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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. 5                                                  05.12.2022. g.                      
__________________________________________________________________________________ 
                                                                     OPĆINSKO VIJEĆE   

1. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s Projekcijama 

za 2024.-2025. godinu s pripadajućim programima. 

2. Odluka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi, Područni ured Bjelovar, Ispostava       

Garešnica 

3. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2023. – 2025. godine 

4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja programa 

javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu 

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa 

pokojnika 

- Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

6. Odluka o prihvaćanju prijedloga Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Velika Trnovitica 

7. Odluka o socijalnoj skrbi 

8. Odluka o financijskoj pomoći Željku Mihaljeviću 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

1. Odluka o pokretanju postupka za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – poslovi 

zimske službe na području Općine Velika Trnovitica 

2. Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora 

3. Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za organizaciju 

manifestacije „Martinje“ u 2022. godini 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja 

programa/projekata za dodjelu financijske potpore za organizaciju manifestacije 

„Martinje“ u 2022. godini 

5. Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori Mariji Margetinac 

6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o isplati paušalne naknade za troškove prehrane za 2022. 

godinu 

7. Odluka o donaciji NK „Moslavina“ 

8. Odluka o financijskoj pomoći župi sv. Martina Biskupa 

9. I. Izmjena i dopuna  Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Trnovitica 

10. Odluka o donaciji Mažoretkinjama grada Grubišnoga Polja 

11. Odluka o donaciji KUD-u „Trnovitica“ 



1 
 

12. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. 

godini 
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                  REPUBLIKA HRVATSKA  

   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA VELIKA TRNOVITICA        

    OPĆINSKO VIJEĆE VELIKA TRNOVITICA 
 

KLASA: 400-01/22-01/02 

URBROJ: 2123-20-01-22-01 
Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine 

 

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15.) 

i članka 31. Statuta općine Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 

sjednici održanoj 02. prosinca 2022. godine donijelo je 

 

P R O R A Č U N  OPĆINE  VELIKA TRNOVITICA 

ZA 2023. godinu 

 
 

Članak 1. 
 
 

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog 

dijela. 
 

Proračun Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu čine: 

A) Račun prihoda i rashoda 

B) Račun zaduživanja 

C) Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 

 

i to kako slijedi: 
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA   

 

BILJEŠKE UZ PRORAČUN  

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2023. GODINU 

 

Proračun Općine Velika Trnovitica donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i 

uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna 

Općine u 2021. godini.  

Uz proračun se donosi Odluka o izvršenju proračuna za 2023. godinu. Proračunom se 

omogućava financiranje poslova, funkcija i programa općinskih tijela u cilju ostvarivanja javnih 

potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih 

prihoda, odnosno iz proračuna Općine.  

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane 

metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. 

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2023. 

godinu zajedno sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Značajna novost u odnosnu na stari Zakon 

o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja 

plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. 

novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se 

na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i 

izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana, dvije znamenke) 

isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od 

prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske 

klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije. 

 Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna za naredno razbolje je racionalna 

potrošnja i štednja, osiguranje iste ili veće razine stečenih prava te usklađivanje realizacije 

investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima.  

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna. Opći dio proračuna čini račun 

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

koji su iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj i  funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Novina 

je, također prema novom Zakonu o proračunu, da se rashodi iskazuju po funkcijskoj klasifikaciji 

prikazuju u Općem dijelu proračuna, dok smo mi to do sada radili u posebnom dijelu proračuna, te 

je to usklađeno sukladno zakonskim odredbama. 

Jedna od značajnih novina je prilagođavanje uvođenju eura kao službene valute, a sukladno 

navedenome Zakonu, te članku 69.koji propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći 
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dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana 

uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa 

kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u 

njima iskazuju u euru. Navedeno znači da se usporedni podatci za godine koje prethode danu 

uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti 

podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i 

zaokruživanje iz navedenoga Zakona.  

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da prihodi i primici moraju pokrivati ukupne 

rashode i izdatke. Proračun za 2023.godinu planiran je u iznosu od 8.306.226,00 kuna. Prihodi i 

primici proračuna planirani su u iznosu 7.326.226 kuna, dok su rashodi i izdatci planirani u iznosu 

od 8.306.226 kuna. Razlika između navedenih kategorija iznosi 980.000,00 kuna, a navedeni 

manjak se pokriva iz viška prenesenog iz prethodne godine.  

Sukladno uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave za razdoblje 2023.-2025., kao i prethodne godine, jedinice lokalne samouprave su 

dužne vršiti povrat poreza koji je namiren iz državnog proračuna, a odnosi se na isplatu povrata 

poreza građanima, s obzirom da se cijeli iznos ne može vratiti unutar 2022. godine, sukladno 

uputama se stavlja na konto 54711 – otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, 

te je ujedno odmah i planirano isto tako za slijedeću godinu, gdje se na kraju godine, do sada 

rebalansom, iznos koji će se plaćati u slijedećoj godini knjiži na 84, odnosno sukladno uputama, 

primljeni zajmovi od državnog proračuna.  

 

PRIHODI 

Prihodi proračuna prikazuju se u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja, 

prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.  

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od 

administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.  

Unutar skupine ekonomske klasifikacije 61 – prihodi od poreza planiran je iznos od 

144.139,68 eura. U navedenu skupinu ulaze porezi na dohodak raspodijeljeni na dohotke od 

nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i kapitala, imovinskih prava, poreza po 

godišnjim prijavama, te povrat poreza po godišnjim prijavama, porezi na promet nekretnina, porez 

na potrošnju alkohola, te iako je porez na tvrtku ukinut, postoje dužnici te se prema tome isto mora 

planira u proračunu.. Isto je planirano prema ostvarenju 2021. godine, te tekućoj proračunskoj 

godini do izrade proračuna.  

Skupina 63 – Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države planirana je u iznosu od 

469.838,74 eura, a unutar skupine ulaze tekuće pomoći iz državnog proračuna u kojemu su 

planirana sredstva fiskalnog izravnanja, te kapitalne pomoći iz proračuna – odnosi se na ostvarena 

sredstva dobivena prijavama na natječaje (ministarstva, europski fondovi), sredstva koja se 

ostvaruju sukladno novom zakonu o socijalnoj skrbi, a odnose se na troškove stanovanja, odnosno 
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troškove ogrijeva, sredstva za naknadu šteta od elementarnih nepogoda, pomoći od HZZ-a za javne 

radove, te decentralizirane funkcije.  

Razina 64 - Prihodi od imovine planiran je u iznosu 38.238,77 EUR, a dijeli se na prihode 

od financijske imovine koji su planirani u iznosu od 13,27 eura, te prihode od nefinancijske 

imovine u koje ulaze zakup od poljoprivrednog zemljišta, prihod od zakupa mjesnih domova, 

korištenja mrtvačnice, naknade za koncesije te ostali prihodi, a planirani su u iznosu 38.225,50 

eura.  

Razina 65- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirana je u 

iznosu od 376.282,43 EUR, a unutar toga ulaze prihodi koji se prema kontom planu dijele na 

prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, koji se odnosi na naknade uvedene općinskim 

odlukama, prihodi prema posebnim propisima u koje ulaze prihodi vodnog gospodarstva od kojih 

općina prima 10% od ukupno naplaćenih prihoda koje naplaćuju hrvatske vode, doprinosi za šume, 

prihodi ekoloških renti, te sredstva komunalne naknade i komunalnih doprinosa. 

U prihodima od prodaje nefinancijske imovine ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednog 

zemljišta, te od prodaje građevinskih objekata. Ukupno planirani iznos na toj stavci je 17.386,69 

eura. 

 

R A S H O D I  

Rashodi proračuna u ukupnom iznosu prikazani su također u općem dijelu proračuna. 

Rashodi se dijele na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashode 

poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći 

i ostali rashodi, a u rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne 

imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U posebnom dijelu proračuna 

rashodi su iskazani po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni po projektima i 

aktivnostima. Proračun je podijeljen u dva razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće i ured načelnika 

i razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel. Razdjeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima 

Općinsko vijeće i izvršna, a razdjel Jedinstveni upravni odjel ima osam glava i to: Jedinstveni 

upravni odjel, Vatrogastvo i civilna zaštita, Gospodarstvo, Komunalna infrastruktura, Javne 

ustanove predškolskog i školskog odgoja, Programska djelatnost kulture, Programska djelatnost 

športa i Programska djelatnost socijalne skrbi. 

Glava 001 01 - Općinsko vijeće i izvršna tijela sastoji se od aktivnosti: 

Predstavničko i izvršna tijela, izvršna tijela – općinski načelnik, osnovno funkcije stranaka, 

a planirana je u iznosu 49.671,43 eura.  

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u 

okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga 

Općinsko vijeće donosi između ostalog Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje 

pitanja iz samoupravnog djelokruga općine. Ovdje ulaze U razdjel Općinsko vijeće i izvršna tijela 
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spadaju rashodi za nabavu božićnih poklona za članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi 

reprezentacije za Dan općine i božićni domjenak, naknada članovima Općinskog vijeća. 

Aktivnost Izvršna tijela – općinski načelnik - Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne 

vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave 

te Statutom Općine. U ovoj aktivnosti su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za zaposlenog 

i materijalni rashodi).  

Osnovne funkcije stranaka – Sredstva su planirana u iznosu 1.194,51 eura. Sredstva se 

dotiraju strankama prema Odluci koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe nakon provedenih lokalnih izbora, te raspodjele stranaka unutar 

Općinskog vijeća. 

Glava 002 01 – Jedinstveni upravni odjel  

Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela – Cilj je ovog programa 

efikasno obavljanje poslova lokalnog sadržaja upravljanje općinom, izvršavanje proračuna, 

provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda.  

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje odnosi se na troškove rada u Općini. 

Tu spadaju poslovi proračuna (planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i 

godišnjih izvješća o izvršenju proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje 

knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih 

zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima), 

financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i 

namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi 

u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka, zaključaka, zapisnika, priprema akata za 

objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem 

i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade, naplata grobne naknade i ostali 

poslovi koji se odnose na zaposlene unutar Jedinstvenog upravnog odjela. U navedenu aktivnost 

spadaju rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u 

prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi koji se ne mogu drugdje svrstati.  

 

Aktivnost: Troškovi izbora:  unutar navedene aktivnosti planira se iznos za provedbu izbora 

za mjesne odbore, obzirom da su zadnji izbori bili 2019. godine, a odlukom o raspisivanju  

raspisuju se svake četvrte godine. Unutar navedene aktivnosti nalaze se troškovi printanja glasačkih 

listića, zapisnika, troškovi naknada za provedbena tijela izbora.  

 

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje - domovi - odnosi se na troškove energije, 

materijal i usluge za održavanje i komunalne usluge za domove i poslovne prostore koji su u 

vlasništvu Općine, a odnose se na električnu energiju, odvoz otpada, usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja. Ukupan planirani iznos na toj stavci 51.761,90 eura.  

 

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 77.642,84 eura, a ista su 

namijenjena za kupnju zemljišta, kupnju kućice za autobusno stajalište u centru mjesta Velika 

Trnovitica, obzirom na uređenje centralnog grijanja u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici, planira 

se nabava klima uređaja za navedeni mjesni dom, kao i za mjesni dom Nova Ploščica. U planu je 
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nabaviti štandove sa logom Općine, kako bi ih imali za manifestacije koje se planiraju u dogledno 

vrijeme, te kupovinu potrebne opreme po ostalim mjesnim domovima. U planu je nabaviti i 

prijevozno sredstvo, što će se odlučiti sukladno priljevima sredstava u proračun. Unutar proračuna 

stavljen je iznos i za višegodišnje nasade, o čemu će se odlučivati kada dođe sezona sadnje 

rasadnica, sukladno potrebama. Također je u planu planirana stavka ulaganja u računalne 

programe, a o izvršenju navedene stavke proračuna ovisiti će zakonske promjene koje su u najavi, 

a koje se odnose na digitalno poslovanje, i shodno tome da li će sadašnja programska rješenja koja 

Općina posjeduje se moći prilagoditi navedenim zakonskim traženjima.  

