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OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Trnovitica za
2019. godinu
2. Odluka o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu s
Projekcijama za 2021.-2022. godinu s pripadajućim Programima
3. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu
4. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za
razdoblje od 2020. do 2023.
6. Odluka o službenoj odori, obući, opremi, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih
redara
7. Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2020. godini
8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju općinske nekretnine
9. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnine u
vlasništvu općine
10. Suglasnost Poreznoj upravi za obavljanje poslova obračuna i naplate općinskih poreza
u 2020. godini.
OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o odabiru ponude
2. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za obnovu krovišta na mjesnom
domu u Velikoj Mlinskoj
3. Odluka o početku ponovljenog postupka jednostavne nabave
4. Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za provođenje postupka jednostavne
nabave za obnovu krovišta na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj
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5. Odluka o početku postupka jednostavne nabave
6. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka jednostavne
nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica
7. Odluka o odabiru ponude
8. Odluka o odabiru ponude
9. Odluka o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za
školsku godinu 2019/2020.
10. Odluka o dodjeli bespovratne potpore za učenike srednjih škola za školsku godinu
2019./2020.
11. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine
Velika Trnovitica
12. Odluka o isplati paušalne naknade za troškove prehrane
13. Odluka o isplati božićnice
14. Odluka o isplati novčane nagrade za radne rezultate
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
Klasa:400-08/19-01/03
Urbroj:2123/06-01-19-03
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, 15/15.) i članka 31. Statuta
Općine Velika Trnovitica, Općinsko Vijeće Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20.prosinca
2019.godine, donijelo je:
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE
VELIKA TRNOVITICA ZA 2019. GODINU
Članak 1.
U Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu, članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine
Velika Trnovitica za 2019. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog dijela Proračuna i Razvojnih planova,
kako slijedi:
Opći dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu čine:
Račun prihoda i rashoda
Prihoda poslovanja…………………………………………………..…….. 5.763.344,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine……………………………………. 99.000,00 kn
Ukupni prihodi
5.862.344,00 kn
Informacija o prenesenom višku iz proteklih godina,
a neutrošenom u 2019.godini
963.810,00 kn
Rashodi poslovanja…………………………………………………..…….. 4.336.832,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ……………………………….... 1.525.512,00 kn
Ukupni rashodi
5.862.344,00 kn
Članak 2.
Posebni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019.godinu sačinjavaju izdaci Proračuna u iznosu
od 5.862.344,00 i raspoređeni su po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama i aktivnostima koje
su prikazane u tablici koja je sastavni dio Proračuna Općine Velika Trnovitica.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica.
PREDSJENIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
Klasa: 400-08/19-01/03
Urbroj: 2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 20. prosinac 2019. 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 20.12.2019. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
za 2019. godinu

Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog
dijela.
II.

Izmjene i dopune proračuna Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu čine:
I. Račun prihoda i rashoda
II. Račun zaduživanja
III. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
i to kako slijedi:
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Na temelju članka 16.,33. I 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/07., 136/12 i 15/15.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine donijelo je:

II.
IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJNE OD 2019. DO 2021. GODINE

Naziv
mjere

MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

CILJ 1. RAZVOJ KONKURETNOG I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Naziv
cilja

Progra
m/
aktivn
ost

Naziv programa
/ Aktivnosti

Plan 2019.

Novi
Plan
2019.

Pokazatelji
rezultata

Polazna
vrijedno
st 2018.

Ciljana
vrijedno
st 2019.

Ciljana
vrijednost
2020.

Ciljana
vrijednost
2021.

Odgovornost za
provedbu mjere
Razdjel

Glava

002

002 02

P 1004

Zaštita od
požara i civilna
zaštita

246.500

250.000

Broj
intervencija

A 1004
01

Osnovna
djelatnost VZO

100.000

130.000

Broj
interven.

5

4

4

4

002

002 02

A 1004
01

Financiranje JVP
Garešnica

110.000

120.000

Broj
interven.

3

4

4

4

002

002 02

0,00

Površina
Općine
ugrožena
elem. Nepog.

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

002

002 02

A 1004
02

Civilna zaštita i
HGSS

6.500

1
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A1004
03

Uređenje
policijske postaje

30.000

30.000,0
0

P 1006

Održ. objekata i
uređeja
kom.infrast.

