01 

Ur.br: 2123/06-01-21-1     

Velika Trnovitica, 26. ožujka 2021.   

 

Na temelju članka  33.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br.  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09,  

36/09,  150/11,  144/12,  19/13,  137/15,  123/17,98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, br. 2/21)  Općinsko vijeće 

Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine donosi 

 

P O S L O V N I K 

Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica 

 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje 

prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i 

potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja 

akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja, te druga 

pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

 

  

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Članak 2. 

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima 

utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog 

vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u pogledu 

predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatnog povjerenstva i Povjerenstva za 

izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 

vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili 

veći broj vijećnika. 

 

Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša 

domovino”. 

Članak 3. 

 

Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, vijećnici polažu prisegu.  

 

Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja: 

“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica 

obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona 

i Statuta Općine Velika Trnovitica te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Velika Trnovitica”.  

 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege  proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik, nakon što je 

izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: „Prisežem“  

 

Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju 

izjavu o davanju prisege. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje 

obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj sjednici na kojoj je nazočan. 

 

Članak 4. 

 

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik 

vijećnika. 

 

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a 

kojeg odredi politička stranka. 

 

Vijećnika izabranog  na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje kandidat 

stranke kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika, kojem je prestao mandat. 

 

Vijećnika  izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. 

 



Godina 2021. Službeni glasnik  Broj 3 

 Općine Velika Trnovitica 

 

5 
 

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način propisan odredbama 

Statuta Općine Velika Trnovitica. Ako Mandatno povjerenstvo nije oformljeno, ostavka se 

podnosi predsjedniku Općinskog vijeća. 

 

Članak 5. 

 

  Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatnog 

povjerenstva i Povjerenstva za izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika 

mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.  

 

 

  

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 

 

Članak 6. 

 

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 7. 

 

Pročelnici upravnih tijela dužni su vijećniku pružiti obavijesti i uvide u materijal o temama koje 

su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća 

ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne. 

 

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i 

predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.  

 

Članak 8. 

 

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć 

vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u 

obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da 

mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu 

sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi 

potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika. 

 

Članak 9. 

 

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub 

nezavisnih vijećnika. 

 

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana. 
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Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, 

priložiti svoja pravila rada te podatke o članovima. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi 

tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.). 

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

 

Članak 10. 

 

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika. 

 

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim 

glasovanjem, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 

vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika. 

 

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika. 

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. 

 

Članak 11. 

 

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata. 

 

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije 

potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

 

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u 

ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova. 

 

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja. 

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se 

izborni postupak u cijelosti. 

 

Predsjednika vijeća zamjenjuje potpredsjednik, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. 

 

Članak 12. 

 

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Velika 

Trnovitica i ovim Poslovnikom. 
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Članak 13. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od 

predsjednika klubova vijećnika. 

 

Članak 14. 

 

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća 

pomaže pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće. 

 

 

V. RADNA TIJELA 

 

Članak 15. 

 

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su: 

1. Mandatno povjerenstvo, 

2. Povjerenstvo za izbor i imenovanje, 

3. Povjerenstvo za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost, 
4. Odbor za financiranje i Proračun. 

 

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom 

osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik radnog tijela i njegovi članovi biraju se u pravilu između vijećnika, ali mogu biti 

birani i iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba, na prijedlog Povjerenstva za izbor i 

imenovanja,  uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje 

prijedloge. 

 

O prijedlogu za predsjednika i svakog člana radnog tijela glasuje se u cjelini. 

 

Članak 16. 

 

Mandatno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana. 

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća  iz redova vijećnika. 

 

Članak 17. 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, čine predsjednik i dva člana. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova 

vijećnika Općinskog vijeća. 

 

Članak 18. 
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Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, čine predsjednik i dva člana.  

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 19. 

 

Odbor za financije i proračun, čine predsjednik i dva člana. 

Odbor za financije i proračun bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika 

Općinskog vijeća. 

Članak 20. 