Aktivnost: prostorno planiranje: planirana u iznosu od 6.636,14 eura, a odnosi se na 

izmjenu Prostornog plana Općine Velika Trnovitica. Isti će biti potrebno izmijeniti zbog planiranih 

projekata, te postojeće situacije unutar prostornog plana koji se odnosi na stambene i građevinske 

zone. U sklopu izrade izmjena i dopuna prostornoga plana, prema sadašnjim informacijama trebat 

će se raditi i strateška studija utjecaja za koju su sredstva planirana unutar skupine 3237 – 

intelektualne i osobne usluge unutar glave jedinstveni upravni odjel. Isto je planirano na navedenoj 

stavci iz razloga što do izrade proračuna nismo dobili detaljne odgovore na samo izradu 

navedenoga, a sukladno potrebama isto će se preraspodijeliti na odgovarajuću poziciju u proračunu. 

Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se sukladno Zakonu 

u proračunu, članku 65. koji kaže da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda 

nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih 

nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ista mogu iznositi najviše 

0,5% planiranih općih prihoda tekuće godine. Opći prihodi definirani su člankom 4. navedenoga 

Zakona. Sukladno svemu navedenome proračunska zaliha planira se u iznosu od 2.654,46 eura.  

Glava 002 02 Vatrogastvo i civilna zaštita: Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo 

osigurati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara i civilnu zaštitu i HGSS. U proračunu 

planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, 

aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih 

nepogoda. Tu se planiraju decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 

14.599,51 eur), sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Velika Trnovitica (plan 13.272,28 eura) 

koja dalje vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za 

troškove civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja planirana su u iznosu 663,61 eur.  

Glava 002 03 Gospodarstvo: programi i aktivnosti unutar navedene glave se odnose na 

sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva, manifestacija unutar kojih mogu sudjelovati sve 

udruge s područja Općine i poduzetnici, te djelovanje turističke zajednice. Ukupno planirani 

rashodi unutar navedene kategorije iznose 38.224,17 eura. 

Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih 

usjeva koja ostvaruju osiguravajuće kuće prilikom prijave na javni poziv koji se raspisuje svake 

godine, između 3. -5. mjeseca, a planirani iznos je 20.000,00 kuna ili preračunato 2.654,46 kuna. 

 

Aktivnost: poticanje poljoprivrede – naknade štete -  navedeni iznos se planira za isplate 

poljoprivrednicima koji su se prijavili za nastalu štetu od suše na poljoprivrednim usjevima, te za 
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prijavljene poljoprivrednik i građane za nastale štete od olujnog vjetra koji je zadesio dijelove naše 

Općine u rujnu 2022. godine. Navedeni zahtjevi su se  unosili u registar šteta APIS te će se po 

dobivanju Odluke o isplatama isplatiti osobama koje ostvaruju pravo na isto. Obzirom na to da ne 

možemo točno procijeniti iznos koji će se dobiti stavljen je okvirni, a isti iznos planiran je na 

prihodovnoj strani pod skupinom 63, obzirom da će sredstva biti dotirana od strane županije ili 

ministarstva. 

 

Aktivnost: Manifestacije – unutar navedene aktivnosti ulaze organizacije nekad tradicionalnih 

događanja na našem području. Planirani iznos je 7.963,37 eura, a odnosi se na troškove 

reprezentacije za organizaciju, te na tekuće donacije udrugama koje bi eventualno sudjelovale u 

radu i predstavljanju, a za koje je uvedena praksa raspisivanja javnog poziva konkretno po 

navedenoj kategoriji proračuna. 

 

Aktivnost: Turistička zajednica – Općina Velika Trnovitica teritorijalno pripada Turističkoj 

zajednici Sjeverna Moslavina, te su udruge i poduzetnici s našeg područja članovi navedene 

zajednice, zajedno sa udrugama i poduzetnicima sa područja Grada Garešnica i Općine 

Hercegovac. Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.000,00 kuna, preračunato 1.061,78 eura.  

 

Glava 002 04: Komunalna infrastruktura  

Glava komunalna infrastruktura podijeljena je na programe koji su dalje podijeljeni na aktivnosti i 

kapitalne projekte. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o 

komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Programu održavanja komunalne infrastrukture i 

Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurava se i usmjerava ravnomjerni i 

cjeloviti razvoj komunalne infrastrukture te ulaganje u zaštitu okoliša. Cilj je zadovoljavanje 

zajedničkih komunalnih potreba građana i podizanje kvalitete života stanovanja. Pokazatelj 

uspješnosti je stupanj sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih nerazvrstanih 

cesta, uređenost i čistoća javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, uređenost groblja, 

izgrađenost objekata vodoopskrbe, izgrađenost objekata odvodnje, izgrađeni nogostupi i 

poboljšanje mjera za zaštitu okoliša. 

 

Aktivnost Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina odnosi se na održavanje 

nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za održavanje 

nerazvrstanih cesta, nabavu kamena, čišćenje kanala, strojnu košnju i profiliranje, uređenja i 

proširivanja poljskih putova, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko katastarsko 

uređivanje nerazvrstanih cesta.  

Unutar navedene stavke planirani veći projekti odnose se na II. Fazu rekonstrukcije nogostupa u 

mjestu Velika Trnovitica, planirani navedeni iznos je 92.905,97 eura, a za isto se planira prijava na 

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja kako bi se ostvarilo sufinanciranje istoga, a čije se 

raspisivanje očekuje kao i do sada negdje krajem 1. kvartala 2023. godine. Nadalje imamo 

planirano asfaltiranje ceste Velika Trnovitica – Ladislav koja ovisi o raspisivanju natječaja na mjeri 

7.1.1., Za ovu namjenu za 2022. godinu planirano je ukupno 92.905,97 eura. Na navedene iznose 
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se još dodaju troškovi intelektualnih i osobnih usluga unutar koje ulaze troškovi izrade projektne 

dokumentacije, troškovi ishođenja, a isto je planirano unutar skupine 323.  

 

Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina – troškovi unutar navedene aktivnosti 

se odnose na uređenje javnih površina u vlasništvu Općine, a to se odnosi na parkove, dječja 

igrališta, prostore oko domova te ostale javne površine u vlasništvu Općine. Konkretno unutar 

skupine konta 31 nalaze se plaće za djelatnike na javnim radovima, a ista se ostvaruju preko 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Unutar skupine konta 32 – materijalni rashodi nalaze se 

troškovi prijevoza za djelatnike na javnim radovima, rashodi za materijale i energiju, a koji 

uključuju troškove energije. Unutar skupine rashoda za usluge imamo usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja, a odnosi se na troškove košnje i uređenja javnih zelenih površina.  

Unutar skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine, postrojenja i oprema, planiran je iznos 

za nabavu klupa na zelenim površinama na kojima nedostaju. Ukupna planirana sredstva na 

navedenoj aktivnosti iznosi 369.000,00 kuna, preračunato 48.974,72 EUR.  

 

Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu i 

održavanje iste, Ukupna sredstva planirana za 2023. godinu su 120.000,00 kuna, preračunato 

15.926,74 EUR. Povećanje u odnosu na protekle godine je iz razloga povećanja cijena usluga.  

 

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice – unutar navedene aktivnosti nalaze se konta 

poslovanja koja se odnose na materijalne rashode, a uključuju troškove električne energije, 

materijale i dijelove za investicijsko održavanje, sitni inventar, te troškovi koji se odnose na usluge 

tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (odvoz smeća iz kontejnera, te čišćenja 

jama koja postoje na grobljima) te intelektualne i osobne usluge.  Unutar usluga tekućeg i 

investicijskog održavanja ulaze troškovi održavanja košnje groblja na području Općine Velika 

Trnovitica, te je u planu za 2023. godinu napraviti ogradu oko groblja u Novoj Ploščici. Također 

je u planu napraviti projekt i potrebne dozvole za izgradnju kuće oproštaja na mjesnom groblju u 

Maloj Mlinskoj. Osim navedenih investicija koje su različite u odnosu na prijašnje godine, ostali 

troškovi su određivani prosječnim dosadašnjim troškovima, te uvećani za eventualno povećanje 

cijena.  

 

Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina – tematski park: unutar navedene aktivnosti 

planiran je iznos od 19.908,42 eura, a odnosi se na intelektualne i osobne usluge, konkretno na 

izradu projekte dokumentacije i ishođenja dozvola. Navedena stavka odnosi se na javnu površinu 

koja se nalazi preko puta župnog dvora, i seže do spajanja na cestu tzv “trokut“. Isto će se izvršavati 

sukladno priljevima u proračun, i pronalasku dobrog idejnog rješenja.   

 

Program i kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture – planirano 

u iznosu  66.361,40 eura, a odnosi se na uređenje, rekonstrukciju doma u Ml. Vinogradima i 

Gornjoj Ploščici – nadogradnja terasa i sanitarnog čvora u domu Mlinski Vinogradi. Navedeni 

projekti ostvarivat će sukladno završenom procesu izmjena i dopuna prostornog plana, obzirom da 

je potrebno i zbog navedenog projekta mijenjati prostorni plan.  

 

Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti: 
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Sanacija nelegalnih odlagališta smeća: planirano u iznosu od 6.636,14 eura. Navedeni iznos je 

planiran obzirom da ne možemo utjecati na kulturu građana i stanovnika Općine, te nam se svake 

godine pojave nova nelegalna odlagališta uz poljske puteve, ponajprije, te su sredstva predviđena 

iz navedenog razloga kako bi se isto moglo sanirati.   

 

Veterinarske usluge: navedena aktivnost je planirana u iznosu od 90.000,00 kuna ili preračunato 

11.945,05 EUR-a, a temelji se na zakonskom propisu Zakona o zaštiti životinja koji propisuje kako 

svaka jedinice lokalne samouprave mora imati sklopljen ugovor sa azilom za smještanje napuštenih 

i odbačenih životinja. Procjena je temeljena na dosadašnjim prosječnim troškovima smještanja 

napuštenih životinja i svih potrebnih radnji oko njih.  

 

Deratizacija i dezinsekcija: aktivnost je planirana u iznosu od 6.636,14 eura, a odnosi se na 

provođenje deratizacije i dezinsekcije na našem području, za koje je sklopljen ugovor sa 

odgovarajućom tvrtkom koja posjeduje sve propisane certifikate za obavljanje istoga.  

Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja 

Navedena glava se sastoji od dva programa:  

Program predškolskog odgoja – mala škola: koji se sastoji od aktivnosti Odgojno i 

administrativno tehničko osoblje, a prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i Zakonu o 

predškolskom odgoju i naobrazbi vodi se briga o unapređenju odgoja, podizanje standarda. Unutar 

navedenog programa i navedene aktivnosti planiraju se sredstva za tekuće i investijsko održavanje 

prostora u kojem se obavlja mala škola, te sredstva za financiranje rada mala škole. Unutar 

aktivnosti odgojno i administrativno i tehničko osoblje stavljen je iznos koji je namijenjen na 

rješavanje problema stare škole, obzirom da je Općina pokrenula postupak prenošenja prava 

vlasništva nad navedenom nekretninom prema Osnovnoj školi Trnovitica koja je vlasnik navedene 

čestice.  

Program javnih potreba u školstvu:  sastoji se od sljedećih aktivnosti:  

Aktivnost Sufinanciranje potreba u školstvu:  planirani iznos je 11.281,44 eura, a isto se odnosi na 

sufinanciranje cijene karte ( razlika u odnosu na komercijalni popust prijevoznika te sufinanciranje 

države), te na tekuće dotacije osnovnoj školi za provođenje dodatnih i izvannastavnih aktivnosti, 

pomoć pri organiziranju izleta, te nagrađivanje učenika. 