2.177.134

2.430.53
7

A 1006
01

Održavanje
nerazvrstanih
cesta

250.000

575.000

A 1006
02

Održavanje i
uređivanje javnih
zelenih površina

87.134

125.125

72.134

52.425,0
0

Broj
zaposlenih
na javnim
radovima

6

6

6

15.000

72.700,0
0

Kvadratura
uređ.
jav.zel.površi
na u m2

23.200

23.200

180.000

331.113

Broj rasvjet.
mj.

450

Br.prij.kvaro
va

30

-rashodi za
zaposlene

-održavanje i
uređivanje
javnih zelenih
površina

A 1006
03

Rashodi za
uređaje i

Javnu rasvjetu

Broj km
saniranih
cesta

2

12km

002

002 04

002

002 04

002

002 04

6

002

002 04

23.200

23.200

002

002 04

450

450

450

002

002 04

30

30

30

002

002 04

12km

10km

11km
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A 1006
01

Trotoar Nova
Ploščica

A 1006
01
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500.000

600.000

Po km
izgradjne

Cesta LadislavV. Trnovitica

1.000.000

0,00

Po km
izgradnje

A 1006
01

Uređenje
parkirališta v.
Trnovitica i N.
Ploščica

0,00

415.799

A 1006
04

Održavanje
groblja i
mrtvačnica

160.000

A 1006
06

Održavanje
dr.javnih
površina
(uređenje
parkova)
Izgradnja
objekata i
uređaj
kom.infrast.

383.500

Ograda/staze
u m i ostalo

3 groblja
i javne
površine

3 groblja
i javne
površine

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

002

002 04

0,00

0,00

Broj m staze

50

50

55

55

002

002 04

580.000

0,00

002

002 04

002

002 04

K 1007
01

Nadogradnja
mrtvačnice
Velika
Trnovitica

100.000

0,00

Broj m2

K 1007
01

Nadogradnja
doma M.
Trnovitica

280.000

0,00

m2

200m2

3

200m2

-

-

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica
K 1007
01

Nadogradnja Ml.
Vinogradi

200.000

0,00

P 1005

Poticanje
razvoja
gospodarstva

72.000

45.000

Broj 5

m2

002

002 03

A 1005
01

Djelovanje
poduzetničkog
centra

0

0

Broj projekta

0

0

5

5

002

002 03

A 1005
02

Subvencija
uzgoja stoke

0

0

Broj
korisnika

0

0

0

0

002

002 03

A 1005
03

Sufinanciranje
osiguranja
poljoprivrednih
usijeva

20.000

20.000

Broj
korisnika
premije

35

35

35

35

002

002 03

A 1005
04

Sufinanciranje
usavršavanja i
obrazovanja
poljoprivrednika

0,00

0,00

Broj
korisnika
potpore

30

30

30

30

002

002 03

A 1005
05

Manifestacije

45.000

25.000

Broj izlagača

8

9

9

10

002

002 03

Djelovanje
Turističke
zajednice

7.000

0,00

Broj
manifestacija

3

3

3

3

002

002 03

Program
predškolskog
odgoda

25.000

31.000

002

002 05

A 1005
06

CILJ
2.RAZV
OJ
MJERA
LJUDS
2.1.
KIH
UNAPR
POTEN
EĐ.POS
CIJALA
TOJ.OB
RAZ.SU
STAVA
I
SKLAĐ.
S
TRŽ.PO
TREB.
OPĆIN
E

MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE
POLJOPRIVREDE
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A 1009
01

Program
predškolskog
odgoda

25.000

P 1010

Javne potrebe u
školstvu

80.000

66.000

A 1010
01

Sufinanciranje
potreba(sk.kuhin
ja i
sufinanciranje
cijene prijevoza)

60.000

51.000

Broj
korisnika

38

38

40

A 1010
01

Pomoć organiz.
izleta i nagrada
učenicima

20.000

15.000

Broj
aktivnosti

2

2

3

Organizacija
rekreacije i
šprotskih
aktivnosti

190.000

185.000

A 1012
01

Osnovna
djelatnost
športskih udruga

190.000

185.000

P 1008

Program zaštite
okoliša

25.000

15.000

Sanacija
nelegalnih
odlagališta
smeća

10.000

0,00

MJERA 3.2.
OČUVANJE,
OBNOVA I
ZAŠTITA
PRIRODNE I
KULTURNE
BAŠTINE

MJERA 2.1.
POTIC.ZDRAVLJA
NAČINA ŽIVOTA I
UNAPR.ZDRAV.
ZAŠTITE

P 1012

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE
ŽIVOTA

Broj 5

A 1008
01

31.000

Kupnja
igrački, broj
polaznika

Broj amatera
u sport.
klubu

Odvezen
otpad u m3

5

20 kom
10
polaznika

35

100

20 kom
10
polazn.