 

 Sve ostale odbore čine predsjednik i dva člana koji se u pravilu biraju iz redova vijećnika 

Općinskog vijeća, na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća. 

 

Članak 21. 

 

Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran je odlukom o osnivanju radnih tijela. 

 

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 

obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog vijeća i objavom na web stranici Općine 

Velika Trnovitica. 

 

U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada 

radnog tijela. 

 

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, načelnika i 

Općinsko vijeće. 

 

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I NAČELNIKA 

 

Članak 22. 

 

Načelnik na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću 

dužnost načelnika Općine Velika Trnovitica obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom 

radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Velika Trnovitica te da ću se 

zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Velika Trnovitica”. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane prisege proziva načelnika, a načelnik, nakon što 

je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara: “Prisežem”.  
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Članak 23. 

 

Načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća. 

 

Načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene u 

dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 

 

Članak 24. 

 

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje 

u njihovom radu, iznosi stajališta načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava 

načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela. 

 

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra 

li da je prisutnost  izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 

 

Članak 25. 

 

O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog 

vijeća izvješćuju načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.   

 

Članak 26. 

 

Način i pokretanje postupka opoziva načelnika propisan je Statutom Općine Velika Trnovitica. 

 

 

VII. AKTI VIJEĆA 

 

Članak 27. 

 

Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti)  koje Općinsko vijeće donosi na temelju prava i 

ovlaštenja utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik Vijeća. 

 

 

Članak 28. 

 

Na izvornike odluka i drugih  akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 

 

Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata Općinskog  vijeća podrazumijeva se onaj tekst 

odluke odnosno drugog akta,  koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 

 

Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u  pismohrani Općine. 
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Članak 29. 

 

Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća, odluka o izboru, imenovanju i razrješenju 

osoba koje bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u Službenom glasilu i na službenim 

web stranicama Općine.  

 

O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine se upravno tijelo koje obavlja stručne 

poslove za Općinsko vijeće. 

 

Članak 30. 

 

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, 

načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog 

mogu podnijeti samo određena tijela. 

 

Članak 31. 

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu 

s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i 

uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika. 

 

Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se 

da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu 

otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije 

upućen Općinskom vijeću. 

 

Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili odluka nije donesena na Općinskom 

vijeću, može se ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko 

vijeće ne odluči drukčije. 

 

Članak 32. 

 

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta. 

 

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst 

odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti 

i odgovarajuća dokumentacija. 
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Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno 

usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi 

na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti  opravdanost ranijeg stupanja na snagu. 

 

Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja 

mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i 

primjedbama. 

 

Načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i 

izvjestitelj radnog tijela i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik. 

 

 

Članak 33. 

 

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje, 

predsjednik Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan 

prijedlog. 

 

Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog vijeća će unijeti prijedloge odluka u 

prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća redoslijedom kojim su dostavljeni. 

 

Članak 34. 

 

Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za 

prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta. 

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i 

obrazloženja od propisanog  stavkom 1. ovog članka.  

 

Članak 35. 

 

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana 

uz obrazloženje najkasnije dan prije održavanja sjednice. 

 

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo 

na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama. 

 

Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije 

odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj. 

 

Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 30. ovog 

Poslovnika. 
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Članak 36. 

 

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti amandman i 

usmeno, na sjednici, u tijeku rasprave. 

 

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave. 

 

Načelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije 

predlagatelj. 

 

Članak 37. 

 

Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog 

prijedloga akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima 

ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja. 

 

Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to 

zatraži načelnik, neovisno da li je on predlagatelj. 

 

Članak 38. 

 

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i načelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili 

ne. 

 

Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, 

neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima. 

 

Članak 39. 

 

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o 

njemu se odvojeno ne glasuje: 

 ako ga je podnio predlagatelj akta, 

 ako ga je podnijelo Povjerenstvo za Statut i Poslovnik i s njim se suglasio 

predlagatelj akta, 

 ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se suglasio predlagatelj akta. 

 

Članak 40. 

 

Ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije 

suglasio načelnik, se glasuje  odvojeno. 

