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SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 
 

Općina Velika Trnovitica 

Velika Trnovitica 223A 

43285 Velika Trnovitica 

Tel.:043/541-028 
______________________________________________________________________________ 

Godina 2022. 
Glasnik izlazi prema potrebi                         br. 1                                                   21.03.2022. g.                      
__________________________________________________________________________________ 
                                                         OPĆINSKO VIJEĆE                                                  

1. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za 

razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

- Izvješće o radu načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje srpanja – prosinac 

2022. godine 

2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu 

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za 2021. 

godinu 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području 

Općine Velika Trnovitica 

5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina na 

području Općine Velika Trnovitica 

6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i mrtvačnica na 

području Općine Velika Trnovitica 

7. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Trnovitica 

8. Odluka o imenovanju Etičkog odbora 

9. Odluka o imenovanju Vijeća časti 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika projekata i programa 

od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Velika Trnovitica za 

2022. godinu 

2. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce 

3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici 223A 

4. Odluka o donaciji Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Garešnica 
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održavanje javne rasvjete 

6. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka prikupljanja 

ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete 

7. Odluka o isplati pomoći za rođenje djeteta 

8. Odluka o početku postupka jednostavne nabave 

9. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne 

nabave za radove na sanaciji opasnog mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije 

10. Odluka o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – 

održavanje javnih zelenih površina 
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18. Odluka o donaciji NK „Mladost“ Nova Ploščica 
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3 
 

                                  

 

            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 022-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-01-22-1                             

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. god.     

 

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, 150/11, 144/12m 19/13, 137/15 i 123/17) i 

članka 31.  Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 06. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. godine 

donosi 
 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica 

Za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine 

 

 

Članak 1. 

 

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

Velika Trnovitica za razdoblje 01. srpanj – 31. prosinac 2021. godine.  

 

             Članak 2. 

 

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

Velika Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                      Marica Prohaska 
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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 01.07.2021. – 31.12.2021. 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 :  

- Kupnja zemljišta kod nogometnog igrališta – 35.000,00 kuna 

- Asfaltiranje parkinga kod groblja Nova Ploščica -438.291,48 kuna ( što zaokružuje iznos 

ulaganja na parkirališta kod groblja 650.000,00 kuna)  

- u razdoblju od 01. srpnja do 31.12 godine ispostavljene su završne situacije za  nogostup u 

Novoj Ploščici u iznosu 324.976,10 kuna, što čini ukupno ulaganje na izradu IV. fazu 

nogostupa u 2021. godini u iznosu od 598.000,00 kuna  



5 
 

- ugrađivanje septičke jame kod mjesnog doma Velika Mlinska – 34.892,74 kuna  

- na uređenje unutrašnjosti mjesnog doma Nova Ploščica i pripremnih radnji za asfaltiranje 

iza mjesnog doma utrošeno je 41.603,38 kuna,  

- uređenje terase mjesnog doma Mala Mlinska 27.891,25 kuna, 

- unutarnje uređenje doma Gornja Trnovitica, te pripremne radnje za parkiralište ispred 

mjesnog doma 44.925 kuna 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i prometnica, groblja i javnih zelenih površins:  

- uređenje kupljenog zemljišta – 67.125 

- uređivanje puteva na području Velika Trnovitica 140.063 kuna ( ceste Velika Trnovitica - 

Ladislav – iskop graba i uređivanje bankina 45.713,75 kuna, uređenje Kopunovog puta – 

38.850 kuna, uređenje poljskih puteva iza crkve – 12.187,50 kuna, uređenje Čukmanovog 

puta – 43.312,50 kuna ) 

- na uređenje puteva u Novoj Ploščici utrošeno je 34.837,50 kuna  

- Održavani su putevi u Velikoj Mlinskoj 18.837,75 kuna 

- Rađeno je strojno profiliranje na nerazvrstanim cestama-  u iznosu 33.250 kuna 

- Održavanje puteva na području Gornje Trnovitica – 18.237,50 kuna  

- Nabava kamena i cijevi za mostove – 92. 546 kn 

- Održavanje groblja i  javnih zelenih površina – 133.715kn 

Oprema:   

- Od opreme je nabavljen novi adventski vijenac, klime u mjesne domove Gornja Ploščica i 

Gornja Trnovitica, te su kupljene dodatne kamere za  video nadzor na mjesnom groblju u 

Velikoj Trnovitici te je obnovljen namještaj u mjesnom domu Mala Mlinska – sve navedeno 

nabavljeno je u ukupnom iznosu od 121.000 kunu.  

Javne potrebe stanovnika  -  

- Obzirom da je od početka 2022. godine uvedena praksa isplata pomoći za opremu 

novorođenog djeteta prema zahtjevu, u izvještajnom razdoblju su podnesena 2 zahtjeva te su 

ista isplaćena, 

- u izvještajnom razdoblju  isplaćene su jednokratne potpore prema primljenim zahtjevima 

putem javnog poziva za studente, učenike srednjih škola i učenike srednjih škola koji su 

smješteni u učeničkim domovima – sve navedeno je u iznosu od 119.500,00 kuna.  

- Financirana je nabavka radnih bilježnica za učenike osnovnih škola – u iznosu od 53.806,94 

kune. 

- Za sufinanciranje prehrane učenika u matičnoj i područnoj osnovnoj školi, te za prijevoz 

učenika srednjih škola, u navedenom razdoblju je isplaćeno 47.685,02 kune.  

- Financiranje i praćenje rada udruge putem kategoriziranih javnih poziva te sukladno uredbi 

o financiranju udruga  
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ZAKLJUČAK  

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

do 31.  prosinca 2021. 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: 351-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-01-22-1                             

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. god.     