35

100

20 kom

20 kom

10 polazn.

10 polazn.

35

110

002

002 05

002

002 05

40

002

002 05

3

002

002 05

002

002 07

002

002 07

002

002 04

002

002 04

35

110
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A 1008
02

Nabava
spremnika

15.000

15.000

P 1011

Program javnih
potreba u
kulturi

120.000

104.500

A 1011
01

Manifestacije u
kulturi

70.000

A 1011
02

Pomoć vjerskim
zajednicama

P 1013

Broj 5

Broj kom

1

1

-

-

002

002 04

002

002 06

50.000

Broj članova
u
kult.udrugam
a

80

80

85

90

002

002 06

50.000

54.500

Broj vjerskih
objekata

3

3

3

3

002

002 06

Programska
djelatnost
socijalne skrbi

624.473

261.350

002

002 08

A 1013
01

Pomoć u novcu
pojedincima i
obiteljima

335.000

261.350

Broj
korisnika

50

50

55

55

002

002 08

A 1013
01

Program zaželi

289.473

0,00

Broj
zaposlenih

5

5

5

5

002

002 08

P 1014

Humanitarna
skrb kroz
udruge građana

51.000

52.000

002

002 08

HVIDRA,
dragovoljci
invalidi i

25.000

30.000

002

002 08

A 1014
01

Broj članova

6
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35
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invalidske
udruge
A 1014
02

Udruga potrošač

A 1014
02

A 1014
03

1.000

1.000

Humanitarna
djelatnost
Crvenog Križa

5.000

6.000

Poticaj
djelovanju
ostalih udruga

20.000

15.000

4.191.107

3.404.38
7

SVEUKUPNO:

Broj human.
akcija

2

2

2

2

002

002 08

25

25

25

25

002

002 08

Broj članova

Ove II. izmjene plana razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za period 2019. do 2021. godine, a stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica. II. izmjene Plana razvojnih programa bit će objavljene i na internetskim stranicama Općine Velika Trnovitica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Klasa: 400-08/19-01/03
URBroj: 2123/06-01-19-4
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
/ Benko Fadljević /
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
BILJEŠKE UZ PRORAČUN
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. 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 2019. godini.
Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o izvršenju proračuna za 2020.
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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Proračun se također po
Zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine
(treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske
klasifikacije. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne
samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom 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.
U skupinu prihoda od poreza spadaju porezi na dohodak, koji su planirani u iznosu
2.965.022, a u čemu je i uplaniran iznos za sredstva fiskalnog izravnanja. Nadalje, u ovu
skupinu spadaju i porezi na imovinu ( porez na korištenje javnih površina i porez na promet
nekretnina), a isti su planirani u iznosu od 111.500 kuna. Porezi na robu i usluge ( porez na
potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 31.500
kuna ( porez na tvrtku je ukinut, ali postoje dužnici, pa se isti mora planirati u proračunu).
Pomoći (63) čine pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije. Tu ulaze sredstva dobivena prijavama na natječaje (
ministarstva, europski fondovi) , refundacija troškova za izbore, pomoći od HZZ-a za javne
radove, te decentralizirane funkcije.
Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine koji su planirani u iznosu
od 53.500 kuna, te prihode od nefinancijske imovine u koje ulaze zakup od poljoprivrednog
zemljišta, naknade za koncesije te ostali prihodi, a planirani su u iznosu od 380.000 kuna.
1
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Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine
naknade utvrđene općinskim odlukama: i to prihodi od grobne naknade, prodaje od državnih
biljega, vodni doprinos, šumski doprinos, prihodi od ekoloških renti, komunalna naknada i
komunalni doprinosi, sve je to u iznosu od 1.675.000 kuna.
Konto 663 su donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, tu ulaze
sredstva od LAG Moslavina, za prijavljeni natječaj.
U prihodima od prodaje nefinancijske imovine ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta, te od prodaje građevinskih objekata. Ukupno planirani iznos na toj stavci je 350.000
kuna.
RASHODI
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. 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 spadaju rashodi za
nabavu božićnih poklona za članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi reprezentacije za Dan
općine i božićni domjenak, naknada za rad predsjedniku vijeća, i članovima Općinskog vijećaIzvršna 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 10.000,00.
Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
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.
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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 financijskoračunovodstvenim 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. U navedenu aktivnost spadaju
rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u
prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi
Aktivnost: Troškovi izbora – sredstva su planirana u iznosu 76.000,00 kuna, a ista su
namijenjena za provedbu predsjedničkih 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. Osim redovitih troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
domove i poslovne prostore planira se uređenje doma Vatrogasnog spremišta u Velikoj
Trnovitici. Ukupan planirani iznos na toj stavci je 410.000 kuna.
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 670.000,00 kn, a ista su
namijenjena za kupnju uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te strojeva
i računovodstvenih programa, u što ulazi WIFI4EU projekat te ako bude mogućnosti prijave
na sufinanciranje postavljanja svjetlosne signalizacije kod škole u Novoj Ploščici.
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od
15.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se
pojave tokom godine.
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. U proračunu planiraju
se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. Tu se planiraju
decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 110.000,00 kn),
sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Velika Trnovitiva (plan 130.000,00 kn) koja dalje
vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za troškove
civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja planirana su u iznosu 7.500,00 kn.
Glava 002 03 Gospodarstvo
Program: Poticanje razvoja gospodarstva – sredstva su planirana u iznosu 79.500,00.
Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih
usjeva. – 20.000,00
Aktivnost: Manifestacije – ulazi organizacija Dana Općine i Ilinja na kojoj se predstavljaju
Udruge sa područja naše Općine.
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Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja radi
za potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za
2019. godinu su 8.000,00 kn
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, čišćenje kanala, održavanje mostova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na
području Općine, asfaltiranje nogostupa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko
katastarsko uređivanje nerazvrstanih cesta. Za ovu namjenu za 2019. godinu planirano je
ukupno 2.880.000,00 kn
Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih
površina u vlasništvu Općine (park, dječja igrališta, prostori oko domova i ostale javne površine
u vlasništvu Općine). U ovoj aktivnosti planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima.
Ovdje se iskazuju i rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, uređenje drvoreda u parku i
na javnim površinama. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu su 123.638,00 kn.
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu
i održavanje iste, te na drugi dio nabave lampi sa kojima bi se pokrila cijela Općine, te
postavljanje istih. Ukupna sredstva planirana za 2019. godinu su 570.000,00 kuna.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice – sredstva su planirana u ukupnom iznosu
172.000,00 kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, košnja groblja uređenje
staza na grobljima gdje nisu uređene (rubnjaci, kamen, asfaltiranje), uređenje mrtvačnica i
popravci ograda na grobljima.
Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina - rekreacijski park – odnosi se na izradu
projektne dokumentacije za tematsko-rekreacijski park u iznosu 300.000,00 kuna.
Program i kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture – planirano
u iznosu 865.000 kuna, a odnosi se na nadogradnju mjesnog doma u M. Trnovitici, uređenje
doma u Ml. Vinogradima te nadogradnju mrtvačnice.
Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti sanacije nelegalnih odlagališta smeća i nabave
spremnika sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i planirano je u
ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.
Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
Sastoji se od Programa predškolskog odgoja – mala škola, te javnih potreba u školstvu,
sufinanciranje potreba u školstvu. Planirano je u iznosu od 125.000,00 kuna.
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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 120.000,00
kuna.
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, a sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn.
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 260.000,00 kuna, a raspored sredstava se nalazi u Programu javnih potreba
u športu.
Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi - Program– 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. 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, pomoć za
novorođenčad – sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu
novorođenčad s našeg područja, za troškove ogrjeva, sufinanciranje vrtića, financiranje nabave
radnih bilježnica, te stipendije studentima.
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 domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom.
U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2018.. godinu, plan za 2020. godinu, plan za
2021.. godinu, te projekcija za 2021. i 2022. godinu. Najznačajniji prihodi našeg proračuna su
prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno gospodarstvo suočeno s nizom problema teško
je predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako i teško planirati proračun.
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
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možemo reći da je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Moramo
se voditi načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2020..
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.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Benko Fadljević
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REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/19-01/02
URBROJ: 2123/06-01-19-03
Velika Trnovitica, 20.12.2019. godine
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
20.12.2019. donosi
ODLUKU O IZVRŠENJU
PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. 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 neproizvedene 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 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
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korisnika srazmjerno 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 2020. Godini planiraju se sredstva proračunske pričuve u visini 15.000,00 kuna. 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 2020.godine. Odluka se objavljuje i na internetskim stranicama Općine
Velika Trnovitica.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
/ Benko Fadljević /
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
Općinsko vijeće
Klasa: 400-08/19-01/02
Urbroj: 2123/06-01-19-01
Velika Trnovitica, 20.12.2019. 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 20.12.2019. godine donijelo je