 

Aktivnost sufinanciranje troškova školske kuhinje:  navedena aktivnost planirana je u iznosu od 

1.990,84 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova školske kuhinje za djecu koja nisu uključena 

unutar projekta BBŽ I EU za sufinanciranje troškova prehrane, ovom aktivnošću sva djeca unutar 

matične i područne škole OŠ Trnovitica imaju besplatne obroke. Aktivnost je smanjena sukladno 

najavama da će se prehrana biti osigurana iz drugih izvora, ako bude potrebe rebalansom će se 

navedena stavka povećavati.  
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Aktivnost: Sufinanciranje nabave rad. bilježnica i opreme:  planirana je u iznosu od 7.963,37 eura. 

Upoznati činjenicom kako država daje besplatne udžbenike, Općina je uvela ovu aktivnost kako bi 

djecu na školskim klupama dočekao sav obrazovni materijal za školovanje, uz radne bilježnice, 

osigurava im se i paket opreme koji uključuje nekoliko bilježnica, školskog i likovnog pribora, 

ovisno po razredima.  

 

Aktivnost: Jednokratne pomoći studentima, srednjoškolcima i jednokratna potpora učenicima 

smještenima u učenički dom: planirana u iznosu od 19.908,42 eura. Za navedene aktivnosti 

raspisuju se javni pozivi unutar kojih su određeni kriteriji po kojima se ostvaraju navedene pomoći. 

Glava 002 06 Programska djelatnost kulture –sastoji se od  Programa javnih potreba u kulturi – 

prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i našim Programom javnih potreba u kulturi 

u Proračunu planiramo sredstva za promicanje kulture na našem području, području cijele Hrvatske 

i van granica naše domovine. Cilj nam je očuvati kulturnu baštinu, promicati kulturne vrijednosti i 

pomagati organiziranje kulturnih događanja.  Planirano je 18.851,19 eura. 

 

Aktivnost: Manifestacije u kulturi - odnosi se na dotacije za redovnu djelatnost KUD-a. a  

 

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama odnosi se na pomoći kod radova na crkvama na našem 

području, pomoći pri organiziranju kupovine poklona za sv. Nikolu, pomoć pri organiziranju 

tradicionalnih katoličkih manifestacija. 

 

Glava 002 07 Programska djelatnost športa  

Program– Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sportu i Programa javnih potreba u sportu planiraju se sredstva 

za sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova i sportskih manifestacija. Cilj je Općine poticanje 

sportsko rekreacijske aktivnosti građana, promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja, okupljati 

mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i kako bi ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika, a 

pokazatelj uspješnosti je broj osoba uključen u rad Udruge. Aktivnost: Osnovna djelatnost športske 

udruge - sredstva su planirana u ukupnom iznosu 335.000,00 kuna. Sredstva se ostvaruju putem 

javnog poziva za udruge. Sredstva su povećana u odnosu na prijašnje godine iz razloga što je 

napravljena podjela po vrstama sportskih aktivnosti, obzirom da lovstvo prema nomenklaturi spada 

u sport prebačena je sa ostalih udruga na sportske udruge.  

 

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi –  

Program socijalne skrbi i novčanih pomoći – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, Zakonu o socijalnoj skrbi i Programa potreba financiranja socijalne skrbi utvrđuju se 

prava, način financiranja, raspodjela pomoći socijalno ugroženim osobama, uključivanje 

humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženim osobama. Cilj nam je 

unaprijediti kvalitetu života pojedinaca i obitelji i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.  
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Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima odnosi se na osiguravanje sredstava za isplate 

jednokratnih pomoći osobama sa prebivališta Općine Velika Trnovitica u situacijama kada nisu u 

mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.  

 

Aktivnost: Pomoć za novorođenčad: unutar navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za isplatu 

jednokratnih novčanih pomoći za novorođenčad s područja Općine Velika Trnovitica, koja 

udovoljavaju uvjetima iz „Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji“. Za 

navedeno aktivnost u proračunu je planirano 100.000,00 kuna ili preračunato 13.272,28 EUR-a.  

 

Aktivnost: troškovi stanovanja – troškovi ogrjeva: Na snagu je stupio novi zakon o socijalnoj skrbi 

koji regulira i načine isplate troškova stanovanja i troškove ogrijeva. Sredstva za troškove ogrjeva 

se po novom Zakonu dotiraju od strane Ministarstva na temelju pisanog zahtjeva korisnika 

zajamčene minimalne naknade. Unutar navedene aktivnosti ulaze i troškovi stanovanja na koje 

korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te odluci Općine.   

 

Aktivnost: sufinanciranje vrtića: navedena aktivnost je u odnosu na prošlu godinu povećana iz 

razloga što se u 2022. godini pristupilo uređenju i opremanju prostora u kojemu se odvijala mala 

škola te je plan da se početkom 2023. godine pokrene rad područnog vrtića Trnovitica. Obzirom 

da je na našem području od Općine će se očekivati i financiranje rada iste, to uključuje plaće 

zaposlenika, nabava opreme, prehrana. Isto je planirano u iznosu od 500.000,00 kuna ili 

preračunato 66.361,40 EUR-a. 

 

Aktivnost: Program potpore obiteljima ( kupnja ili adaptacija): navedenu aktivnosti korisnici 

mogu ostvariti putem javnog poziva koji je otvoren tokom godine, a unutar javnog poziva opisani 

su svi uvjeti koji korisnici moraju zadovoljavati kako bi mogli ostvariti navedenu potporu. Svrha 

navedenog programa je zadržati mlade obitelji na području Općine, te im pomoći u kupnji i/ili 

rekonstrukciji prvog stambenog objekta. Unutar navedena aktivnosti planiran je iznos od 

150.000,00 kuna ili preračunato 19.908,42 EUR-a.  

 

Aktivnost: Pomoć u kući – projekt „Zaželi“ – „Ruka podrške“ – navedena aktivnost se odnosi na 

drugu fazu navedenog projekta „Zaželi“, podsjećamo prva faza se provodila u suradnji sa Općinom 

Hercegovac. Obzirom na broj korisnika ili sta čekanja koja je tada postojala, Općina Velika 

Trnovitica sama se prijavila na projekt. U fazi izrade proračuna obaviješteni smo kako je predana 

dokumentacija za projekt prošla administrativnu fazu, te da očekujemo potpisivanje ugovora. 

Nakon potpisivanja ugovora slijedi postupak provedbe javnih natječaja za zaposlenike, te javne 

nabave za materijale koji će se dijeliti korisnicima. Unutar navedene aktivnosti razrađen je 

cjelokupni iznos na koji je projekt prijavljen, a to je 491.250,00 kuna ili preračunato 65.200,08 

EUR-a. Isto se sastoji od plaća za djelatnike projekta, voditelja projekta – što se nalazi unutar 

skupine 31 – Rashodi za zaposlene, unutar skupine konta 32 – materijalni rashodi ulaze troškovi 

koji se odnose na gore navedenu nabavu materijala koji će se dijeliti korisnicima programa, usluge 

promidžbe i informiranja (jer smo za isto dužni napraviti početnu i završnu konferenciju).  

 

Program - Humanitarna skrb kroz udruge građana – sredstva su planirana za udruge koje pomažu 

i rade na unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji, poticanje rada udruga proizašlih iz 
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domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom. Dijele se na aktivnosti: „HVIDRA, dragovoljci 

i invalidi dom. rata i ost. udr. inv“, „Udruga Potrošač“, „Poticaj djelovanju ostalih udruga“ te 

„humanitarna djelatnost Crvenog križa“. Sveukupni iznos navedenog programa iznosi 81.000,00 

kuna. Navedene aktivnosti, osim djelatnosti Crvenog križa se ostvaruju putem prijava na natječaj, 

dok djelatnost Crvenog križa se ostvaruje sukladno Zakonom o crvenom križu koji propisuje 

postotak financiranja.  

 

U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2021.. godinu, tekući plan za 2022. godinu koji 

je na snazi u trenutku donošenja prijedlog proračuna, te projekcija za 2024. i 2025. godinu. 

Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze te sve ostalo što je od 

značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna 

razrada troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom djelu proračuna. Proračun je 

uravnotežen, plaćat će se svi materijalni rashodi, plaće, planirane su investicije pa možemo reći da 

je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Bitno je napomenuti da se 

planiranim programima i aktivnostima daje mogućnost kandidiranja na otvorene javne natječaje 

Ministarstava i fondova EU. Moramo se voditi načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu 

osigurani prihodi, da se tijekom 2023.. godine iskoriste sve mogućnosti za uštedama u poslovanju 

i investicijskim aktivnostima te tada možemo reći da je ovaj proračun moguće realizirati te da 

predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima. 

 

 

KLASA: 400-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-01-22-01 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine  

 

Predsjednica Općinskog Vijeća  

 

Marica Prohaska 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 401-01/22-01/0 

URBROJ: 2103-20-01-22-02 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. 

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 31. Statuta Općine 

Velika Trnovitica, Općinsko vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 02. prosinca 20221. donosi 

O D L U K U  O  I Z V R Š E N J U  

P R O R A Č U N A  

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2023. GOD. 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna i 

njegovo izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti načelnika te druga pitanja 

u izvršenju Proračuna. 

 

Članak 2. 

Prihodi i primici Proračuna raspoređeni su u Proračunu i iskazani prema izvorima iz kojih 

potječu. Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema proračunskim 

klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. 

 

Članak3. 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. Opći dio 

Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te računa financiranja, a posebni dio sadrži raspored 

rashoda po osnovnim skupinama ekonomske klasifikacije, raspoređenih u programe koji se sastoje od 

aktivnosti, uz oznaku izbora financiranja-. U računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći 

unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim 

propisima, ostali prihodi, kazne, upravne mjere i ostali prihodi prihodi od prodaje ne proizvedene imovine 

i prigodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski 

rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske 

imovine. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine od otplate kredita. 
 

Članak 4. 

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun sukladno Zakonu ili drugim propisima, 

neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu. Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim 

korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu određeni za nositelja sredstva na pojedinim stavkama.  

Svi rashodi i izdaci iz Proračuna temelje se na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom 

se dokazuje obveza plaćanja. Proračunska sredstva koristiti će se samo za namjene koje su određene 
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Proračunom, i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu. Korisnici proračuna mogu imati samo jedan žiro-

račun. Sredstva raspoređena na korisnike prenosit će sa na žiro-račun korisnika razmjerno ostvarenim 

sredstvima i u skladu s bilančnim mogućnostima. Proračunski korisnici su obvezni dostaviti sve potrebe 

podatke i izvješća na zahtjev Općine Velika Trnovitica. Izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu 

korigirat će se utrošene, a manje planirane ili neplanirane pozicije navedenih rashoda. 

 

Članak 5. 

Sredstva tekuće rezerve Proračuna koriste se za podmirenje nedovoljno planiranih ili neplaniranih 

nepredviđenih ili neplaniranih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. U 2023. Godini planiraju 

se sredstva proračunske pričuve u visini 2.654,46 EUR. O utrošku navedenih sredstava odlučuje Općinski 

načelnik i o tome izvješćuje Općinsko Vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 

proračuna. 

 

Članak 6. 

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim po uvjetima i na način kako je utvrđenom 

Zakonom o proračunu i ovom Odlukom. Preraspodjela se može izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na 

stavci koja se umanjuje. Odluko o tome odnosi načelnik, a o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko 

vijeće na prvoj slijedećoj sjednici. 

 

Članak 7. 

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Načelnik raspolaže 

raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i 

imovinskim pravima u vlasništvu  Općine te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u 

vlasništvu Općine, sukladno odredbama Statuta Općine. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2023.godine. Odluka se objavljuje i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica. 

 

                               

                   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 /Marica Prohaska/ 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

27 
 

                                                                                         

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/22-01/20 

Urbroj: 2106-20-01-22-01 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine 

 

Na temelju članka 31. st.3 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN br. 86/12, 

143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica br. 1/18)  Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 02. prosinca 2022. 

godina donijelo je  

 

PROGRAM  

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2023. godini 

 
Članak 1.  