 

Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga 

akta o kojoj se odlučuje. 
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Članak 41. 

 

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se 

odnose. 

 

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se 

glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje 

o ostalim amandmanima. 

 

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta. 

 

VIII. DONOŠENJE  AKTA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Članak 42. 

 

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani 

razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu 

za Općinu. 

 

Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 

31. ovog Poslovnika. 

 

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog  akta, a ako 

prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku 1/3 svih vijećnika. 

 

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća 

najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom 

postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, ako on  nije predlagatelj. 

  

Članak 43. 

 

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o 

opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se 

raspravlja i odlučuje o aktu. 

 

Članak 44. 

 

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do 

zaključenja rasprave. 
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O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika 

koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku. 

 

 

 

 

 

X. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 

OPĆINE 

 

Članak 45. 

 

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg 

izvještaja o izvršenju  proračuna Općine podnosi načelnik na način i u rokovima propisanim 

zakonom. 

 

Članak 46. 

 

Statut, Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju  proračuna donose se većinom glasova svih 

vijećnika. 

 

 

XI. VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

Članak 47.  

 

Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja načelniku i pročelnicima upravnih tijela u svezi 

poslova iz njihovog djelokruga rada. 

 

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u  

pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome 

ga upućuje.  

 

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može 

trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da 

može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže tri minute.  

 

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se 

navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati 

najviše pet minuta. 

 

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani 

odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici. 
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Načelnik i pročelnici dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika 

Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor vijećniku koji je 

postavio pitanje. 

  

Članak 48. 

 

Pitanja koja vijećnici postavljaju načelniku, odnosno pročelnicima upravnih tijela kao i odgovor 

na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, 

koje se odnose na postavljeno pitanje. 

 

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim 

odredbama. 

 

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog 

vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti 

vijećnika. 

 

Članak 49. 

 

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik, 

odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici 

Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug 

rada je to pitanje. 

 

 

Članak 50. 

 

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o 

odgovoru  i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati 

dulje od dvije minute. 

 

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio 

Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti 

mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje. 

 

 

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA NAČELNIKA 

 

Članak 51. 

 

Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine Velika Trnovitica. 
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Članak 52. 

 

Prijedlog za traženje izvješća od načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može 

podnijeti najmanje 1/3 svih vijećnika. 

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu 

donošenje zaključka o traženju izvješća načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, 

formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.    

 

 

Članak 53. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće 

sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što 

protekne 15 dana od dana  primitka. 

  

Članak 54. 

 

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici 

Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog. 

 

Načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.  

 

Članak 55. 

 

Raspravu o izvješću načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju 

koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili  donošenjem zaključka kojim se od 

načelnika traži  izvršavanje općih akata Općinskog vijeća. 

  

 

Članak 56. 

 

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća načelnika mogu prijedlog povući 

najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu. 

 

Ako prijedlog za traženje izvješća načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno 

podudarnom pitanju  ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 30 dana od dana kada 

je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od 

načelnika.  

 

 

XIII.  RED NA SJEDNICI 
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l. Sazivanje sjednice 

 

Članak 57. 

 

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 

prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog načelnika, u roku od 15 dana od dana 

primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno 

općinskog načelnika. 

 

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 

 

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na 

obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova općinskog vijeća, sjednicu će sazvati načelnik u roku 

od 8 dana. 

 

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev 

jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od 

vijećnika. 

 

Članak 58. 

 

Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi 

način. 

 

Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se 

vijećnicima  5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se 

može skratiti. 

 

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Sjednica Općinskog 

vijeća može se održavati i putem video veze. 

 

O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice  u kraćem 

roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, 

pročelnicima upravnih tijela i djelatnicima upravnih tijela Općine Velika Trnovitica. 

 

2. Dnevni red 

 

Članak 59. 
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Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za 

sjednicu.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom 

i dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog 

dnevnog reda sjednice.  

 

 

 

Članak 60. 

 

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u pravilu na početku sjednice. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu 

predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se 

predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po 

predloženoj dopuni.  