P R O R A Č U N OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA
2020. godinu

Članak 1.
Proračun Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu sastoji se od Općeg i Posebnog
dijela.
Proračun Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu čine:
I. Račun prihoda i rashoda
II. Račun zaduživanja
III. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
i to kako slijedi:
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Na temelju članka 16.,33. I 9. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/07., 136/12 i 15/15.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni
glasnik Općine Velika Trnovitica br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj dana 20.12.2019. godine donijelo je:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJNE OD 2020. DO 2022. GODINE

Naziv
mjere

MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

CILJ 1. RAZVOJ KONKURETNOG
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Naziv
cilja

Progra
m/
aktivno
st

Naziv programa /
Aktivnosti

Plan 2020.

Projekcija
2021.

Projekcij
a 2022.

Pokazatelji
rezultata

Polazna
vrijednos
t 2019.

Ciljana
vrijednos
t 2020.

Ciljana
vrijednost
2021.

Ciljana
vrijednost
2022.

Odgovornost za
provedbu mjere
Razdjel

Glava

002

002 02

P 1004

Zaštita od požara
i civilna zaštita

247.500

221.000

226.000

Broj
intervencija

A 1004
01

Osnovna
djelatnost VZO

130.000

100.000

100.000

Broj interven.

5

4

4

4

002

002 02

A 1004
01

Financiranje JVP
Garešnica

110.000

115.000

120.000

Broj interven.

3

4

4

4

002

002 02

A 1004
02

Civilna zaštita i
HGSS

7.500

6.000

6.000

Površina
Općine
ugrožena
elem. Nepog.

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

60,5 km2

002

002 02

P 1006

Održ. objekata i
uređeja
kom.infrast.

2.717.134

1.483.000

1.495.000

002

002 04
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A 1006
01

Održavanje
nerazvrstanih cesta

360.000

750.000

800.000

A 1006
02

Održavanje i
uređivanje javnih
zelenih površina

103.638

140.000

170.000

-rashodi za
zaposlene

-održavanje i
uređivanje javnih
zelenih površina

A 1006
03

Rashodi za uređaje
i

83.138

100.000

Broj km
saniranih
cesta

12km

12km

10km

11km

002

002 04

002

002 04

120.000

Broj
zaposlenih na
javnim
radovima

6

6

6

6

002

002 04

23.200

23.200

23.200

23.200

002

002 04

20.500

40.000

50.000

Kvadratura
uređ.
jav.zel.površin
a u m2

70.000

100.000

100.000

Broj rasvjet.
mj.

450

450

450

450

002

002 04

Br.prij.kvarov
a

30

30

30

30

002

002 04

Javnu rasvjetu

A1006
04

Rekonstrukcija
javne rasvjete

500.000

0,00

0,00

A 1006
05

Tratovar Nova
Ploščica

700.000

0,00

0,00

Po km
izgradjne

A 1006
06

Cesta Ladislav- V.
Trnovitica

1.000.000

0,00

0,00

Po km
izgradnje
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A 1006
07

Održavanje
groblja i
mrtvačnica

172.000

180.000

200.000

Ograda/staze
u m i ostalo

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

3 groblja i
javne
površine

002

002 04

A 1006
08

Održavanje
dr.javnih površina
(uređenje parkova)

300.000

350.000

300.000

Broj m staze

50

50

55

55

002

002 04

Izgradnja
objekata i uređaj
kom.infrast.

865.000

1.000.000

800.000

002

002 04

K 1007
01

Nadogradnja
mrtvačnice Velika
Trnovitica

365.000

Broj m2

002

002 04

K 1007
01

Nadogradnja doma
M. Trnovitica

300.000

m2

K 1007
01

Nadogradnja Ml.
Vinogradi

200.000

m2

P 1005

Poticanje razvoja
gospodarstva

79.500

120.000

155.000

002

002 03

200m2

200m2

-

-

A 1005
01

Djelovanje
poduzetničkog
centra

0

0

0

Broj projekta

0

0

5

5

002

002 03

A 1005
02

Subvencija uzgoja
stoke

0

0

0

Broj korisnika

0

0

0

0

002

002 03

A 1005
03

Sufinanciranje
osiguranja
poljoprivrednih
usijeva

20.000

25.000

30.000

Broj korisnika
premije

35

35

35

35

002

002 03
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A 1005
04

Sufinanciranje
usavršavanja i
obrazovanja
poljoprivrednika

A 1005
05

Manifestacije

Broj 5

0,00

20.000

25.000

Broj korisnika
potpore

30

30

30

30

002

002 03

51.500

65.000

90.000

Broj izlagača

8

9

9

10

002

002 03

Broj
manifestacija

3

3

3

3

002

002 03

002

002 05

002

002 05

002

002 05

A 1005
06

Djelovanje
Turističke
zajednice

8.000

10.000

10.000

P 1009

Program
predškolskog
odgoda

35.000

35.000

35.000

A 1009
01

Program
predškolskog
odgoda

35.000

35.000

35.000

P 1010

Javne potrebe u
školstvu

85.000

57.000

60.000

A 1010
01

Sufinanciranje
potreba(sk.kuhinja
i sufinanciranje
cijene prijevoza)