 

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

Trnovitica broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 06. sjednici održanoj dana 18. 

ožujka 2022. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja  otpadom za 2021. godinu. 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. 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. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                      Marica Prohaska 
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Općina Velika Trnovitica 

Jedinstveni upravni odjel 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  

 

 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Velika Trnovitica 

za 2021. godinu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ožujak, 2022. godine 
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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 

 - 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 
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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.  

-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 Gospodarenja otpadom za 2020. godinu, objavljeno u „Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica“ broj 3 od 26. ožujka 2021. godine. 
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     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). 

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 
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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). 

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. 

Planirane i provedene 

aktivnost 

>2018. 

godina 

2019. 2020. 2021. 

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 

✓  ✓  ✓  ✓  



15 

Prema podacima Komunalca d.o.o. Garešnica za 2021. godinu, odvozom komunalnog otpada 

obuhvaćena su sva naselja Općine Velika Trnovitica, odnosno 340 kućanstava i 46 pravnih 

osoba (ukupno 386 korisnika). 

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

u 452 domaćinstva. Iz tog proizlazi da je odvozom smeća obuhvaćeno 85%  kućanstava. U 

2021. godini na području Općine sakupljeno je 128,54 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.   

 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 
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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 

 

386 

 

85 % 

Komunalac 

d.o.o. 

Garešnica 

 

Općina Velika Trnovitica ima dva zelena otoka (Tablica 3.)  kojima gospodari Komunalac 

d.o.o. U 2021. godini pokrenuti je postupak kojim se postojeći spremnici planiraju zamijeniti 

sa polupodzemnim spremnicima od 3.000 l i 5.000 l.  

 

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 1 1 1 

Nova Ploščica 1 0 1 1 1 

 

 Veliki je problem što korisnici kvalitetno ne odvajaju otpad. U vrećama i 

spremnicima za papir i plastiku nalazi se otpad koji prema danim uputama ne bi trebao biti. Sa 

zelenih otoka tekstil i staklo su bili neupotrebljivi jer isti nije bio zadovoljavajuće kvalitete te 

se predao na odlagalište. Sukladno tome, nužna je daljnja edukacija korisnika kako bi se postigli 

traženi ciljevi odvajanja otpada. 

  

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 
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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 

 

128,54 

 

 

Tablica 5.: Odvojeno prikupljeni otpad u 2021. godini  

 

VRSTA OTPADA I KLJUČNI BROJ KOLIČINA (t) 

Papir i karton 20 01 01 7,09 

Plastika 20 01 39 8,47 

Glomazni otpad 20 03 07 2,25 

Biootpad 02 03 04 0,00 

UKUPNO: 17,81 

 

 

 

 

Tablica 6.: Zaprimljene i deponirane količine komunalnog i neopasnog otpada u 2021. 

godini 

 

KLJUČNI BROJ 
PREDAVATELJ 

OTPADA 

UKUPNA 

KOLIČINA (t) 

02 01 04 – otpadna 

plastika (Isključujući 

ambalažu) 

METALGRAFIČKI OBRT 6,84 

MINI - PAK 1,24 

HRASTOVČANKA  12,92 

KRETEX 1,69 
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04 02 22 – otpad od 

prerađenih tekstilnih 

vlakana 

MANA MODA d.o.o. 0,18 

MIDEX d.o.o. 1,57 

PRIMA MOBILIS d.o.o. 4,80 

TEX d.o.o. 2,07 

15 01 06 – miješana 

ambalaža 

BAKROTISAK 361,88 

ROTOPLAST 352,50 

15 02 03 – apsorbensi, 

filtarski materijali, 

tkanine za brisanje i 

zaštitna odjeća, koji nisu 

navedeni pod 15 02 02 

FRIDRIH d.o.o. 0,44 

17 01 07 – mješavine 

betona, cigle, 

crijepa/pločica i 

keramike koje nisu 

navedene pod 17 01 06 

NOVI STAN d.o.o. 0,62 

KOMUNALAC d.o.o. 22,66 

19 08 01 ostaci na sitima 

i grabljama 

VODA GAREŠNICA 

d.o.o. 
3,00 

19 08 02 – otpad iz 

pjeskolova 
VODA GAREŠNICA d.o.o. 9,92 

19 08 05 – muljevi od 

obrade urbanih otpadnih 

voda 

VODA GAREŠNICA d.o.o 39,26 

19 12 04 – plastika i 

guma 
METIS d.o.o. 41,31 

19 12 12 – ostali otpad 

(uključujući mješavine 

materijala) od 

mehaničke obrade 

otpada 

SIROVINA PROMET 

d.o.o. 
2,32 

BABIĆ 1.471,72 

EKO – FLOR PLUS 2.518,58 

      KEMOKOP 2.002,20 

     POS-PLAST 121,00 

            ROTO TRANS EKO 2.507,64 

SAUBERMACHER-EKP d.o.o. 1.968,08 

      WANG X 4.395,11 

20 03 01 – miješani 

komunalni otpad 

      ČISTOĆA d.o.o. 6.497,76 

     IVANKOM d.o.o. 307,22 

INTERSNACK d.o.o. 26,60 

  KOMUNALIJE d.o.o. 1.184,22 

PRIMA MOBILIS d.o.o. 1,62 

KOMUNALAC d.o.o. 1.966,52 

20 03 07 – glomazni 

otpad 
KOMUNALAC d.o.o. 101,49 
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20 03 99 – komunalni 

otpad koji nije 

specificiran na drugi 

način 

PRIMA MOBILIS d.o.o. 6,94 

                                  UKUPNO: 32.998,78 

 

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

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

MZOIE.  