 

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog 

obrazložiti. 

 

O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave. 

 

Prilikom utvrđivanja dnevnog rada najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini 

predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje 

o hitnosti postupka. 

 

Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 

Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.  

 

Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Članak 61. 

 

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog 

dnevnog reda. 

 

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga 

i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s 

dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet. 

 

Članak 62. 
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Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudarnog sadržaja koji nije 

uvršten u dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 31. ovog Poslovnika prije 

proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog  vijeća o dnevnom redu. 

 

 

3. Predsjedavanje i sudjelovanje 

 

Članak 63. 

 

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti 

ili spriječenosti  potpredsjednik.   

 

 

Članak 64. 

 

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni  koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika 

Općinskog vijeća. 

 

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.  

 

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik Općinskog vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 

        

       Članak 65. 

Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, 

predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute. 

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje o povredi Poslovnika 

odnosno utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem o tome se 

odlučuje na sjednici bez rasprave. 

 

Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio 

povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će mu dati riječ čim završi govor 

ovog koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak odnosno 

objašnjenje, a njegov govor ne može trajati duže od dvije minute. 

 

 

Članak 66. 
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Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, 

svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u svom govoru grubo vrijeđa osobe 

koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti. 

 

Ako govornik i poslije opomene nastavi sa ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena, 

predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a po potrebi i udaljiti  ga sa sjednice. 

 

Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz stavka 3. ovog članka, predsjednik 

Općinskog vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom 

glasovanja. 

 

Članak 67. 

 

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da govornik o istoj temi može govoriti samo 

jedanput. 

 

Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje pet minuta. 

 

Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti 

i dulje. 

 

Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se prijavili za govor u skladu s odredbama 

ovog Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti još najviše tri minute, 

neovisno o tome da li su ranije govorili o toj temi. 

 

4. Tijek sjednice 

 

Članak 68. 

 

Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća 

utvrđuje nazočnost vijećnika.  

 

Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog vijeća o tome obavještava predsjednika 

Općinskog vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Općinsko 

vijeće.  

 

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj vijećnika, 

predsjednik Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i sat. 
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Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da nema 

nazočnosti većine vijećnika. 

 

Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća će provesti i u tijeku 

sjednice, na zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži 1/3 svih vijećnika 

 

5. Odlučivanje 

 

Članak 69. 

 

Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća, potrebna je nazočnost većine vijećnika, osim 

u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drugačije određeno 

 

Članak 70. 

 

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća 

nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije 

drugačije određeno. 

 

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte: 

 Statut Općine, 

 Poslovnik Općinskog vijeća, 

 proračun, 

 godišnji izvješće o izvršenju proračuna 

 odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća 

 odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga 

utvrđenih statutom Općine Velika Trnovitica. 

 

6. Glasovanje 

 

Članak 71. 

 

Glasovanje na sjednici je javno. 

 

Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju glasuje tajno. 

 

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. 

 

Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva 

vijećnike da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je “protiv” prijedloga, odnosno da li se 

tko uzdržao od glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u vijećnici, a nisu glasovali 

«za» niti «protiv» prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od glasovanja, smatraju se 

uzdržanim glasovima. 
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Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika glasuje se “za” ili “protiv”. 

 

Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za 

njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjednik Općinskog 

vijeća može odmah konstatirati da je amandman odbijen. 

 

Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik upravnog tijela u čijoj je nadležnosti 

obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog vijeća.   

 

 

Članak 72. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat glasovanja. 

 

Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže 

brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja. 

 

 

Članak 73. 

 

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i 

ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 

 

Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način 

da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata. 

 

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i 

precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”. 

 

Glasačke listiće priprema službenik upravnog odjela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih 

poslova za potrebe Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti i određeni 

broj vijećnika koji će mu pomagati kod tajnog glasovanja. 

 

Članak 74. 

 

Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku Općinskog vijeća u provođenju tajnog 

glasovanja predaje vijećnicima glasačke listiće. 
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Članak 75. 

 

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 

Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom kao i prvo glasovanje. 