60.000

32.000

30.000

Broj korisnika

38

38

40

40

002

002 05

A 1010
01

Pomoć organiz.
izleta i nagrada
učenicima

25.000

25.000

30.000

Broj
aktivnosti

2

2

3

3

002

002 05

Organizacija
rekreacije i
šprotskih
aktivnosti

260.000

220.000

230.000

002

002 07

P 1012

CILJ 3.
UNAPR
MJERA
2.1.
EĐENJ
POTIC.ZDR
E
AVLJA
NAČINA
KVALI
ŽIVOTA I
TETE
UNAPR.ZD
RAV.
ŽIVOT
ZAŠTITE
A

CILJ 2.RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
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A 1012
01

Osnovna
djelatnost
športskih udruga

260.000

220.000

230.000

P 1008

Program zaštite
okoliša

30.000

15.000

30.000

A 1008
01

Sanacija
nelegalnih
odlagališta smeća

15.000

15.000

30.000

Odvezen
otpad u m3

100

100

110

A 1008
02

Nabava spremnika

15.000

-

-

Broj kom

1

1

-

P 1011

Program javnih
potreba u kulturi

120.000

120.000

100.000

A 1011
01

Manifestacije u
kulturi

70.000

70.000

70.000

Broj članova u
kult.udrugama

80

80

85

A 1011
02

Pomoć vjerskim
zajednicama

50.000

50.000

30.000

Broj vjerskih
objekata

3

3

3

P 1013

Programska
djelatnost
socijalne skrbi

325.000

320.000

330.000

A 1013
01

Pomoć u novcu
pojedincima i
obiteljima

325.000

320.000

330.000

P 1014

Humanitarna
skrb kroz udruge
građana

61.000

51.000

61.000

Broj amatera
u sport. klubu

Broj korisnika

5

35

50

35

50

35

55

35

002

002 07

002

002 04

110

002

002 04

-

002

002 04

002

002 06

90

002

002 06

3

002

002 06

002

002 08

002

002 08

002

002 08

55
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A 1014
01

HVIDRA,
dragovoljci
invalidi i
invalidske udruge

Broj 5

30.000

25.000

30.000

1.000

1.000

1.000

A 1014
02

Udruga potrošač

A 1014
02

Humanitarna
djelatnost Crvenog
Križa

5.000

5.000

5.000

A 1014
03

Poticaj djelovanju
ostalih udruga

25.000

20.000

25.000

3.679.000

3.597.000

SVEUKUPNO:

5.313.638

Broj članova

Broj human.
akcija

Broj članova

35

35

35

35

002

002 08

2

2

2

2

002

002 08

25

25

25

25

002

002 08

Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Općine Velika Trnovitica za period 2019. do 2021. godine, a stupa na snagu
osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Velika Trnovitica. Plan razvojnih programa biti će objavljen i na internetskim
stranicama Općine Velika Trnovitica.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
Klasa: 400-08/19-01/02
URBroj: 2123/06-01-19-04
Velika Trnovitica, 20.12.2019.
Predsjednik Općinskog vijeća
/ Benko Fadljević /
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OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