 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA 

ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 

ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

 

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

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

Johovača nalazi se u katastarskoj općini Velika Mlinska, a prostornim planom uređenja Općine 

Velika Trnovitica odnosno kartom korištenja i namjene površina označeno je kao odlagalište 

komunalnog otpada. Isto je namijenjeno za odlaganje miješanog komunalnog, neopasnog 

proizvodnog i inertnog otpada.  

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

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

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 na dan 31.12.2022. godine iznosi 15.342,00 t. U tijeku je priprema 

dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju odlagališta otpada 

kojim će se dobiti dodatne kazete s kojima će se povećati kapacitet odlagališta za dodatnih 

211.000,00 m3  otpada odnosno cca 147.700,00 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 
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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. 

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 

 

 

 

 

2.927,08 

 

 

- 

Općina Velika Trnovitica 

Općina Hercegovac 

Grad Garešnica 

UKUPNO:  
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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 gospodarenju otpadom propisuje obvezu odvojenog prikupljanja otpada  

                                      

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

POSEBIM KATEGORIJAMA OTPADA 

      

Redovito provođenje općih mjera za gospodarenje otpadom na području Općine potrebno je 

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

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

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

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

površinama i odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu. 

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

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

što su uspostava centra za ponovnu uporabu, osiguranje potrebne opreme za proizvodnju 

kućnog kompostiranja, provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti provodit će direktno 

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

otpadom. 

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

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

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

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

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

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

mobilne jedinice. 

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

dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim 

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

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

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

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

važnost odvojenog sakupljanja otpada. 

 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE MJERE ODVOJENOG 

PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, STAKLA, PLASTIKE TE KRUPNOG 

(GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

 

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

osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

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.  
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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 

-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 2021. 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 
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prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te 

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

jednog ili više reciklažnih dvorišta. Stanovnicima Općine na raspolaganju je reciklažno dvorište 

koje se nalazi na odlagalištu otpada Johovača. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor 

namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta 

otpada u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17) koje se 

prikupljaju u za to predviđene spremnike (kontejnere) za odlaganje otpada smještene na 

uređenom platou. Reciklažno dvorište izgrađeno je sa svim potrebnim sadržajima: asfaltirani 

pristup (nepropusna podna površina, otporna na uskladišteni otpad), ozelenjene površine uz 

prometnicu (drvored), zaštitno zelenilo uz susjedne međe, ograđena građevinska čestica.  

U 2021. godini uslugom odvoza i deponiranja otpada na području Općine Velika Trnovitica 

koristilo se 340 kućanstava i 46 pravnih osoba te je odloženo 128,54 t komunalnog otpada. 

Drugim riječima, obuhvaćeno je 85 % 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: 363-01/22-01/05 

URBROJ: 2103-20-01-22-1                             

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022.                                                             

 

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 

68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine 

Velika Trnovitica broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, 

održanoj dana 18. ožujka 2022. godine, donosi 

ODLUKU  

O IZMJENI I DOPUNI  

ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

Članak 1. 

U Članku 6. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 

2/19) nakon stavka 1 dodaje se stavak i glasi: 

„Površine javne namjene moraju se koristiti na način da se u što većoj mjeri omogući 

kretanje osoba s posebnim potrebama“ 

Članak 2. 

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

Velika Trnovitica. 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                    Marica Prohaska  
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

     BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   
            

KLASA: 363-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-08 

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. godina 

 

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj:68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj: 02/19) i članka 

31. Statuta Općine Velika Trnovitica ("Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica " broj 02/21) 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. 

god., donosi 

 

ODLUKU 

 o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete 

na području Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1.  

Temeljem provedenog javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

- održavanje javne rasvjete na području Općine Velika Trnovitica, kao najpovoljniji ponuditelj 

odabire se Elektroinstalaterski obrt „Munja“, vl. Milan Ožegović, Mala Mlinska bb, 43 285 

Velika Trnovitica, OIB: 95714511481.  

 

Članak 2. 

Komunalna djelatnost - održavanje javne rasvjete koja se odnosi na održavanje sustava 

javne rasvjete povjerava se na rok od 4 (četiri) godine, počevši od dana zaključenja ugovora o 

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.  

 

Članak 3.  

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinskog načelnika na sklapanje Ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Velika 

Trnovitica za četverogodišnje razdoblje (2022.-2026. god.). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“. 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

     BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   
           

KLASA: 363-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-09 

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. godina 

 

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj:68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj: 02/19) i članka 

31. Statuta Općine Velika Trnovitica ("Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica " broj 02/21) 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. 

god., donosi 

 

ODLUKU 

 o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javnih zelenih  

površina na području Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1.  

Temeljem provedenog javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

- održavanje javnih zelenih površina na području Općine Velika Trnovitica, kao najpovoljniji 

ponuditelj odabire se Stolarski obrt „Pogrebna oprema“ Čedomir Matovina, Moslavačka 41, 43 

280 Garešnica, OIB: 15235109547. 

 

Članak 2. 

Komunalna djelatnost - održavanje javnih zelenih površina koja se odnosi na košnju 

trave i održavanje zelenih površina, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada i ostale radove 

za koje se ukaže potreba, povjerava se na rok od 4 (četiri) godine, počevši od dana zaključenja 

ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.  

 

Članak 3.  

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinskog načelnika na sklapanje Ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina na području Općine 

Velika Trnovitica za četverogodišnje razdoblje (2022.-2026. god.). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 
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                REPUBLIKA HRVATSKA 

     BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   
            

KLASA: 363-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-02-22-09 

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. godina 

 

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj:68/18, 110/18 i 32/20), članka 18. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj: 02/19) i članka 

31. Statuta Općine Velika Trnovitica ("Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica " broj 02/21) 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2022. 

god., donosi 

 

ODLUKU 

 o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i mrtvačnica 

 na području Općine Velika Trnovitica 

 

Članak 1.  