 

 

 

Članak 76. 

 

Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem i to osobno. 

 

Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić 

koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga ili što je vijećnik glasovao, 

kao i listić na kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira. 

Članak 77. 

 

Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjednik Općinskog 

vijeća objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja. 

 

Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih glasačkih listića. 

 

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i  vijećnika 

koji su mu pomagali kod samog glasovanja. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je 

provedeno tajno glasovanje. 

 

 

XIV. IZBORI I IMENOVANJA 

 

Članak 78. 

 

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u 

postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.  

  

Članak 79. 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja 

poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti. 

 

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik 

Općinskog vijeća. 
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Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti 

predsjednika. 

 

Članak 80. 

 

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti 

postupak  razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 

Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati 

obrazloženje prijedloga.  

 

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu 

najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.  

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća 

koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen. 

 

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog 

vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti  im prestaju izborom novog predsjednika 

Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 81. 

 

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku.. Dužnost im prestaje danom 

izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.  

  

Članak 82. 

 

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere 

novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne 

izabere novi predsjednik. 

 

Općinsko je vijeće dužno u  roku od 30 dana od donošenja odluke  o razrješenja predsjednika 

izabrati novog predsjednika. 

 

 

XIV.  ZAPISNICI 

 

Članak 83. 

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. 
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Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o 

sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama. 

 

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 

 

Članak 84. 

 

Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe 

na zapisnik prethodne sjednice. 

 

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba 

prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 

 

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim 

primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim. 

 

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.  

 

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva upravno tijelo Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 85. 

 

Sjednice Općinskog vijeća tonski se snimaju, a prijepis tonske snimke sjednice čuva upravno 

tijelo Općine Velika Trnovitica. 

 

Upravno tijelo Općine Velika Trnovitica je dužno omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da 

presluša tonski snimak sjednice. 

 

XV.  JAVNOST RADA 
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                                                                        Članak 86. 

 

Sjednice Općinskog vijeća su javne. 

 

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim 

zakonima i općim aktom jedinice. 

 

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, 

ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel 

i dr.). 

 

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, 

predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća. 

 

Članak 87. 

 

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne 

ploče i objavom na web stranicama Općine. 

 

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu 

Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine. 

 

Članak 88. 

 

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima 

klasificirani određenim stupnjem tajnosti. 

  

Članak 89. 

 

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i 

radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu 

odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 90. 

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u «Službenom 

glasniku općine Velika Trnovitica». 
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Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća donesen na 

sjednici održanoj dana 12. rujna 2018. godine (“Službeni glasnik općine Velika Trnovitica“, 

broj 5/18).  

 

 

                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Benko Fadljević, v.r.  
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:402-04/21-01/02 

URBROJ:2123/06-02-21-1 

Velika Trnovitica, 24. veljače 2021. 

 

. 

 

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

Trnovitica“ br. 2/21), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju premija osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima na području općine Velika Trnovitica u 2021. godini 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja premije osiguranja poljoprivrednih 

usjeva za poljoprivrednike sa područja Općine Velika Trnovitica u 2021. godini. 

 

Članak 2. 

 

Općina Velika Trnovitica će putem javnog poziva odabrati najpovoljnije osiguravajuće društvo. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za namjenu iz članka 1. ove Odluke, osiguravaju se iz sljedećih izvora u visini: 

- 25 % sredstava u proračunu Općine Velika Trnovitica, a maksimalno 500,00 kuna po 

jednom poljoprivrednom proizvođaču. 

 

U cilju provođenja ove Odluke, Općina i osiguravajuće društvo sklapaju Ugovore kojima se 

uređuje način korištenja sredstava sukladno stavku 1. ovog članka. 

 

Članak 4. 

 

Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, imaju prebivalište na području općine 
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Velika Trnovitica i imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu s odabranim 

osiguravajućem društvu. 

 

 

Članak 5. 

 

Pravo na sufinanciranje iz općinskog Proračuna, neće ostvariti ona poljoprivredna gospodarstva 

koja imaju dugovanja prema općinskom Proračunu po bilo kojoj osnovi. 