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Općine Velika Trnovitica u 2023. godini ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se namjena 

korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja je prihod Općine Velika 

Trnovitica za 2023. godinu.  

Trideset posto ukupnih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

prihod su jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada, odnosno 

prihod su Proračuna Općine Velika Trnovitica. 

Sredstva se koriste namjenski sukladno čl.31. st.3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama.  

 

Članak 2. 

U Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu planiran je prihod od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 2.654,46 EUR.  

Sredstva iz prethodnog stavka koristiti će se poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 

naselja, što se konkretno odnosi na:  

II. faza rekonstrukcije nogostupa u Velikoj Trnovitica, od završetka prethodne faze, prema kraju 

sela prema Maloj Mlinskoj, a isto se nalazi u proračunu na poziciji Glava 002 04: Komunalna 

infrastruktura, A1006 01 Održavanje i poboljšavanje komunalne infrastrukture, 42 – Građevinski objekti – 

II. faza rekonstrukcije nogostupa u Velikoj Trnovitici. 

 

Članak 3. 

Ovaj program primjenjuje se od 01.01.2023. godine, a objaviti će se 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: 214-01/22-01/06 

URBROJ: 2103-20-01-22-01 

Velika Trnovitica,02.prosinac 2022. godine 

 

Na temelju članka 3. i članka 43. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) i članka 30. Statuta općine Velika 

Trnovitica (Službeni glasnik br. 1/18), Općinsko vijeće općine Velika Trnovitica  na sjednici održanoj dana 

02. prosinca 2022. godine donijelo je  

 

P R O G R A M 

javnih potreba u vatrogastvu za 2023. god. 

 

Članak 1. 

TEMELJNE ODREDBE  

 

Ovim Programom utvrđuju se programski zadaci Vatrogasne zajednice Općine Velika Trnovitica, 

a odnosi se na: - plan zaštite od požara - praćenje i unapređivanje rada Vatrogasne zajednice i DVD-a na 

području Općine - organiziranje promicanja i unapređenja stručno tehničkih poslova.  

 

Članak 2. 

PROGRAMSKI ZADACI  

 

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Općine očituje se kroz slijedeće oblike:  

- izrada i primjena Plana zaštite od požara u ostvarivanje novog ustroja temeljem Zakona o 

vatrogastvu  

- unapređenje preventivne i operativne djelatnosti DVD-a u zaštiti od požara  

- upravljanje u pripremama i provođenju zaštite od požara i spašavanju u većim akcijama  

- praćenje i unapređivanje rada u području vatrogastva - financiranje dobrovoljnog učešća u 

vatrogastvu  

- sufinanciranje značajnih obljetnica - organiziranje i provođenje aktivnosti u sklopu akcije „Mjesec 

zaštite od požara“.  

 

Vatrogasna oprema  

U cilju unapređenja, preventive i operativne djelatnosti VZO, potrebno je opremanje DVD-a i 

obnavljanje uređajima i vatrogasnom opremom. 

 

Redovna djelatnost Vatrogasne zajednica  

- Analiza i praćenje te ostvarivanje rada i ustroja vatrogasnih organizacija (DVD)  

- Vježbe s operativno – tehničkim zadacima  
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Članak 3. 

Ukupna sredstva planirana u proračunu općine Velika Trnovitica za ostvarivanje Programa javnih 

potreba u vatrogastvu planirana su u iznosu:  

1. Vatrogasna zajednica Općine Velika Trnovitica 13.272,28 EUR  

2. Javna vatrogasna postrojba Garešnica (decentralizirana sredstva i sredstva za redovan rad JVP) 

14.599,51 EUR  

3. Sufinanciranje troškova HGSS – 663,61 EUR  

 

Članak 4. 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Načelnik Općine Velika Trnovitica.  

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika 

Trnovitica, a primjenjuje se od 01. 01. 2023. godine.  

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća:  

Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 612-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-01 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine 

 

Na temelju članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 

47/90 i 27/93) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica, po prijedlogu Općinskog načelnika, 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 02. prosinca 2022. godine, donosi 

 

P R O G R A M  

   javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica 

               za 2023. godinu 
 

I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi na području Općine Velika Trnovitica 

osiguravaju se u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu, kako slijedi: 
 

R. br. NAZIV Plan za 2023.g. 

 KONTO Iznos u EUR-u 

1. KUD TRNOVITICA 9.290,60 

 381191  

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica", a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 550-03/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-1 

V. Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine  

 

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 

103/03) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće 

Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 02. prosinca 2022. godine, donosi 

 
O D L U K U  

o financiranju Socijalnog programa iz Proračuna 
za 2023. godinu 

 

I. 

Usvajaju se izdaci za Socijalni program u 2023. godini, kako slijedi: 

   Iznos u EUR-u 

1. Troškovi stanovanja – troškovi ogrjeva 3721 3.318,07 

2. Tekuće pomoći za novorođenčad 3721 13.272,28 

3. Tekuće donacije vjerskim zajednicama 3811 9.290,60 

4. Tekuće donacije osnovnom obrazovanju 3811 3.318,07 

5. Tekuće donacije Crvenom križu GD Garešnica 3811 1.990,84 

6. Tekuće donacije -mala škola 3811 3.981,68 

7. Tekuće donacije Udruzi hrvatskih branitelja i 

pojedincima 

3811 
4.645,30 

8. Tekuće pomoći-socijalna skrb(ostalo) 3721 2.654,46 

9. Sufinanciranje cijene prijevoza 3722 7.963,37 

10. Sufinanciranje vrtića 3661 66.361,40 

11. Nabava radnih bilježnica 3721 7.963,37 

12. Stipendije 3721 7.963,37 

13. Potpore srednjoškolcima 3721 11.945,05 

14. Potpore obiteljima (adaptacija ili kupnja) 3721 19.908,42 

15. Sufinanciranje troškova prehrane – šk. Kuhinja 3721 1.990,84 

 U k u p n o :   166.567,12 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Velika Trnovitica" a 
primjenjuje se od 01.siječnja 2023. godine. 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:  

   Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

            Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/22-01/21 
URBROJ: 2103-20-01-22-1 
Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine 

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 32/20) 
te članka 30. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 
1/18), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 02. prosinca 2022. godine 
donosi: 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE  VELIKA TRNOVITICA  U 2023. GODINI 

Članak 1. 
Ovim programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

V. Trnovitica u 2023. godini sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i 
uređaja, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog 
Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Velika 

Trnovitica u 2023. godini obuhvaća prema slijedećim vrstama: 

 

I. GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVMA 

GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 

 

 

 

 

Redni 

broj 
Opis Iznos Izvor financiranja 

1. II. faze rekonstrukcije nogostupa u Velikoj 

Trnovitici – 600 m –  

od završetka prethodne faze, prema kraju 

sela prema Maloj Mlinskoj. Stavka se 

nalazi na poziciji Glava 002 04: 

Komunalna infrastruktura, A 1006 

01Održavanje i poboljšavanje komunalne 

infrastrukture, 42- Građevinski objekti – 

II. faza rekonstrukcije nogostupa Velika 

Trnovitica  

 

- isto uključuje troškove izrade projektne 

dokumentacije, troškove izvođača radova, 

troškove nadzora 

96.887,65 

EUR 

- Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na 

natječaje) – 53.089,12 EUR 

- šumski doprinos – 13.272,28 

EUR 

- prihodi proračuna po 

posebnim propisima – 

27.871,79 EUR 

- sredstva nezakonito 

izgrađenih zgrada 2.654,46 

EUR 
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II. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 

 

Redni 

broj 
Opis Iznos Izvor financiranja 

1. 

Rekonstrukcija i dogradnja mjesnog 

doma u Mlinskim Vinogradima 

 

- isto uključuje troškove izrade 

projektne dokumentacije, troškove 

izvođača radova, troškove nadzora 

- izgradnja navedenoga ovisi o završetku 

izmjena i dopuna prostornoga plana 

33.180,70 

EUR 

 

- opći prihodi 6.636,14 EUR,  

- prihodi proračuna po 

posebnim propisima – 

19.244,81 EUR 

- komunalni doprinos 663,61 

EUR 

- komunalna naknada 

6.636,14 EUR 

2. 

Izgradnja terasa Velika Mlinska i 

Gornja Ploščica 

 

- isto uključuje troškove izrade 

projektne dokumentacije, troškove 

izvođača radova, troškove nadzora 

- izgradnja navedenoga ovisi o završetku 

izmjena i dopuna prostornoga plana 

33.180,70 

EUR 

- opći prihodi – 6.636,14 

EUR 

- prihodi po posebnim 

propisima 6.636,14 EUR 

-prihodi šumskog doprinosa 

19.908,42 EUR 

3.  

Izrada projektne dokumentacije za 

kuću oproštaja na mjesnom groblju u 

Maloj Mlinskoj 

 

-troškovi uključuju troškove izrade 

projektne dokumentacije za izgradnju 

navedene infrastrukture i ishođenje 

dozvola 

5.308,91 

EUR 
- opći prihodi 5.308,91 EUR 

 

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

 

Redni 

broj 
Opis Iznos Izvor financiranja 

1. Izgradnja ceste V. Trnovitica – 

Ladislav – cca 800 m  - od skretanja na 

nerazvrstanu cestu iz centra mjesta u 

navedenoj dužini 

 

-isto uključuje troškove izrade 

projektne dokumentacije, troškove 

izvođača radova, troškove nadzora 

98.214,88 

EUR 

- Pomoć iz državnog 

proračuna(prijavom na 

natječaje) 79.633,69 EUR 

- opći prihodi 5.308,91 EUR 

- prihodi proračuna po 

posebnim propisima – 

13.272,28 EUR  

2. Izrada projektne dokumentacije za 

tematski park  

-troškovi se odnose na izradu projektne 

dokumentacije, idejno tehničkih 

rješenja.  

19.908,42 

EUR 

- opći prihodi 9.954,21 EUR 

- prihodi po posebnim 

propisima 9.954,21 EUR 
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IV. GRAĐEVINE KOJE ĆE SE REKONSTUIRATI 

 

Redni 

broj 

Opis Iznos Izvor financiranja 

1. Stara škola 

- ukoliko se riješe imovinsko pravni 

odnosi, pristupiti će se sanaciji 

prostora stare škole, koja je derutna te 

opasna u ovakvom stanju, troškovi 

uključuju troškove rušenja, i odvoza 

otpada  

13.272,28 

EUR 

-prihodi proračuna po 

posebnim propisima 

13.272,28 EUR  

 

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih 

cijena gradnje takvih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i 

vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog 

postupka javne nabave.  

 

Članak 3. 

Potrebna sredstva za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

iznose  299.953,54 EUR, a osigurati će se iz slijedećih izvora u 2023. godini, po stavkama 

predviđenima u Proračunu Općine Velika Trnovitica:  

- Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU       132.722,81 EUR 

- Prihodi nezakonito izgrađenih zgrada         2.654,46 EUR 

- Sredstva šumskog doprinosa         33.180,70 EUR 

- Komunalni doprinos        663,61 EUR 

- Komunalna naknada            6.636,14 EUR 

- Drugi izvori ut. posebnim propisima        90.251,51 EUR 

- Prihodi iz proračuna  ( opći prihodi i prihodi od prodaje      33.844,31 EUR 

nefinancijske imovine)        

 

 

Članak 4. 

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

Proračun Općine V. Trnovitica. 

 

Članak 5. 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Velika 
Trnovitica u 2023. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine V. 
Trnovitica" a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 
 

Predsjednik Općinskog Vijeća : 

     Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-01/22-01/22 

URBROJ: 2123/06-01-22-01  

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine  
 

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 68/18. te članka 
30. Statuta Općine Velika Trnovitica, (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica br. 1/18) Općinsko vijeće 
Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 02. prosinca 2022. godine donosi 

 
 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine V. Trnovitica u 2023. godini 

 

Članak 1. 
Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture i gradnje objekata komunalne 

infrastrukture na području Općine Velika Trnovitica za komunalne djelatnosti kako slijedi:  
- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje istih  
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
- Održavanje javne rasvjete 
- Održavanje groblja i mrtvačnice 
- Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta.  