Temeljem provedenog javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti 

- održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine Velika Trnovitica, kao najpovoljniji 

ponuditelj odabire se Stolarski obrt „Pogrebna oprema“ Čedomir Matovina, Moslavačka 41, 43 

280 Garešnica, OIB: 15235109547. 

 

Članak 2. 

Komunalna djelatnost - održavanje groblja i mrtvačnica koja se odnosi na održavanje 

prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, košnju trave i održavanje zelenih 

površina unutar groblja, šišanje živice te obrezivanje drveća i čempresa na groblju kao i ostale 

radove za koje se ukaže potreba, povjerava se na rok od 4 (četiri) godine, počevši od dana 
zaključenja ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.  

 

Članak 3.  

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinskog načelnika na sklapanje Ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i mrtvačnica na području Općine Velika 

Trnovitica za četverogodišnje razdoblje (2022.-2026. god.). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“. 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

      OPĆINSKO VIJEĆE 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-01-22-1 

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. godine 

 
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 

broj 143/21) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik, broj 02/21), 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 18. ožujka 2022. godine, donosi 

 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI  

U OPĆINI VELIKA TRNOVITICA 
 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog 

interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti 

u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim 

vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje 

vlasti na lokalnoj razini. 

(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog 

odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, 

poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.  

Članak 3. 

(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća odnose se i na načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 

(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz članka 2. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 

3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 
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političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih 

ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom 

Općine Velika Trnovitica 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj 

i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge 

potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine 

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti 

može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao 

ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u 

obavljanju njegove dužnosti 

4. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 

kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, 

uključujući spolno uznemiravanje. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod. 

 

2. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 

temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 

povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane 

traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja 

obećanja izvan propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
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13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 

relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora; 

15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnog odjela Općine koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 

(primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene 

vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 

službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se 

tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

3. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu 

radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici 

Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 

jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 

Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane 

osobe.  

 

4. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe 

na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

5. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
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(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća  

 

 

 

 

Članak 13. 

(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti 

član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti 

i jedan iz oporbe. 

 

Članak 14. 

(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici.  

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi 

političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  

 

Članak 15. 

(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 

člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika 

upravnog tijela Općine ili po prijavi građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti 

koji se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa 

koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 

pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 16. 

(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 

poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 

očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 

vođenjem postupka po prijavi. 

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 17. 

(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 

 

Članak 18. 

(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 

upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba 

interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama 

Etičkog kodeksa. 
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(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 

dana podnesenog prigovora. 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

Članak 20. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica i na mrežnoj stranici Općine Velika Trnovitica.   

 

Članak 21. 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                  Marica Prohaska  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-03/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-01-22-1                            

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. god.     

 

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

Velika Trnovitica br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici 

održanoj 18. ožujka 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

O imenovanju Etičkog odbora  

 

Članak 1. 

U Etički Odbor imenuju se: 

1. Andrea Jandrić – za predsjednika, 

2. Matej Majcan – za člana, 

3. Ivan Čukman – za člana 

Članak 2. 

Etički odbor obavlja sljedeće poslove: 

− prati primjenu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Trnovitica  

− promiče etičko ponašanje u odnosima nositelja političkih dužnosti prema građanima, 

službenicima upravnog odjela Općine, načelniku, članovima radnog tijela Općinskog 
vijeća  i međusobnim odnosima,  

− zaprima pritužbe građana, člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog vijeća, 

radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika ili službenika upravnog odjela Općine na 

neetično ponašanje nositelja političke dužnosti te ispituje njihovu osnovanost i vodi 

evidenciju zaprimljenih pritužbi. 

− donosi odluke na sjednici većinom glasova i predlaže ih Općinskom vijeću u skladu s 

Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

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

Velika Trnovitica.  

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 021-03/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-1                             

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. god.     

 

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

Velika Trnovitica br. 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici 

održanoj 18. ožujka 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

O imenovanju Vijeća časti  

 

 

Članak 1. 

U Vijeće časti imenovani su: 

4. Adrijana Župljanin – za predsjednika, 

5. Nikola Crkvenac – za člana, 

6. Marija Spišić – za člana 

7. Dražen Melec - za člana, 

8. Branko Pucarin - za člana 

 

Članak 2. 

Vijeće časti obavlja sljedeće poslove: 

− prati primjenu Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Trnovitica  

− promiče etičko ponašanje u odnosima nositelja političkih dužnosti prema građanima, 

službenicima upravnog odjela Općine, načelniku, članovima radnog tijela Općinskog 

vijeća  i međusobnim odnosima,  

− donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

− zaprima prigovore nositelja političkih dužnosti na Odluke Općinskog vijeća te ispituje 

njihovu osnovanost u skladu s Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti Općine 

Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

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

Velika Trnovitica.  

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI  NAČELNIK 

  

KLASA: 402-04/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 03. siječnja 2022.  

 

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 

26/15) Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi: 

 

 

GODIŠNJI PLAN 

Raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika projekata i programa od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Velika Trnovitica za 

2022. godinu 

 

Članak 1. 

Ovi se Planom definiraju javni pozivi i natječaji za dodjelu sredstava iz proračuna Općine 

Velika Trnovitica za 2022. godinu, programsko područje, planirano vrijeme objave natječaja, 

ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog 

programa odnosno projekta, očekivani broj programa i projekata čije će se financiranje 

ugovoriti. 

 

Članak 2. 

Plan raspisivanja javnih poziva i natječaja izrađen je u posebnoj tablici (prilog 1.), koja čini 

sastavni dio ovog Plana. 

 

Članak 3. 

Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera te Općina Velika Trnovitica zadržava pravo 

raspisivanja dodatnih natječaja, odnosno promjene postojećih, ovisno o raspoloživosti 

financijskih sredstava. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                      Ivan Marković 
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Prilog 1.  

 
 

 

 

 

Naziv natječaja Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

Raspon 

sredstava 

namijenjen za 

financiranje 

pojedinog 

projekta/ 

programa 

Očekivani 

broj 

ugovora 

Planirano 

trajanje 

projekta 

Očekivani 

datum 

raspisivan

ja 

natječaja 

Financijs

ka 

podrška 

se 

ostvaruje 

na rok od 

1. Javni poziv za   

financiranje 

programa/ 

projekata udruga 

iz sredstava 

proračuna 

Općine Velika 

Trnovitica za 

2022. godinu 

 

400.000,00 

kuna 

1.000,00 – 

150.000,00 

kuna 

 

Do 15 

Tijekom 

2022. 

godine 

Veljača 

2022. 

godine 

Do 31. 

12.2022. 

godine 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinski načelnik 

 

KLASA:  214-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-01 

Velika Trnovitica, 12.01.2022. 

 

Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ Broj 125/19) i članka 47. 

Statuta Općine Velika Trnovitica Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica, dana 12. 

siječnja 2022. godine donosi 

 

ODLUKU 

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce  

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade dobrovoljnim 

vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Velika 

Trnovitica,  

 

Članak 2. 

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na 

području Općine Velika Trnovitica za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće 

od Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 3. 

Dobrovoljni vatrogasci koji su radnom odnosu, kada sudjeluju na vatrogasnoj intervenciji 

poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata imaju pravo na neradne sate u 

dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to 

vrijeme od Općine Velika Trnovitica ako je na njenom području obavljena vatrogasna 

intervencija.  

 

Članak 4. 

Naknada iz članka 2. i 3. isplaćuje se Poslodavcu, a po obrazloženom i dokumentiranom 

zahtjevu uz potvrdu DVD-a o izvršenoj vatrogasnoj intervenciji. Zahtjev sa priloženom 

dokumentacijom predaje se u roku od 30dana od dana kada je dobrovoljni vatrogasac bio 

angažiran, a isplatna lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti izrađen sukladno potvrdi 

o angažiranju.  
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Članak 5. 

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnim 

intervencijama imaju pravo na naknadu od Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 6. 

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj 

intervenciji jednaka je vrijednosti prosječne naknade za obavljanje poslova profesionalnog 

vatrogastva u Republici Hrvatskoj.  

 

Članak 7. 

Pravo na naknadu iz članka 6. ove Odluke ostvaruju pod slijedećim uvjetima:  

- Da mu matično dobrovoljno društvo izda potvrdu o sudjelovanju u intervenciji 

- Te da od nadležnih tijela ishodi potvrdu o statusu nezaposlene osobe, ili potvrdu 

obrazovne institucije ako je u vrijeme intervencije imao status učenika ili redovitog 

studenta. 

 

Članak 8. 

Naknadu iz članka 6. ove Odluke će dobrovoljnim vatrogascima isplatiti nadležna Vatrogasna 

zajednica Općine  Velika Trnovitica kojem će Općina Velika Trnovitica doznačiti sredstva po 

ispostavljenom zahtjevu i obračunu troškova.  

 

Članak 9. 

Naknade utvrđene ovom Odlukom isplaćuju se na teret sredstava planiranih Proračunom 

Općine Velika Trnovitica za ovu namjenu.  

 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za sudjelovanje u 

vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim vatrogascima na području Općine Velika 

Trnovitica, KLASA: 214-05/10-01/01, URBROJ: 2123/06-02-10-1, od 26. travnja 2010. 

godine 

 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će ista biti objavljena u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica.  

 

Općinski načelnik 

 

 

Ivan Marković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 940-01/21-01/09 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 31.01.2022. godine 
 

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 

112/18), članka 7. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa 

člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), općinski 

načelnik donosi  

ODLUKU  

O uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici 223A 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se na korištenje poslovni prostor u Velikoj Trnovitici 223A, prizemlje 

zgrade sagrađen na k.č.. 3104/1 k.o. Trnovitica, a koji se sastoji od jedne prostorije zvana „sala“ 

44,06 m2 i prostorije sa šankom zvanom „točionik“ površine 17,40 m2 odnosno sveukupne 

površine 61,46 m2, pomoćni prostor i skladište i san. čvor (64,52 m2), te terasa 48,46 m2. 

 

Članak 2. 

Poslovni prostor iz članka 1. Ove Odluke daje se na korištenje Obrtu za ugostiteljstvo „Kristina“ 

iz Velike Trnovitice 44a, OIB: 80697402343, zastupanom po vlasniku Kristini Pelikan za 

obavljanje registrirane djelatnosti.  

 

Članak 3. 

Poslovni prostor daje se na uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina.  

Ugovorne strane su sporazumne da zakupac snosi troškove grijanja, električne energije, vode, 

odvoza smeća, komunalne naknade, stambene pričuve, telefona i sve druge troškove vezane uz 

održavanje i korištenje poslovnog prostora. Zakupac ne smije davati poslovni prostor u 

podzakup niti obavljati preinake u objektu bez pisanog odobrenja zakupodavaca, a dužan ga je 

koristiti prema njihovoj namjeni.  

 

Članak 4. 

Poslovni prostor daje se na uporabu u stanju u kojem je viđen (zapisnik o primopredaji).  

 

Članak 5. 

U slučaju prestanka Ugovora, zakupac je obvezan predati prostor u zatečenom i preuzetom 

stanju (prema zapisniku o primopredaji), a u slučaju oštećenja nadoknaditi štetu zakupodavcu. 

 

Članak 6.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                             Ivan Marković 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

KLASA: 050-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 31. siječanj 2022. god. 

