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Na temelju odredbe članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“ 

broj 4/16 te članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika 

Trnovitica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj 12. sjednici 

održanoj 07. ožujka 2023. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O povjeravanju na korištenje, upravljanje i održavanje objekta dječjeg vrtića u Velikoj 

Trnovitici Dječjem vrtiću „Maslačak“ Garešnica 

  

Članak 1. 

 

Općina Velika Trnovitica je dana 19.srpnja 2022. godine zaključila ugovor o osnivanju prava 

građenja bez naknade na rok od 10 (deset) godina s Osnovnom školom „Trnovitica“ na dijelu 

nekretnine (označene kao k.č. br. 2238 vrt i ograda površine 1j 88 čhv k.o Trnovitica upisane 

u zemljišnu knjigu Općinskog suda u Bjelovaru, Zemljišnoknjižni odjel Garešnica) koji je 

služio kao prostor predškole korisne površine 71,30m2 – zatvoreni dio te natkriveni dio 

korisne površine 25,38m2  u svrhu adaptacije prostora kojim bi se isti učinio prikladnim za 

obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića. 

 

Članak 2. 

Predmetna nekretnina navedena u članku 1. ove Odluke daje se na korištenje, upravljanje i 

održavanje, bez naknade, na rok od 10 (deset) godina, Dječjem vrtiću „Maslačak“ Garešnica u 

svrhu obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića na području Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 3. 

Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica će u predmetnom prostoru obavljati djelatnost dječjeg 

vrtića za 1 (jednu) mješovitu odgojnu skupinu u dobi od 3 do 7 godina starosti djece. Upis 

polaznika će obavljati Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica sukladno pozitivnim pravnim 

propisima te svojim internim aktima uz jamstvo prednosti pri upisu polaznika s prebivalištem 

na području Općine Velika Trnovitica. 

 

 

 

 



 

 

Članak 4. 

Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica će predmetnom nekretninom postupati pažnjom dobrog 

domaćina te je u suradnji s upravnim tijelima Općine Velika Trnovitica održavati u funkciji 

kojoj je namijenjena. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica za sastavljanje sporazuma 

kojim će Općina Velika Trnovitica te Dječji vrtić „Maslačak“ Garešnica urediti međusobna 

prava i obveze temeljene na ovoj Odluci. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana njene objave u Službenom glasniku 

Općine Velika Trnovitica. 

 

 

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                     Marica Prohaska 