Članak 2. 

Program radova na održavanju komunalne infrastrukture obuhvaća: 

 

Redni 

broj 

VRSTA RADOVA PLAN 

1. Održavanje javnih zelenih površina 37.162,38 

2. Održavanje cesta mostova, poljskih putova, 

kanala i sl. 

59.725,27 

3. Usluga čišćenja snijega 1.327,23 

4. Javna rasvjeta i održavanje javne rasvjete 15.926,74 

5. Održavanje groblja i mrtvačnica  56.938,09 

 

Ukupna sredstva po ovom Programu u iznosu od 171.079,71 eura biti će raspoređeni kako slijedi:  

 

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  

 

Planirana sredstva za održavanje javnih zelenih površina iznose 37.162,38 eura, unutar navedene kategorije 

ulazi i materijal za čišćenje u programu javnih radova, a ista se raspoređuju kako slijedi:  

OPIS PLAN u EUR 

a) Materijal za popravak opreme 1.327,23 

b) Nabava klupa za javne zelene površine 3.318,07 
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c) Usluge održavanja javnih površina  25.217,33 

d) Usluga održavanje opreme 1.327,23 

e) Energija za kosilice, trimere 3.981,68 

f) Materijal i dijelovi za opremu 663,61 

g) Materijal za čišćenje ( sredstva i oprema)  1.327,23 

 

 

Izvori financiranja :  

- Komunalna naknada 5.000,00 eura 

- Opći prihodi 32.162,38 eura 

 

ODRŽAVANJE CESTA, MOSTOVA, POLJSKIH PUTOVA I KANALA 

 

Planirana sredstva za održavanje cesta, mostova, poljskih putova i kanala u iznosu od 59.725,27, a sredstva 

se raspoređuju kako slijedi 

 

OPIS PLAN 

a) Kamen za nerazvrstane ceste  17.253,97 

- Cca 300 m3 (0-30)  2.654,46 

- Cca 500 m3 ( 0-63) 6.636,14 

- Cca 200 m3 ( 30-90) 3.981,68 

- prijevoz 3.981,68 

b) cijevi za popravak i održavanje mostova u različitim 

promjerima i dužinama + prijevoz istoga  

2.654,46 

c) uređenje nerazvrstanih cesta (strojno profiliranje, malčiranje, 

sječa drveća i mljevenje granja) 

6.636,14 

d) iskop i čišćenje kanala, odvoz viška materijala  6.636,14 

e) uređivanje bankina 3.981,68 

f) nasipavanje kamena i uređenje poljskih puteva 22.562,88 

 

Izvori financiranja: 

- šumski doprinos : 50.000,00 eura 

- prihod od zakupa poljop. zemljišta : 9.725,27 eura 

  
ZIMSKA SLUŽBA  

Sredstva za troškove čišćenja snijega i posipavanja leda planirana su ukupnom iznosu 1.327,23 

eura, a izvor financiranja su opći prihodi. 

 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

Sredstva za održavanje javne rasvjete planirana su u iznosu od 15.926,74 eura, a odnose se na trošak 

električne energije, te usluge tekućeg i investicjskog održavanja javne rasvjete i postavljanja božićne 

dekoracije na istu. Izvori financiranja su – sredstva po posebnim propisima 7.963,37 eura, te sredstva općih 

prihoda 7.963,37 eura.  

 

ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE  

Sredstva za održavanje groblja i mrtvačnice planirana su u ukupnom iznosu 56.938,09 eura, a 

raspoređuju se kako slijedi 
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OPIS PLAN 

- Električna energija  663,61 

- Komunalne usluge 3.981,68 

- Materijal i dijelovi za popravke 929,06 

- Sitni inventar  929,06 

- Usluga košnje 3 groblja 23.890,11 

- Ostala održavanja – hitni popravci i 

slično 

2.654,46 

- Uređenje ograde na mjesnom groblju 

Nova Ploščica 

23.890,11 

 

Izvori financiranja su: 

- Sredstva grobne naknade, kupnje grobnih mjesta i iznajmljivanje mrtvačnice 9.290,60 eura,  

- Opći prihodi – 7.647,49 eura, 

- Prihodi po posebnim propisima – 40.000,00 eura 
 

Članak 4. 

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Velika 

Trnovitica u 2023. godini, stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica" 
a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća:  

 

     Marica Prohaska  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 
 

                                                                                        

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 620-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-1 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine 

 

Na osnovu članka 74. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06) i članka 31. Statuta Općine Velika 
Trnovitica, po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 
sjednici, održanoj 02. prosinca 2022. godine, donosi 

 
P R O G R A M  

javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica u 2023. godini 

 

I. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u športu na području Općine Velika Trnovitica osiguravaju se u 

Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu, kako slijedi:  
R.br. NAZIV Konto       Plan 2023. g 

1

1. 

Tekuće donacije – NK“ Moslavina 

„V.Trnovitica 

38115         

    19.908,42 

2

2. 

Tekuće donacije – NK "Mladost" N.Ploščica 381151         

9.290,60 

3

3. 

Tekuće donacije – ŠRD Klen V.Trnovitica 3811910       

3.981,68 

4

4. 

Tekuće donacije – ŠRD Amur V.Mlinska 3811913       

1.327,23 

5. Tekuće donacije – ŠRD Šaran M.Mlinska 3811914       1.327,23 

6. ŠRD „Babuška“ 3811 2.654,46 

7. ŠRD „Splav“ 3811 1.327,23 

8. LD Vepar 3811 3.318,07 

9. LD Hrastilnica 3811 1.327,23 

 UKUPNO:  44.462,15 

II. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica", a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

                                                                              

                                                                             PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

Općinsko vijeće 

 

  

KLASA: 402-04/22-01/08 

URBROJ: 2103-20-01-21-1  

V. Trnovitica, 02. prosinac 2022. godine  
 
Na temelju članka 69. stavak 2. Zakona o šumama („Narodne novine", broj 32/20) i članka 31. 

Statuta Općine Velika Trnovitica , po prijedlogu Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika 
Trnovitica na svojoj sjednici, održanoj 02. prosinca 2022. godine donijelo je 

 

P R O G R A M  

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu  

Članak 1. 

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu utvrđuje se namjena 
korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju 
prodaju proizvoda i iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području Općine Velika Trnovitica, u visini 
10% od prodajne cijene proizvoda na panju. 

Članak 2. 

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

Članak 3. 
U proračunu Općine Velika Trnovitica planirani prihod šumskog doprinosa iz članka 1. ovog 

Programa iznosi 106.178,25 EUR i to od Hrvatskih šuma . 

Sredstva koja pristignu u proračun Općine Velika Trnovitica od šumskog doprinosa u tijeku 2023. godine 
koristit će se za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno navedenim 
programima. 

 

Članak 4. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica obvezan je do kraja ožujka svake godine podnijeti 
Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa iz prethodnog članka, za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica" a 

primjenjuje se od 01. 01. 2023. godine. 
 

Predsjednica Općinskog Vijeća  

 Marica Prohaska 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 410-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-01-22-1 

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god. 
 

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

Trnovitica broj 02/21) Općinsko vijeće donosi 

 

 

ODLUKU 

O davanju suglasnosti Poreznoj upravi, Područni ured Bjelovar, Ispostava       

Garešnica 
 

 

Članak 1. 

Općina Velika Trnovitica u cijelosti prenosi na Poreznu upravu poslove utvrđivanja, 

evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza u 2023. godini kako slijedi: 

1. Poreza na potrošnju, 

2. Poreza na korištenje javnih površina, 

3. Poreza na tvrtku. 

Članak 2. 

Poreznoj upravi za obavljanje navedenih poslova pripada naknada u iznosu od 5% od 

naplaćenih prihoda. 

Ovlašćuje se Erste&Steiermaerkische bank d.d. da naknadu za obavljene poslove Porezne 

uprave navedene u članku 1. ove Odluke, obračuna i uplati u Državni proračun do posljednjeg 

dana u mjesecu za protekli mjesec. 

 

Članak 3. 

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

Općine Velika Trnovitica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 
 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                        Marica Prohaska 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

                               
 

              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

               OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 810-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-1 

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god. 

 

 

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 

02/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 10. sjednici održanoj 02. prosinca 

2022. godine, donosi  

 

 
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKA 
TRNOVITICA  ZA 2023. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA  

ZA RAZDOBLJE 2023-2025.GODINE 
 

 

UVOD 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 

zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama 

i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 

svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 

te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike 

Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 

spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te 

načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i 

načelo kontinuiteta djelovanja. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 

financiranje sustava civilne zaštite. 
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost 

postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika 

od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne 

mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe 

civilne zaštite. 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod 

velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti 

u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

 

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno 

odredbama ovog Zakona i posebnih propisa. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite 

b) operativne snage vatrogastva 

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

e) udruge 

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

g) koordinatori na lokaciji 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, izvršava sljedeće zadaće: 

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 

 

Za slijedeću godinu planirane su slijedeće aktivnosti: 

- smotriranje tima CZ opće namjene te povjerenika CZ, 

- obaviti liječničke preglede za povjerenike civilne zaštite, 

- edukacija povjerenika i njihovih zamjenika te članova Tima CZ opće namjene, 

- vršiti kontinuirano praćenje pravnih propisa iz područja civilne zaštite, 
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PREGLED STAVKI S PLANIRANIM SREDSTVIMA 

 

Red. broj OPIS POZICIJE  2023. 2024. 2025. 

1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

- aktivnosti razvoja sustava civilne 

zaštite  

- osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje, sklanjanje i druge 

aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju  

-vježbe i smotriranje postrojbe opće 

namjene  

-redovno tekuće ažuriranje priloga i 

podataka iz sadržaja dokumenata 

331,81 € 497,50 € 497,50 € 

2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 

- Sukladno Proračunu Općine Velika 

Trnovitica i Odluci o minimalnim 

financijskim standardima za 

decentralizirano financiranje redovite 

djelatnosti javnih vatrogasnih 

postrojbi 

27.871,79 € 29.199,00 € 31.854,00 € 

3. CRVENI KRIŽ 1.990,84 € 1.327,00 € 1.327,00 € 

4.  HGSS 331,80 € 497,50 € 497,50 € 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Marica Prohaska 
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              REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-04/22-01/04 

URBROJ: 2103-20-01-22-4 

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god. 

 

Temeljem članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

(„Narodne novine“, br. 83/22) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik 

Općine Velika Trnovitica broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 10. sjednici 

općinskog vijeća održanoj 02. prosinca 2022. god., donosi 

 

ODLUKU  

o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja 

 programa javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu 
 

 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje 

prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe javnih potreba u kulturi Općine Velika 

Trnovitica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Povjerenstvo čine tri člana, predsjednik i dva člana. 

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Odlukom načelnik. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo ima savjetodavni karakter i obavlja poslove vezane uz provedbu javnog 

poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine velika Trnovitica za 2023. godinu. 

Zadaće Povjerenstva su:  

- razmatranje i ocjenjivanje prijava te predlaganje iznosa sredstava za financiranje 

programa 

- izrada prijedloga odluke o dodjeli financijskih sredstva 

- praćenje provedbe projekata, izrada zapisnika te objava o rezultatima natječaja. 

 

Članak 3 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 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: 363-01/22-01/18 

URBROJ: 2103-20-01-22-2                             

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god.      

 

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 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 10. sjednici održanoj dana 

02. prosinca 2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 

 o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

komunalne usluge ukopa pokojnika  
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost isporučitelju komunalne usluge trgovačkom 

društvu Komunalac d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka 30, 43 280 Garešnica na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Velika Trnovitica, a koji su 

sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 2.  