 

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

Velika Trnovitica broj 02/21) Općinski načelnik donio je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O donaciji Udruzi hrvatskih branitelja  

Domovinskog rata policije Garešnica 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o donaciji Udruzi hrvatskih 

branitelja Domovinskog rata policije Garešnica, Vladimira Nazora 20A, 43 280 Garešnica, 

OIB: 86350358447 u iznosu od 4.394,70 kuna, koja će se uplatiti na račun 

 

broj: HR15 2340 0091 1106 3822 2, otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe predsjednika Edima Muratovića za 

povrat financijskih sredstava za obilježavanje proslave blagdana Svetog Vinka u Gornjoj 

Trnovitici dana 22. siječnja 2022. godine te za održani braniteljski susret. 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica da postupi sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na danom njenog donošenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Marković 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 01. veljače 2022. god. 

 

 Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

ODLUKU  

o objavi javnog poziva za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti – održavanje javne rasvjete 
 

Članak 1.  

Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica,  

OIB: 8799386136 

Kontakt: 043/541-038 

E-mail: opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr  

 

Članak 2. 

 Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Velika 

Trnovitica.  

  

Članak 3.  

 Poslovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete dodjeljuje se na razdoblje 

od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 4. 

 Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponuda koji se upućuje na adrese najmanje 

tri ponuditelja. 

 

Članak 5.  

 Postupak prikupljanja ponuda provoditi će Povjerenstvo imenovano posebnom Odlukom, a 

koje će kompletan materijal s prijedlogom za odabir ponude uputiti Općinskom vijeću u svrhu 

donošenja Odluke o izboru. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Ivan Marković   

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI  NAČELNIK  

mailto:opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 01. veljače 2022. god. 

 

Na temelju članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka  

prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje 

javne rasvjete 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda za obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Velika Trnovitica (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Adrijana Župljanin,  

Andrea Jandrić, 

Žaklina Nađ. 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema i objava javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

održavanja javne rasvjete 

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

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

- predlaganje izbora najpovoljnijeg ponuditelja Općinskom vijeću Općine Velika 

Trnovitica  

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

interesu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

   

                                                                                                         Općinski načelnik 

                                                                                                            Ivan Marković 

 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI  NAČELNIK  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 120-04/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-1                                      

Velika Trnovitica, 02. veljače 2022. godine 

Na temelju članka 17. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 

121/19, 32/20, 138/20), članka 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 

128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 1/21),  članka 39. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 

02/21) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica broj 02/21) općinski načelnik donosi 

ODLUKU 

o isplati pomoći za rođenje djeteta 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se isplata pomoći za rođenje djeteta sukladno članku 17. 

Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), članku 7. st. 2. 

Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 1/21) i članku 

39. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica 

(Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 02/21) službenici Općine Velika Trnovitica: 

1. Ivani Nemčić – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, OIB: 61113727815, u 

iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisućakuna). 

 

Članak 2.  

 Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke isplatit će se na tekući račun službenice 

sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                        Ivan Marković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 340-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 07. veljače 2022. godine 

 

 

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

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

Trnovitica (Službeni glasnik broj 02/21), Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o početku postupka jednostavne nabave  
 

Članak 1. 

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

87993861361, MB: 02539586. 

2. Predmet nabave: Radovi na sanaciji opasnog mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije 

ispred Područne škole u Novoj Ploščici 

3. Evidencijski broj jednostavne nabave: 1-J-22 

4. Procijenjena vrijednost nabave (sa PDV-om): 229.875,00 kn 

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

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

članka. 

Izvor podataka: istraživanje tržišta, Internet 

 

Članak 2. 

Postupak jednostavne nabave provest će ovlašteni predstavnici naručitelja sukladno 

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

načelnik Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

   

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                 Ivan Marković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 340-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 07. veljače 2022. godine 

 

Na temelju članka 48. 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, 98/19, 144/20), članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 

47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 02/21), Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka  

jednostavne nabave za radove na sanaciji opasnog  

mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave za radove na 

sanaciji opasnog mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije ispred Područne škole u Novoj 

Ploščici (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Adrijana Župljanin 

Andrea Jandrić, 

Žaklina Nađ. 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva su: 

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

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

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

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

ili odluke o poništenju postupka javne nabave). 

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

interesu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči, a objavit će se u 

„Službenom glasniku“ Općine Velika Trnovitica. 

  

Općinski načelnik 

                                                                                                                     Ivan Marković 

 

 



49 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 15. veljače 2022. god. 

 

 Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

ODLUKU  

o objavi javnog poziva za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina 
 

Članak 1.  

Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica,  

OIB: 8799386136 

Kontakt: 043/541-038 

E-mail: opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr  

 

Članak 2. 

 Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Općine Velika 

Trnovitica.  

  

Članak 3.  

 Poslovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina dodjeljuje se na 

razdoblje od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 4. 

 Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponuda koji se upućuje na adrese najmanje 

tri ponuditelja. 

 

Članak 5.  

 Postupak prikupljanja ponuda provoditi će Povjerenstvo imenovano posebnom Odlukom, a 

koje će kompletan materijal s prijedlogom za odabir ponude uputiti Općinskom vijeću u svrhu 

donošenja Odluke o izboru. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Ivan Marković   

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI  NAČELNIK  

mailto:opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 15. veljače 2022. god. 

 

Na temelju članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka  

prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje 

javnih zelenih površina 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda za obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina na području Općine Velika 

Trnovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Adrijana Župljanin,  

Andrea Jandrić, 

Žaklina Nađ. 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema i objava javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

održavanja javnih zelenih površina 

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

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

- predlaganje izbora najpovoljnijeg ponuditelja Općinskom vijeću Općine Velika 

Trnovitica  

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

interesu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

   

                                                                                                         Općinski načelnik 

                                                                                                            Ivan Marković 

 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI NAČELNIK  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 16. veljače 2022. god. 