BILJEŠKE UZ PRORAČUN
OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2020. 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 2019. godini.
Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o izvršenju proračuna za 2020.
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 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Proračun se također po
Zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine
(treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske
klasifikacije. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne
samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom 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.
U skupinu prihoda od poreza spadaju porezi na dohodak, koji su planirani u iznosu
2.965.022, a u čemu je i uplaniran iznos za sredstva fiskalnog izravnanja. Nadalje, u ovu
skupinu spadaju i porezi na imovinu ( porez na korištenje javnih površina i porez na promet
nekretnina), a isti su planirani u iznosu od 111.500 kuna. Porezi na robu i usluge ( porez na
potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku) planirani su u iznosu od 31.500
kuna ( porez na tvrtku je ukinut, ali postoje dužnici, pa se isti mora planirati u proračunu).
Pomoći (63) čine pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije. Tu ulaze sredstva dobivena prijavama na natječaje (
ministarstva, europski fondovi) , refundacija troškova za izbore, pomoći od HZZ-a za javne
radove, te decentralizirane funkcije.
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Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine koji su planirani u iznosu
od 53.500 kuna, te prihode od nefinancijske imovine u koje ulaze zakup od poljoprivrednog
zemljišta, naknade za koncesije te ostali prihodi, a planirani su u iznosu od 380.000 kuna.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine
naknade utvrđene općinskim odlukama: i to prihodi od grobne naknade, prodaje od državnih
biljega, vodni doprinos, šumski doprinos, prihodi od ekoloških renti, komunalna naknada i
komunalni doprinosi, sve je to u iznosu od 1.675.000 kuna.
Konto 663 su donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, tu ulaze
sredstva od LAG Moslavina, za prijavljeni natječaj.
U prihodima od prodaje nefinancijske imovine ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta, te od prodaje građevinskih objekata. Ukupno planirani iznos na toj stavci je 350.000
kuna.
RASHODI
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. 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 spadaju rashodi za
nabavu božićnih poklona za članove Vijeća i vanjske suradnike, troškovi reprezentacije za Dan
općine i božićni domjenak, naknada za rad predsjedniku vijeća, i članovima Općinskog vijećaIzvršna 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 10.000,00.
Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
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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 financijskoračunovodstvenim 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. U navedenu aktivnost spadaju
rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u
prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi
Aktivnost: Troškovi izbora – sredstva su planirana u iznosu 76.000,00 kuna, a ista su
namijenjena za provedbu predsjedničkih 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. Osim redovitih troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja
domove i poslovne prostore planira se uređenje doma Vatrogasnog spremišta u Velikoj
Trnovitici. Ukupan planirani iznos na toj stavci je 410.000 kuna.
Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 670.000,00 kn, a ista su
namijenjena za kupnju uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu te strojeva
i računovodstvenih programa, u što ulazi WIFI4EU projekat te ako bude mogućnosti prijave
na sufinanciranje postavljanja svjetlosne signalizacije kod škole u Novoj Ploščici.
Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od
15.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se
pojave tokom godine.
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. U proračunu planiraju
se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. Tu se planiraju
decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 110.000,00 kn),
sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Velika Trnovitiva (plan 130.000,00 kn) koja dalje
vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Sredstva za troškove
civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja planirana su u iznosu 7.500,00 kn.
Glava 002 03 Gospodarstvo
Program: Poticanje razvoja gospodarstva – sredstva su planirana u iznosu 79.500,00.
Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih
usjeva. – 20.000,00
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Aktivnost: Manifestacije – ulazi organizacija Dana Općine i Ilinja na kojoj se predstavljaju
Udruge sa područja naše Općine.
Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja radi
za potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za
2019. godinu su 8.000,00 kn
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, čišćenje kanala, održavanje mostova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na
području Općine, asfaltiranje nogostupa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko
katastarsko uređivanje nerazvrstanih cesta. Za ovu namjenu za 2019. godinu planirano je
ukupno 2.880.000,00 kn
Aktivnost: održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih
površina u vlasništvu Općine (park, dječja igrališta, prostori oko domova i ostale javne površine
u vlasništvu Općine). U ovoj aktivnosti planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima.
Ovdje se iskazuju i rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, uređenje drvoreda u parku i
na javnim površinama. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu su 123.638,00 kn.
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu
i održavanje iste, te na drugi dio nabave lampi sa kojima bi se pokrila cijela Općine, te
postavljanje istih. Ukupna sredstva planirana za 2019. godinu su 570.000,00 kuna.
Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice – sredstva su planirana u ukupnom iznosu
172.000,00 kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, košnja groblja uređenje
staza na grobljima gdje nisu uređene (rubnjaci, kamen, asfaltiranje), uređenje mrtvačnica i
popravci ograda na grobljima.
Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina - rekreacijski park – odnosi se na izradu
projektne dokumentacije za tematsko-rekreacijski park u iznosu 300.000,00 kuna.
Program i kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture – planirano
u iznosu 865.000 kuna, a odnosi se na nadogradnju mjesnog doma u M. Trnovitici, uređenje
doma u Ml. Vinogradima te nadogradnju mrtvačnice.
Program zaštite okoliša sastoji se od aktivnosti sanacije nelegalnih odlagališta smeća i nabave
spremnika sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i planirano je u
ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.
Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
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Sastoji se od Programa predškolskog odgoja – mala škola, te javnih potreba u školstvu,
sufinanciranje potreba u školstvu. Planirano je u iznosu od 125.000,00 kuna.
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 120.000,00
kuna.
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, a sredstva se planiraju u iznosu 50.000,00 kn.
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 260.000,00 kuna, a raspored sredstava se nalazi u Programu javnih potreba
u športu.
Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi - Program– 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. 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, pomoć za
novorođenčad – sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu
novorođenčad s našeg područja, za troškove ogrjeva, sufinanciranje vrtića, financiranje nabave
radnih bilježnica, te stipendije studentima.
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 domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom.
U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2018.. godinu, plan za 2020. godinu, plan za
2021.. godinu, te projekcija za 2021. i 2022. godinu. Najznačajniji prihodi našeg proračuna su
prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno gospodarstvo suočeno s nizom problema teško
je predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako i teško planirati proračun.
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
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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. Moramo
se voditi načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2020..
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.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević , v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/19-01/02
URBROJ:2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 17. točke 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica“ broj 01/18), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Velika
Trnovitica, na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, usvaja