 Komunalno društvo Komunalac d.o.o. Garešnica je dana 12. listopada 2022. godine 

dostavio Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika koji su prilog ovoj 

odluci. 

 

Članak 3. 

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

Velika Trnovitica“. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 
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Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 

110/18 i 32/20), direktor trgovačkog društva Komunalac d.o.o. donosi 

 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE 

UKOPA POKOJNIKA 

 

UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE 
 

Članak 1. 

 

Ovim se Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika uređuju međusobni 

odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i 

korisnika komunalne usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 

 

Članak 2. 

 

Isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika je Komunalac d.o.o., Mate Lovraka 

30, Garešnica (u daljnjem tekstu: Isporučitelj usluge), temeljem Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Velike Trnovitice (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica, broj: 

4/22).. 

 

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja treba uslugu ukopa (u daljnjem tekstu: Korisnik 

usluge). 

 

Usluga ukopa obuhvaća poslove utvrđene cjenikom od preuzimanja umrle osobe do ukopa na 

groblju. 

 

Uslugu kremiranja Isporučitelj usluge izravno ne radi, ali je dužan izvršiti ukop urne. 

 
 

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE 

USLUGE UKOPA POKOJNIKA 

Članak 3. 

 

Isporučitelj usluge ukopa vrši uslugu sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne 

novine, broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakonu o grobljima (Narodne novine, broj 19/98, 58/12 i 

89/17), Pravilniku o grobljima (Narodne novine, broj 99/2002.), Pravilniku o uvjetima i načinu 

obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o 

uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, 

prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (Narodne novine, broj 116/18), 

općim aktima Općine Velika Trnovitice te općima aktima Komunalca d.o.o.. 

Članak 4. 

 

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge Isporučitelja usluge na način i pod uvjetima 

utvrđenim ovim Općim uvjetima. 

Članak 5. 

 

Isporučitelj usluge obvezuje se izvršiti uslugu za Korisnika usluge u skladu s posebnim 

propisima i pravilima struke te uz dužni pijetet prema pokojniku. 
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Isporučitelj usluge je dužan osigurati da se opraštanje od pokojnika obavi u skladu s njegovim 

željama odnosno željama obitelji, ukoliko je to moguće, a u skladu s važećim propisima. 

 

Ukop se obavlja na temelju pisanog zahtjeva Korisnika usluge, a potpisuju ga Korisnik usluge i 

ovlaštena osoba Isporučitelja usluge. Ovlaštena osoba Isporučitelja usluge prilikom zaprimanja 

zahtjeva za ukop dužna je pružiti sve potrebne informacije vezane uz organizaciju ukopa. 

 

Članak 6. 

 

Na zahtjevu, tipskom obrascu, unose se potrebni podaci o umrloj osobi i Korisniku usluge. 

Nakon postizanja dogovora oko usluge, Korisnik usluge i Isporučitelj usluge potpisuju zahtjev 

čime se ugovor o isporuci usluge smatra sklopljenim, a time Korisnik usluge pristaje na 

primjenu Općih uvjeta, cjenika Isporučitelja usluge te mu se ispostavlja račun za ugovorenu 

uslugu. 

 

Korisnik usluge je dužan platiti cijenu usluge utvrđenu Cjenikom usluge te se pridržavati 

općih akata Isporučitelja usluge kojim se uređuju pravila ponašanja na groblju. 
 

Članak 7. 

 

Prilikom preuzimanja umrle osobe, Korisnik usluge dužan je Isporučitelju usluge predati 

dozvolu za sahranu izdanu od strane ovlaštenog mrtvozornika. 

 

Korisnik usluge dužan je izvršitelju usluge dati ime korisnika grobnog mjesta, lokaciju 

grobnog mjesta te osobno na terenu pokazati grobno mjesto. 

 

Ukoliko to nije u mogućnosti, lokaciju grobnog mjesta dužna je pokazati ovlaštena osoba 

Općine Velika Trnovitica - uprava groblja na čijem groblju će se vršiti ukop. Uviđaj grobnog 

mjesta u pravilu se dogovara dan prije ukopa. 

 

Vrijeme pogreba određuje se u dogovoru s Korisnikom usluge. Isporučitelj usluge dužan je 

pažljivo postupati sa imovinom korisnika. Prije početka radova (dizanja pokrovne ploče ili 

iskopa) dužan je pregledati grobno mjesto i susjedne grobove i u slučaju oštećenja upozoriti 

korisnike, kako bi se spriječili naknadni prigovori. 

 

Članak 8. 

 

Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu učinjenu na grobnim mjestima od strane nepoznatih 

osoba ili nastale od krađe ili vandalizma, niti za štetu nastalu od trećih osoba kao posljedicu 

izvođenja radova ili pratećih usluga sahrane. 
 

Članak 9. 

 

Prijava za ukop može se obaviti u radnim danom od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati 

osobnim dolaskom Korisnika usluge u pogrebni ured Isporučitelja usluge u Graničarskoj ulici 

u Garešnici. 

 

Prijava za ukop može se obaviti i telefonskim putem u uredovno vrijeme Isporučitelja usluge od 

ponedjeljka do petak od 07,00 do 15,00 sati, kao i izvan radnog vremena, radnim danom od 
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15,00 do 20,00 sati te subotom, nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati pozivom na 

dežurni telefon ovlaštenog djelatnika Isporučitelja usluge. 

 

Sve vezano uz ispraćaj i ukop pokojnika (lokacija grobnog mjesta, način ukopa i sl.) dogovara 

se s Isporučiteljem usluge najkasnije dan prije termina ukopa u radno vrijeme pogrebnog ureda. 

 

Dogovor usluge ukopa, ukoliko se ne obavlja u uredovno vrijeme Isporučitelja usluge, obavlja 

se u prethodnom dogovoru s ovlaštenim djelatnikom Isporučitelja usluge, u pravilu unutar 

vremena iz stavka 2. ovog članka. 

 

Članak 10. 

 

Termin ispraćaja i ukopa određuje se redoslijedom podnošenja zahtjeva za ukop, a prema 

raspoloživim terminima. 

 

Ukop se obavlja u tjednu od ponedjeljka do petka. 

Od ponedjeljka do petka u vremenu od 07,00 do 14,00 sati. 

 

Ukop se može izvršiti i izvan radnog vremena, radnim danom poslije 14,00 sati ili subotom u 

vremenu od 07,00 do 14,00 sati uz naplatu dodatnih troškova pogrebnih usluga. 

 

U slučaju potrebe za više ukopa, ukopi se raspoređuju za naredni dan. 
 

Članak 11. 

 

Ukop umrle osobe u pravilu se obavlja nakon 24 do 48 sati od nastupa smrti. U iznimnim 

situacijama ukop se može obaviti i nakon 48 sati, (vikendom, praznicima, blagdanima ili na 

zahtjev Korisnika) a tada se pokojnik obvezno smješta u rashladnu komoru. 

 

Članak 12. 

 

Za obavljanje ukopa isporučitelj usluge dužan je imati radnike za pripremu groba za ukop i 

uređenje groba nakon ukopa, radnike za spuštanje lijesa u grob. 

Članak 13. 

 

Ukop pokojnika za kojeg je podnesen zahtjev za kremiranje vršit će se u dogovoru s Korisnikom 

usluge. 

Članak 14. 

 

Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka izvršava se sukladno zakonima kojima se uređuje 

zaštita pučanstva od zaraznih bolesti. Prilikom ekshumacije dozvoljena je nazočnost samo 

ovlaštenih osoba sukladno važećim propisima. 

 

Članak 15. 

 

Korisniku usluge omogućeno je Isporučitelju usluge podnijeti pisani prigovor sukladno Zakonu 

o zaštiti potrošača. Isporučitelj usluge dužan je razmotriti pisani prigovor korisnika o eventualno 

nastalim štetama, obračunatim a neizvršenim radovima i sl. Ukoliko se utvrdi da je šteta nastala 

krivnjom Isporučitelja usluge, isti će ispraviti grešku, a štetu na imovini nadoknaditi izravno ili 

putem osiguranja. 
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NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE 

 

Članak 16. 

 

Korisnici usluge plaćaju uslugu na temelju važećeg cjenika. Isporučitelj komunalne usluge 

dužan je za cjenik usluga ukopa pokojnika i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti 

prethodnu suglasnost načelnika na području na kojem se isporučuje komunalna usluga. Načelnik 

jedinice lokalne samouprave dužan se očitovati u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga 

za pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se načelnik ne očituje u roku od 60 dana, smatra se 

da je suglasnost dana. 

 

Cjenik usluga je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge. 

 

Članak 17. 

 

Korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana platiti isporučenu uslugu Isporučitelju usluge na 

osnovu obračuna i izdanog računa. 

 

Ukoliko Korisnik usluge ne plati dužni iznos za izvršenu uslugu, Isporučitelj će pokrenuti 

postupak prisilne naplate svojih potraživanja sukladno zkonskim propisima. 

Članak 18. 

 

Kod pogrešno obračunatih cijena za izvršenu uslugu, Korisnik usluge je dužan o tome odmah, a 

najkasnije u roku od 8 dana od dostave računa, izvijestiti pisanim putem Isporučitelja 

usluge. Ako je Isporučitelj usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađenje obračuna u 

svojim poslovnim knjigama. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

 

Na ove Opće uvjete dana je prethodna suglasnost Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica 

Odlukom KLASA: , URBROJ:  od 2022. godine. 

Članak 20. 

 

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u Službenim glasniku Općine Velika Trnovitica, na mrežnim 

stranicama Općine Velika Trnovitica, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja 

usluge. 

 

Članak 21. 

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od objave u Službenom glasniku Općine 

Velika Trnovitica. 

 
 

Broj: 2022/153 

 

 

 

Direktor 

Dražen Bengez 
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                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-01/22-01/11 

URBROJ: 2103-20-01-22-5 

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. god. 

 

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

2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 10. sjednici održanoj 02. prosinca 2022. 

god., donosi slijedeću  

 

ODLUKU 

o prihvaćanju prijedloga Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica prihvaća prijedlog Cjenika 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica (u 

daljnjem tekstu: Prijedlog Cjenik). 

 

Članak 2. 

 Komunalno društvo Komunalac d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka 30, OIB: 27917254847 

podnio je dana 14. studenog 2022. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika.  

 U prilogu podnesenog zahtjeva dostavljen je: 

1. Prijedlog Cjenika s obrazloženjem 

2. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

3. Izjavu direktora da je Prijedlog Cjenika u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom 

(Narodne novine, broj 84/21) i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica 

4. Procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu Cjenika, koji bi korisnik usluge 

bio dužan platiti davatelju usluge u obračunskom razdoblju prema odabranom kriteriju 

obračuna količine otpada 

5. Podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge promijene 

cijene s obrazloženjem 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnika Općine na izdavanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika sukladno 

članku 77. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 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: 550-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-01 

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god. 

 

Na temelju članka 17., članka 30. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 

broj 18/22, 46/22) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik općine Velika 

Trnovitica broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 10. sjednici održanoj dana 02. 

prosinca 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Velika 

Trnovitica te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje 

tih prava. 

 

Članak 2. 

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati u cijelosti na teret Općine Velika 

Trnovitica ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike 

Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 3. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica za svaku kalendarsku godinu donosi Program 

financiranja potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo za 

podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), 

te prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 
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Članak 5. 

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 

nasljeđivati. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 

Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom ima: 

− hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Velika Trnovitica 

− stranac ili osoba vez državljanstva sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na 

području Općine Velika Trnovitica 

− osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na 

području Općine Velika Trnovitica. 

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, 

svi članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalni boravak na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

Članak 7. 

 Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i 

kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi 

način. 

 

Članak 8. 

 Svaki građanin dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba 

osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 

 Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 

otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje 

obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 

 Korisnik koji ostvaruje prava iz ove Odluke ne može njihovim korištenjem postići bolji 

materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze 

iz rada. 

 

Članak 9. 

Samac je osoba koja živi sama. 

Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove 

života bez obzira na srodstvo. 

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji 

zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra 

se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a 

najkasnije do navršene 29. godine života. 

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 
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Članak 10. 

Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. 

Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog 

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. 

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta. 

 

Članak 11. 

Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva. 

Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka 

od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i 

sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni 

za iznos uplaćenog poreza i prireza. 

Imovinom se smatraju pokretnine i nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj 

i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni 

papiri u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.  

Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi 

statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno 

stradalog hrvatskog branitelja. 

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

 

Članak 12. 

Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom, osoba ili kućanstvo kojima je 

utvrđen status korisnika, mogu ostvarivati sljedeća prava ili pomoći: 

1. naknada za troškove stanovanja, 

2. jednokratna naknada, 

3. jednokratna naknada za novorođeno dijete, 

4. naknada za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 

5. naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole, 

6. jednokratna naknada za učenike srednjih škola, 

7. naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 

8. jednokratna naknada za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

9. jednokratna naknada za redovite studente 

10. naknade za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih građana, 

11. pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, rekonstrukciji i/ili 

adaptaciji stambenog prostora 

12. drugi oblici naknada. 

Pravo iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka utvrđeno je sukladno Zakonu. 

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 2. do 12. ovog članka ostvarivat će se sukladno 

proračunskim mogućnostima Općine Velika Trnovitica za tekuću godinu. 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak 13. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku zajamčene minimalne 

naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 
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smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je 

priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Troškovi stanovanja, u smislu ove Odluke, odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

troškove grijanja, vodne usluge, te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske 

učinkovitosti zgrade. 

Općina Velika Trnovitica, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje 

pravo na troškove stanovanja. 

 

Članak 14. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30% iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na 

naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

Općina Velika Trnovitica može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u 

potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 15. 

Općina u svom proračunu osigurava sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova 

stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovom Odlukom. 

Troškovi stanovanja, mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz 

državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane 

u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica 

lokalne samouprave. 

 

Članak 16.  

 Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva 

osigurava se iz sredstva državnog proračuna. 

 

Članak 17. 

 Za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnik treba Jedinstvenom 

upravnom odjelu, uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, presliku rješenja kojim je 

korisniku odobrena zajamčena minimalna naknada te račune za troškove stanovanja, odnosno, u 

slučaju grijanja na drva potpisati Izjavu. 

 O ostvarivanju prava na naknadu iz stavka 1. ovo članka Jedinstveni upravni odjel donosi 

rješenje. 

 

Članak 18.  

 Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, a najmanje svakih 6 (šest) mjeseci preispitati 

postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava 

iz članka 12. ove Odluke te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi 

ostvarivanje ili opseg priznatog prava. 
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2. Jednokratna naknada  

Članak 19. 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu. 

Jednokratna pomoć može se odobriti istom korisniku samo jednom godišnje i to u najvišem 

iznosu od 1.000,00 kuna za samca, 2.000,00 kuna za dva člana, 2.500,00 kuna za više članova 

obitelji. Iznimno, za podmirenje određenih troškova taj iznos može biti i veći ukoliko prijeti 

uskraćivanje pojedinih usluga. 

Članak 20. 

Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana pomoć, u 

okviru osiguranih novčanih sredstava u Proračunu Općine Velika Trnovitica, a koji zbog iznimno 

teških trenutačnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, kupnje 

ortopedskih pomagala, elementarne nepogode, gubitka posla ili druge nevolje) nisu u mogućnosti 

djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovog članka, 

odredit će Općinsko vijeće, iznimno Općinski načelnik.  

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć 

pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova. 

 

3. Naknada za novorođeno dijete 

Članak 21. 

 Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja pod 

uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim 

sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica.  

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

4. Naknada za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 

Članak 22. 

 Pravo na naknadu za sufinanciranje cijene boravka djece u dječjim vrtićima može ostvariti 

jedan od roditelja pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a u 

skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica.  

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

5. Naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole  

Članak 23. 

Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvarivati učenici osnovne škole 

koji imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnoj školi temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec. 
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6. Jednokratna naknada za učenike srednjih škola 

Članak 24. 

 Pravo na jednokratnu naknadu za učenike srednjih škola mogu ostvariti učenici srednje 

škole koji imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetom i u visini utvrđenoj 

posebnom Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine 

Velika Trnovitica. 

 

7. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Članak 25. 

Pravo na naknadu za sufinanciranje prijevoza mogu ostvarivati učenici srednje škole koji 

imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa prijevozniku temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec. 

  

8. Jednokratna naknada za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

Članak 26. 

 Pravo na jednokratnu naknadu za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

mogu ostvariti učenici srednje škola koji imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod 

uvjetom i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim 

sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica. 

 

9. Jednokratna naknada za redovite studente  

Članak 27. 

Pravo na jednokratnu naknadu za redovite studente mogu ostvariti redoviti studenti koji 

imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetom i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

 

10. Naknada za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih mještana 

Članak 28. 

 Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi 

ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava socijalni uvjet. 

 Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 

ostvaruje se na način da Općina Velika Trnovitica djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izdala pogrebnu opremu odnosno izvršila uslugu 

ukopa. 

 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 

njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb 

ili iz drugih izvora. 
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11. Pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, rekonstrukciji i/ili 

adaptaciji stambenog prostora 

Članak 29. 

Pravo na pomoć ostvaruju mlade obitelji pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, 

rekonstrukciji i/ili adaptaciji stambenog prostora pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

 12. Drugi oblici naknada 

Članak 30. 

 Na temelju Odluke Općinskog vijeća, iznimno Općinskog načelnika mogu se odobriti i 

drugi oblici socijalnih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

 

IV. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 31. 

 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje 

pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Članak 32. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 12. ako 

njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako 

ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO 

Članak 33. 

Općina organizira rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno 

sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava za zajamčenu minimalnu naknadu te 

snosi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu. 

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje 

rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla. 

Radno sposobni ili djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik 

prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu Općine za sudjelovanje u 

radovima za opće dobro bez naknade. 

Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na osobe iz članka 26. Zakona. 

U radovima za opće dobro bez naknade osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu sudjelovati 

od 60 do 90 sati mjesečno.  

 

Članak 34. 

 Nadležni Centar za socijalnu skrb je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o 

radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne 
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naknade te radno sposobnim ili djelomično sposobnim člano9vima kućanstva koje je korisnik 

zajamčene minimalne naknade. 

 Općina je dužna nadležnom Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke 

o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće 

dobro. 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 35. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se  na 

zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog 

druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

 Općina može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i na temelju obavijesti članova 

obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 

te državnih i drugih tijela. 

 

Članak 36. 

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih  za ostvarivanje prava  iz socijalne skrbi  (izjavu o  

članovima zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o 

nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i 

drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom 

omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. Za točnost 

podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik 

odgovara materijalno i kazneno. 

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u 

obrascu podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

Trnovitica dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva 

za dopunu. 

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći 

ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku. 

 

Članak 37. 

 U postupku rješavanja zahtjeva može se izvršiti terenski izvid u obitelji ili na drugi 

prikladan način ispitati činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava. 

 

Članak 38. 

  O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke rješava Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka 

po službenoj dužnosti, ako Zakonom nije drugačije propisano. 
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Članak 39. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica ima pravo i obvezu nadzirati da li se 

sredstva odobrena za ostvarivanja prava sukladno odredbama ove odluke koriste u svrhu za koju 

su namijenjena. 

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog 

odjela uskratiti će se ostvarivanje prava.  

 

Članak 40. 

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je, odmah a najkasnije u 

roku 8 dana, prijaviti Općini Velika Trnovitica svaku promjenu činjenica i okolnosti koje bi 

utjecale na ostvarivanje prava. 

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne 

skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja 

okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 

U slučaju da se temeljem podataka s kojima raspolaže Općina Velika Trnovitica utvrdi da 

su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se 

ukinuti pravo koje je ostvario. 

Općina Velika Trnovitica ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime prava 

iz članka 11. ove Odluke. Korisnik koji je na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela 

ostvario pravo u socijalnom programu dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je: 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, 

odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje 

nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada, 

- pravo iz socijalnog programa ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na 

prestanak ili opseg prava a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni 

odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano. 

 

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 41. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

socijalnoj skrbi. 

 

Članak 42. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 8/15). 

 

Članak 43. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se 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: 050-01/22-01/18 

URBROJ: 2103-20-01-22-2                               

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. god. 

 

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

Trnovitica broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 10. sjednici održanoj dana 02. 

prosinca 2022. godine donijelo je sljedeću 

 

 

ODLUKU 

O financijskoj pomoći Željku Mihaljeviću 

 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o financijskoj pomoći Željku 

Mihaljeviću iz Velike Trnovitice, Velika Trnovitica 1A, OIB: 63428568251, u iznosu od 1.500,00 

kuna/199,08 eura na račun broj: HR6923400093511135341, otvoren u PBZ banci. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe Željka Mihaljevića za jednokratnom 

potporom potrebnoj za podmirivanje osnovnih životnih potreba od dana 21. listopada 2022. 

godine. 

 

 

Članak 3. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica ovlašćuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

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

 

Članak 4. 

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

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Marica Prohaska 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA  ŽUPANIJA 

   

 

 

KLASA: 363-01/22-01/16 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 10. listopad 2022. god. 

 

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

110/18 i 32/20) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika 

Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 04/22), članka 7. i 8. Pravilnika o 

provedbi postupaka jednostavne nabave od 20. ožujka 2017. god. i članka 47. Statuta Općine 
Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 02/21), općinski načelnik 

Općine Velika Trnovitica donosi  

 

ODLUKU  

o pokretanju postupka za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti – 

poslovi zimske službe na području 

Općine Velika Trnovitica 
 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom započinje postupak jednostavne nabave za povjeravanje obavljanja komunalne 

djelatnosti poslova zimske službe te se utvrđuje procijenjena vrijednost nabave, predstavnici 

naručitelja u postupku jednostavne nabave, obveze i ovlasti predstavnika.  

 

Članak 2. 

 Predmet nabave je povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti poslova zimske službe na 

području Općine Velika Trnovitica.  

  

Članak 3.  

 Poslovi obavljanja komunalne djelatnosti poslova zimske službe povjerava se na razdoblje od 4 

(četiri) godine. 

 

Članak 4. 

 Procijenjena vrijednost nabave, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) iznosi 10.000,00 

kn/1.327,23 €. 

 

Članak 5.  

 Sredstva za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti poslova zimske službe osigurat će se u 

Proračunu Općine Velika Trnovitica. 

 

 

 

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

    OPĆINSKI  NAČELNIK  
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Članak 6. 

Predstavnici naručitelja u postupku jednostavne nabave su: Adrijana Župljanin, Andrea Jandrić i 

Žaklina Nađ. 

 

Članak 7. 

Predstavnici naručitelja u pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave dužni su pridržavati 

se odredbi Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

 

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: 133-01/22-01/01 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 24. listopad 2022. godine 

 

Na temelju članka 13.  Pravilnika o polaganju državnog ispita (Narodne novine, broj 70/20) 

i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 

02/21) Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi 

ODLUKU 

o imenovanju ispitnog koordinatora 

 

Ovom Odlukom imenuje se Andrea Jandrić, univ.bacc.oec. stručni suradnik za financije i 

računovodstvo, ispitnim koordinatorom u Općini Velika Trnovitica kao osoba ovlaštena za pristup 

i rad u ADI sustavu. 

Kontakt podaci ispitnog koordinatora: 

Telefon: 043/541-028 

Fax: 043/541-160 

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

 

II. 