 

 Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 

110/18 i 32/20) i članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi  

 

ODLUKU  

o objavi javnog poziva za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti – održavanje groblja i mrtvačnica 
 

Članak 1.  

Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica,  

OIB: 8799386136 

Kontakt: 043/541-038 

E-mail: opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr  

 

Članak 2. 

 Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja  

za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica na području Općine Velika 

Trnovitica.  

  

Članak 3.  

 Poslovi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica dodjeljuje se na 

razdoblje od 4 (četiri) godine. 

 

Članak 4. 

 Prikupljanje ponuda provodi se pozivom na dostavu ponuda koji se upućuje na adrese najmanje 

tri ponuditelja. 

 

Članak 5.  

 Postupak prikupljanja ponuda provoditi će Povjerenstvo imenovano posebnom Odlukom, a 

koje će kompletan materijal s prijedlogom za odabir ponude uputiti Općinskom vijeću u svrhu 

donošenja Odluke o izboru. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Velika Trnovitica. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Ivan Marković   

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI  NAČELNIK  

mailto:opcina-velika.trnovitica@bj.t-com.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 16. veljače 2022. god. 

 

Na temelju članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine 

Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/19), članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka  

prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje 

groblja i mrtvačnica 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda za obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanja groblja i mrtvačnica na području Općine Velika Trnovitica 

(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

U Povjerenstvo se imenuju: 

Adrijana Župljanin,  

Andrea Jandrić, 

Žaklina Nađ. 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema i objava javnog poziva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

održavanje groblja i mrtvačnica 

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

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

- predlaganje izbora najpovoljnijeg ponuditelja Općinskom vijeću Općine Velika 

Trnovitica  

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

interesu Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

   

                                                                                                         Općinski načelnik 

                                                                                                            Ivan Marković 

 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI NAČELNIK  
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 340-03/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-8 

Velika Trnovitica, 23. veljače 2022. godine 

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik“ Općine 

Velika Trnovitica, broj 02/21) i članka 2. Odluke o početku postupka jednostavne nabave za 

radove na sanaciji opasnog mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije, Općinski načelnik 

donosi 

 

ODLUKU 
 

Članak 1. 

Odabire se ponuda zaprimljena 17. veljače 2022. godine za radove na sanaciji opasnog 

mjesta – postavljanje svjetlosne signalizacije, Ponuditelja ST LINE D.O.O., Ruđera Boškovića 

10, 43 000 BJELOVAR, OIB: 25825464021.  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, 

bez odgode svakom ponuditelju u postupku u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda 

i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl.). 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave i objavit će se u „Službenom glasniku“ 

Općine Velika Trnovitica.  

 

 

Obrazloženje 

Podaci o predmetnoj nabavi: 

• predmet nabave: Radovi na sanaciji opasnog mjesta – postavljanje svjetlosne 

signalizacije ispred Područne škole u Novoj Ploščici 

• Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za 

godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez 

PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove 

(tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave 

propisane Zakonom o javnoj nabavi 

• evidencijski broj jednostavne nabave: 01-J-22 

• procijenjena vrijednost nabave (sa PDV-om): 229.875,00 kn 

• cijena odabrane ponude (sa PDV-om): 208.625,00 kn 

• zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen od: Općinskog načelnika Općine Velika 

Trnovitica 
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• način izvršenja: ugovor, 

• sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 23. veljače 

2022. godine, 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj 

nabavi. 

 

 

 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                    Ivan Marković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-04/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 24. veljače 2022. god. 

 

 

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 2022. godini 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sufinanciranja premije osiguranja 

poljoprivrednih usjeva za poljoprivrednike sa područja Općine Velika Trnovitica u 2022. 

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 Velika Trnovitica i imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu s 

odabranim osiguravajućem društvu. 
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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 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-04/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 24. veljače 2022. godine 

 

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

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

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

programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA: 402-03/16-

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

Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 2/21), načelnik Općine Velika 

Trnovitica donosi 

 

ODLUKU  

o objavi Javnog poziva za   

financiranje programa/projekata udruga iz sredstava proračuna Općine 

Velika Trnovitica za 2022. godinu 
 

Članak 1. 

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

Udruge u Općini Velika Trnovitica u 2022. godini 

 

Članak 2. 

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

Trnovitica, OIB: 8799386136. 

 

Članak 3. 

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku od 26. veljače do 30. ožujka 2022. godine u Općinu 

Velika Trnovitica.  

 

 

Članak 4. 

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

Trnovitica, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica“. 

 

 

 

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                 Ivan Marković  
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-04/22-01/04 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 24. veljače 2021. godine 

 

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

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

interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 4. Pravilnika o financiranju 

programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (Klasa: 402-03/16-

01/01, Urbroj: 2123/06-02-16-1 od 19. svibnja 2016.), članka 47. Statuta Općine Velika 

Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 02/21), načelnik Općine Velika 

Trnovitica donosi 

 

ODLUKU  

o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja 

 programa/projekata udruga u  

Općini Velika Trnovitica u 2022. godini 

 

Članak 1. 

     Osniva se Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje 

prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba na području 

Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Andrea Jandrić, predsjednik  

2. Žaklina Nađ, član 

3. Adrijana Župljanin, član. 

 

Članak 2. 