 

Članak 6. 

 

Sufinanciranje se odobrava u visini 25 % iznosa od zaključene police osiguranja za tekuću 

godinu, a maksimalno 500,00 kuna i sredstva su planirana u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

 

Članak 7. 

 

Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 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: 050-01/21-01/03                                                                                     

Urbroj: 2123/06-02-21-2                             

Velika Trnovitica, 08. ožujka 2021. 

 

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

Trnovitica broj 2/21) i na temelju pisane zamolbe Maria Čukmana iz Velike Trnovitice 99a, 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donio je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O financijskoj pomoći Mariu Čukmanu 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o financijskoj pomoći Mariu 

Čukmanu iz Velike Trnovitice 99a, u iznosu od 1.500,00 kuna na račun broj: 

HR4323400093510407339, otvoren u Privrednoj banci d.d. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe Maria Čukmana u kojoj je zamolio dodjelu 

jednokratne novčane pomoći u svrhu podmirenja računa za električnu energiju i u svrhu 

podmirenja troškova bolničkog liječenja, a koje zbog loših materijalnih prilika nije u 

mogućnosti podmiriti. 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica da provede ovu Odluku. 

 

Članak 4. 

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:810-01/21-01/01 

URBROJ:2123/06-02-21-1 

Velika Trnovitica, 09. ožujka 2021.godine 

 

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20 i 

20/21), Pravilnika o smjernicama za izradu Procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Republike Hrvatske jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“ broj 65/16), Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje 

Bjelovarsko-bilogorske županije (Klasa: 300-01/16-01/42, URBROJ: 2103-09-16-5 od 

30.prosinca 2016..godine), prve Procjene rizika od velikih nesreća za područje Bjelovarsko-

bilogorske županije (5/2019), i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica“ broj 2/21) te prve Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“  broj 4/18), općinski 

načelnik donosi 

 

O D L U K U 

o načinu izrade I.  Revizije Procjene rizika od velikih nesreća  

za područje Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1. 

Temeljem obaveza iz predmetnog Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, 

općinski načelnik predlaže a Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donosi Reviziju I. 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine, nakon tri godine od prve Procjene rizika 

te izrade dokumenta istog naziva za područje Bjelovarsko-bilogorske županije ukupno. 

 

Članak 2. 

Revizija I. Procjene rizika izvršit će se usklađenim timskim radom Radne skupine Općine, uz 

stručnu pomoć. Revizija dokumenta se radi u uvjetima provođenja protuepidemijskih mjera i 

postupaka uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, odnosno bolesti COVID-19. Od Bjelovarsko-

bilogorske županije i Službe civilne zaštite Bjelovar (Ravnateljstva CZ RH) nisu primljene 

nadopune postojećih ili nove Smjernice za izradu Procjene rizika.  

 

Članak 3. 

U Radnu skupinu za izradu Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Velika Trnovitica, (oblik rada naložen Smjernicama Županije), određujem: 

1. Ivana Nemčić, dipl.iur, pročelnica JUO i načelnica Stožera CZ Općine, za Voditelja 

radne skupine, 

2. Ivan Aržek, dr.med, za člana, 

3. Andrea Jandrić, univ.bacc.oec., za člana,  

4. Dražen Melec, zapovjednik VZO Velika Trnovitica, za člana,  

5. Franjo Logožar, stručna osoba zaštite i spašavanja, za člana i stručnu pomoć. 
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Članak 4. 

Radna skupina će proučiti do sada važeću prvu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje 

Općine te prvu Procjenu rizika Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i druge relevantne 

dokumente civilne zaštite, te izraditi Reviziju I. dokumenta. Na razini Općine o provođenju ove 

Odluke brinuti će pročelnica JUO. 

Članak 5. 

Voditelj Radne skupine predstavit će rezultat rada i Procjenu rizika u cjelini, najduže u roku od 

60 dana od donošenja ove Odluke, koja stupa na snagu danom donošenja.                       

                 

  

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                              Ivan  Marković, v.r. 

 

 