Sukladno odredbama članka 12. Pravilnika o polaganju državnog ispita(„Narodne novine“ broj 

70/20) ispitni koordinator obvezan/obvezna je: 

1. prijaviti kandidata za polaganje Ispita, 

2. zaprimati akte u svezi s polaganjem Ispita, 

3. unositi statusne promjene kandidata u ADI sustav. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

    Ivan Marković 

 

 

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

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-04/22-01/07 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 24. listopad 2022. godine 

 

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17 i 98/19), 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.) i članka 47. Statuta Općine Velika 

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

Trnovitica donosi 

 

ODLUKU  

o objavi Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za organizaciju 

manifestacije „Martinje“ u 2022. godini 
 

Članak 1. 

Objavljuje se javni poziv za dodjelu financijske potpore za udruge čiji je program/projekt 

usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba prilikom organizacije manifestacije „Martinje“ u 2022. 

godini u Općini Velika Trnovitica. 

 

Članak 2. 

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

Trnovitica, OIB: 87993861361. 

 

Članak 3. 

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku od 24. listopada do 24. studenog 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: 402-04/22-01/07 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 24. listopad 2022. godine 

 

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (NN, broj 74/14, 70/17 i 98/19), 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.) i članka 47. Statuta Općine Velika 

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

Trnovitica donosi 

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i 

ocjenjivanja programa/projekata za dodjelu financijske potpore za  

organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini 
 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje 

prijedloga za dodjelu financijskih potpora za dodjelu financijske potpore za organizaciju 

manifestacije „Martinje“ u 2022. godini (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 dodjelu 

financijske potpore za organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini 

- 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 

- 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  

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                  Ivan Marković  
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 604-01/22-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-2 

Velika Trnovitica, 31. listopad 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 jednokratnoj novčanoj potpori Mariji Margetinac 
 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o jednokratnoj novčanoj 

potpori Mariji Margetinac, Velika Trnovitica 41, 43 285 Velika Trnovitica, OIB: 05019009661 u 

iznosu od 2.000,00 kuna/265,45 eura  (slovima: dvijetisućekuna/ 

dvjestošezdesetpeteuraičetrdesetpetcenti), koja će se uplatiti na račun  

 

broj: HR4224020063103861629, otvoren kod Erste & Steiermärkische bank d.d. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe za financijskom pomoći Marije 

Margetinac u svrhu potpore za pokrivanje troškova izvanrednom studiranju. 

Zamolba za pomoć je dana 17. listopada 2022. predana u Jedinstveni upravni odjel 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: 120-04/21-01/05 

URBROJ: 2103-20-02-22-1                                      

Velika Trnovitica, 02. studeni 2022. godine 

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

Trnovitica“ broj 2/21) općinski načelnik donosi  

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni odluke o isplati paušalne naknade  

za troškove prehrane za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se isplata paušalne naknade za troškove prehrane sukladno 

članku 7. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17) i članka 1. Pravilnika o izmjenama 

i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (112/22) službenicama Općine Velika Trnovitica: 

1. Andrei Jandrić – stručnoj suradnici za računovodstvo i financije, OIB. 082899461361, u iznosu 

od  6.000,00 kn/ 796,34 eura (šesttisućakuna/ sedamstodevedesetšesteuraitridesetčetiricenta) 

raspoređeno prema mjesečnim ratama kako slijedi: 

- siječanj – 416,67 kn/55,30 eura 

- veljača - 416,67 kn/55,30 eura 

- ožujak - 416,67 kn/55,30 eura 

- travanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- svibanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- lipanj – 416,67 kn/55,30 eura 

- srpanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- kolovoz - 416,67 kn/55,30 eura 

- rujan - 416,67 kn/55,30 eura 

- listopad - 416,67 kn/55,30 eura 

- studeni - 916,67 kn/121,66 eura 

- prosinac – 916,63 kn/121,66 eura 

2. Adrijani Župljanin – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, OIB: 51911351758, u iznosu 

od  6.000,00 kn/ 796,34 eura (šesttisućakuna/ sedamstodevedesetšesteuraitridesetčetiricenta) 

raspoređeno prema mjesečnim ratama kako slijedi: 

- siječanj – 416,67 kn/55,30 eura 
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- veljača - 416,67 kn/55,30 eura 

- ožujak - 416,67 kn/55,30 eura 

- travanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- svibanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- lipanj – 416,67 kn/55,30 eura 

- srpanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- kolovoz - 416,67 kn/55,30 eura 

- rujan - 416,67 kn/55,30 eura 

- listopad - 416,67 kn/55,30 eura 

- studeni - 916,67 kn/121,66 eura 

- prosinac – 916,63 kn/121,66 eura 

3. Žaklini Nađ – administrativnoj referentici, OIB: 06231486993, u iznosu od  6.000,00 kn/ 796,34 

eura (šesttisućakuna/ sedamstodevedesetšesteuraitridesetčetiricenta) raspoređeno prema 

mjesečnim ratama kako slijedi: 

- siječanj – 416,67 kn/55,30 eura 

- veljača - 416,67 kn/55,30 eura 

- ožujak - 416,67 kn/55,30 eura 

- travanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- svibanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- lipanj – 416,67 kn/55,30 eura 

- srpanj - 416,67 kn/55,30 eura 

- kolovoz - 416,67 kn/55,30 eura 

- rujan - 416,67 kn/55,30 eura 

- listopad - 416,67 kn/55,30 eura 

- studeni - 916,67 kn/121,66 eura 

- prosinac – 916,63 kn/121,66 eura 

Članak 2. 

Sredstva navedena u članku 1. ove odluke isplaćivat će se na tekuće račune službenica do 

15. u mjesecu za tekući mjesec. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjuje se od 03. studenog 

2022. godine. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                 Ivan Marković 
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            REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

                OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

KLASA: 050-01/22-01/14 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 14. studeni 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 „Moslavina“ 

 

Članak 1. 

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

Velika Trnovitica 223b, 43 285 Velika Trnovitica, OIB: 46929713188 u iznosu od 5.000,00 

HRK/664,96 EUR, koji će se uplatiti na račun  

 

broj: HR2524020061100405796, otvoren kod Erste banke. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe predsjednika NK „Moslavina“ Mate 

Grgića za plaćanje popravaka kosilice, kupnju lajnalice i drugo. 

 

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: 050-01/22-01/15                                                                                 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 25. studeni 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 financijskoj pomoći župi sv. Martina Biskupa 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o financijskoj pomoći župi sv. 

Martina biskupa u Velikoj Trnovitici, Velika Trnovitica 147, 43285 Velika Trnovitica 

OIB:35834520645 u iznosu od 3.000,00 kuna, koja će se uplatiti na žiro račun župe sv. Martina 

biskupa  

 

broj: HR6924020061100097902, otvoren u Erste&Steiermärkische bank d.d. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe vlč. Krunoslava Brunovića, župnika župe 

sv. Martina u Velikoj Trnovitici, za financijsku pomoć za obilježavanja dana Svetog Nikole i 

darivanja djece, koje će se održati 11. prosinca 2022. godine. 

 

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: 023-01/21-01/02 

URBROJ: 2103-20-02-22-1 

Velika Trnovitica, 01. prosinac 2022. god. 
           

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 32. Uredbe 

o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

br. 74/10 i 125/14) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica“, broj 1/18 i 1/20), Općinski  načelnik Općine Velika Trnovitica dana 01. prosinca 

2022. godine donosi 

 

I. Izmjenu i dopunu 

P R A V I L N I K A 

o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica 
 

 

Članak 1 

 U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica 

(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ broj 2/21) u članku 4. dodaje se stavak koji glasi: 

 

Redni broj 6. 

 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

 

Kategorija: III. 

Potkategorija: referent 

Klasifikacijski rang: 11 

 

Naziv: KOORDINATOR PROJEKTA „ZAŽELI“ 

 

- stručno znanje: srednja stručna sprema – gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili 

četverogodišnje strukovno obrazovanje (tehničke, ekonomske, upravne ili 

poljoprivredne struke), najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima; 

 

- stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji 

zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika; 

 

- stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika; 
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- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima 

službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i 

stručnih tehnika; 

 

- stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih 

ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 5. dodaje se stavak koji glasi: 

 

Koordinator projekta 

„Zaželi“ 

(1 izvršitelj – puno radno 

vrijeme) 

▪ Sudjeluje u provedbi projekta „Zaželi“ financiranog iz EU 

fondova i proračuna Republike Hrvatske za vrijeme 

trajanja projekta (u daljnjem tekstu: bespovratna sredstva) 

▪ Sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti 

▪ Sudjeluje u izradi svih potrebnih izvješća vezano za 

administrativno praćenje projekata 

▪ Sudjeluje u postupcima nabave 

▪ Redovito komunicira sa provedbenim tijelima, zaposlenim 

ženama i krajnjim korisnicima 

▪ Vrši kontrolu i obilazak zaposlenih žena i krajnjih 

korisnika u projektu.  
 

 

 

Članak 3. 

Ostale odredbe Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

Trnovitica se ne mijenjaju. 

 

 

Članak 4. 

Ova I. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Velika Trnovitica stupa na snagu osmog dana od dana objave 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: 050-01/22-01/16 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 02. prosinac 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 Mažoretkinjama grada Grubišnoga Polja 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o donaciji Mažoretkinjama 

grada Grubišnoga Polja koje djeluju pri Centru za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman, I. N. 

Jemeršića 1, 43 290 Grubišno Polje, OIB: 13211184887 u iznosu od 2.000,00 HRK/265,45 EUR, 

koji će se uplatiti na račun  

 

broj: HR1723400091110029414, otvoren kod PBZ banke. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe ravnateljice Centra za kulturu i 

informiranje dr. Franjo Tuđman, Marine Kamber za nabavu majici za članice Mažoretkinja grada 

Grubišnoga Polja. 

 

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: 050-01/22-01/17 

URBROJ: 2103-20-02-22-2                             

Velika Trnovitica, 02. prosinca 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 KUD-u „Trnovitica“ 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o donaciji KUD-u 

„Trnovitica“,  Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica, OIB: 40012170914 u iznosu od 

5.000,00 HRK/664,96 EUR, koji će se uplatiti na račun  

 

broj: HR4724020061100070071, otvoren kod Erste banke. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka donosi se na temelju pisane zamolbe predsjednice KUD-a „Trnovitica“ 

Mirjane Orač za redovan rad udruge. 

 

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: 402-04/22-01/07 

URBROJ: 2103-20-02-22-4                             

Velika Trnovitica, 02. prosinac 2022. god. 

 

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

Trnovitica broj 02/21) Općinski načelnik donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava 

za organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini 

 

Članak 1. 

Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za 

organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini u ukupnom iznosu od 18.893,36 

kn/2.507,58 € udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za 

organizaciju manifestacije „Martinje“ u 2022. godini objavljen na službenim stranicama Općine 

Velika Trnovitica dana 24. listopada 2022. godine. 

 

Članak 2. 

U 2022. godini iz Proračuna Općine Velika Trnovitica, u okviru navedenog Javnog poziva, 

odobrena su financijska sredstva za programe/projekte koji doprinose razvoju programskog 

područja za organizaciju manifestacije „Martinje“ za 6 (šest) udruga kako slijedi: 

R.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta Iznos potpore 

1. NK „Moslavina 

Velika Trnovitica 

Martinje u Velikoj Trnovitici 2.095,75 kn/278,15 € 

2. NK „Mladost“ 

Nova Ploščica 

Martinje u Velikoj Trnovitici 10.000,00 kn/1.327,23 € 

3. Športsko ribolovno društvo 

„Klen“, Velika Trnovitica 

Promicanje sportskog 

ribolova na Martinju 

2.034,10 kn/269,97 € 

4. Lovačko društvo „Vepar“  

Trnovitički Popovac 

Sudjelovanje na proslavi 

Martinja 2022. 

1.437,05 kn/190,73 € 

5. Airsoft klub Scorpions Martinje u Velikoj Trnovitici 1.146,46 kn/152,16 €  

6. UHBDRP Garešnica Martinje 2022. 2.180,00 kn/289,34 € 

 

Članak 3. 

Općina će sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva sklopiti Ugovor. 

 



 

 

76 
 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i objavit će se na službenoj Internet stranici 

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Marković 

 