Zadaće Povjerenstva iz prethodnog članka ove Odluke su: predlaganje prioriteta, uvjeta, 

kriterija i programskih područja javnog poziva za financiranje projekata/programa udruga; 

izrada prijedloga natječajne dokumentacije; praćenje tijeka javnog objavljivanja i provedbe 

poziva; otvaranje i pregled prijava i utvrđivanje ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva 

(administrativna kontrola prijava); razmatranje i ocjenjivanje prijava te predlaganje iznosa 

sredstava za financiranje programa/projekta; izrada prijedloga odluke o odobravanju 

/neodobravanju financijskih sredstva; praćenje provedbe projekata te pripremanje izvještaja o 

provedbi i rezultatima natječaja. 

 

Članak 3 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica“. 

                                                                                                     

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 

    Ivan Marković  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

KLASA: 050-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 25. veljače 2022. god. 

 

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

Velika Trnovitica broj 02/21) Općinski načelnik donio je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O donaciji NK „Mladost“ 

Nova Ploščica 

 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o donaciji NK „Mladost“ 

Nova Ploščica, Nova Ploščica 75 43 285 Velika Trnovitica, OIB: 68750324662 u iznosu od 

5.000,00 kuna, koja će se uplatiti na račun 

 

broj: HR47 2402 0061 1002 8114 3, otvoren u Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe predsjednika Ivana Fadljevića za 

financijsku donaciju u svrhu obilježavanja Dana Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica da postupi sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na danom njenog donošenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Marković 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 214-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-01 

Velika Trnovitica, 14. ožujka 2022. godine 
 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 

Hrvatsku u 2022. godini (Zaključak donesen 20. siječnja 2022. godine) i članka 47. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski 

načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

 

PLAN  

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina  

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 

na području Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

Ovaj se Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Velika Trnovitica za 2022. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan) temelji na Programu kojeg je donijela Vlada Republike 

Hrvatske, a donosi se u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara, kao i njegovog otkrivanja 

na području Općine Velika Trnovitica. 

  

Članak 2.  

Planom se određuju građevine i površine za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja 

požara na području Općine Velika Trnovitica, te se razrađuje način motrenja, čuvanja i 

ophodnje navedenih građevina i površina a koje prijeti povećana opasnost od izbijanja i širenja 

požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 

 

Članak 3. 

Općina Velika Trnovitica izradila je Procjenu ugroženosti od požara Općine Velika 

Trnovitica (u daljnjem  tekstu: Procjena) i Plan zaštite od požara Općine Velika Trnovitica te 

ih donijela na općinskom vijeću. 

 Ovim Planom se vrši privremeno usklađivanje svih bitnih odrednica i podataka iz 

Procjene i Plana ugroženosti od požara Općine Velika Trnovitica temeljem iskustava stečenih 

od njihovog donošenja do izrade ovog Plana. 

 

Članak 4. 

Građevine i površine na području Općine Velika Trnovitica za koje prijeti opasnost od 

nastajanja i širenja požara su: 

- Benzinska pumpa Poljoprivredne zadruge Trnovitica, Velika Trnovitica 223 

- Trgovina Poljoprivredne zadruge Trnovitica s pesticidima i gnojivima, Velika 

Trnovitica 223 

- Farmacia, Velika Trnovitica 120  
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- individualne poljoprivredne površine 

- šume i šumske površine pod upravom Hrvatskih šuma, 

- privatne šume i šumske površine  

 

Članak 5. 

Prema Planu zaštite od požara na području Općine Velika Trnovitica djeluju pet 

dobrovoljnih vatrogasnih društava, udruženih u Vatrogasnu zajednicu Općine Velika 

Trnovitica (VZO), a to su DVD Velika Trnovitica kao središnje vatrogasno društvo, DVD Mala 

Trnovitica,  DVD Mala Mlinska, DVD Velika Mlinska i DVD Nova Ploščica. 

Mogući veći broj požara na otvorenom prostoru, pretežno u ljetnim mjesecima zahtjeva 

učešće većeg broja vatrogasaca, kako za sam period gašenja požara tako i po završetku akcije 

gašenja kod čuvanja požarišta pa pored navedenih postrojbi na području Općine Velika 

Trnovitica mogu intervenirati ostale vatrogasne postrojbe u sastavu Vatrogasne zajednice 

Bjelovarsko – bilogorske županije. 

 

Članak 6.  

 Motrenje, čuvanje i ophodnju građevina i površina iz članka 4. provode službe zaštite u 

pravnim osobama, ophodnje Hrvatskih šuma – Šumarija Veliki Grđevac i Garešnica, 

Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica i komunalno redarstvo Općine Velika 

Trnovitica. 

 

Članak 7. 

 Za građevine i površine iz članka 4. ovog Plana trebaju se poduzeti slijedeće mjere 

preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i ophodnje: 

- poduzimanje mjera za dovođenje i održavanje u ispravnom stanju postrojenja, 

instalacija i uređaja kao njihov tehnički pregled 

- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih prostora koji je nastao u procesu 

proizvodnje i odlaganja istoga na posebno za to određeno mjesto. 

- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji mogu predstavljati opasnost za 

nastajanje i širenje požara ili koji onemogućavaju brzi izlazak iz ugroženih područja 

- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim aparatima i uređajima 

- dovođenje u ispravno stanje postojeće vatrogasne opreme i sredstava za gašenje 

požara te postavljanje istih za na to određena mjesta 

- izvođenje odgovarajućih uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara, 

- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u vanjskim prostorima 

Uz navedene preventivne mjere svi sudionici zaduženi za provedbu istih dužni su 

poduzimati i mjere čuvanja, te organiziranja motriteljsko-dojavnih službi opremljenih s 

odgovarajućim sredstvima, opremom i ljudstvom za gašenje požara. 

 

Članak 8. 

 Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom, osigurat će se sredstva u Proračunu Općine 

Velika Trnovitica. 

 

Članak 9. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica“ 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

      Ivan Marković 