GODIŠNJU ANALIZU
Stanja sustava civilne zaštite
Općine Velika Trnovitica za 2019. godinu

Kako bi se utvrdilo stanje sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja, Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica usvaja analizu stanja
sustava civilne zaštite za 2019. godinu.
UVOD
Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini,
a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja
i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Reagiranje operativnih snaga sustava civilne zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih
službi i redovnih snaga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada one svojim
sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe.
Ova analiza sustava civilne zaštite uključuje sve poduzete aktivnosti tijekom 2019.
godine i to kako u području zaštite i spašavanja tako i u području zaštite od požara te ostalih
organiziranih sustava zaštite.
Temeljem postojećih planskih dokumenata, utvrđene su moguće opasnosti od
elementarnih nepogoda te ostalih katastrofa koje mogu prijetiti Općini Velika Trnovitica.
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Sukladno tome definirane su postojeće raspoložive snage za civilnu zaštitu te su
procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i
službe koje se u okviru svojih redovnih djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, a nakon toga
se prema potrebi uključuju udruge, poduzeća te sve ostale pravne i fizičke osobe.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja odnosno sustava civilne
zaštite na području Općine Velika Trnovitica karakterizira činjenica da je isti do donošenja
Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15) bio organiziran i provođen
sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04), a prije toga
je bio provođen sukladno odredbama zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na
civilnu zaštitu te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda i na temelju njih donesenih podzakonskih propisa.
Za područje Općine Velika Trnovitica izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Velika Trnovitica (Klasa: 810-01/11-01/7, Urbroj: 2123/06-01-11-1) koju je Općinsko vijeće
usvojilo na sjednici 02. kolovoza 2011. godine. U skladu s tim utvrđene su moguće opasnosti
od svih elementarnih nepogoda, kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Općinu Velika
Trnovitica.
Plan zaštite i spašavanja kao i Plan civilne zaštite usklađen je i dopunjen sukladno
novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(NN, 30/14 i 67/14) i novoj Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
(NN 44/14) te su unesene promjene činjeničnih podataka koje nastaju protekom vremena od
zadnjeg ažuriranja.
Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica je na sjednici održanoj 28. ožujka 2018.
godine donijelo je akt, Odluku o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području
Općine Velika Trnovitica (Klasa:810-01/18-01/01, Urbroj:2123/06-01-18-2) sukladno
odredbama članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 82/15).
Općinski načelnik je, na temelju Procjene rizika od velikih nesreća donio Zaključak o
prihvaćanju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika Trnovitica Klasa:810-03/19-01/01,
Urbroj:2186/028-01-19-3 od 01. ožujka 2019. godine, koji je izrađen od strane Radne skupine
koju je svojom Odlukom Klasa: 810-01/19-01/01, Urbroj: 2123/06-02-19-1 od 21. veljače
2019. godine imenovao općinski načelnik.
Vatrogasna zajednica općine Velika Trnovitica broji pet dobrovoljnih vatrogasnih
društava, a aktivnosti su se svodile na redovne aktivnosti. Vatrogasna zajednica Općine Velika
Trnovitica sudjelovala je u dvije intervencije ( dva požara zatvorenog prostora).
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Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar je nacionalna, dobrovoljna, stručna,
humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća,
spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima
i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u svrhu očuvanja ljudskog
života, zdravlja i imovine. Sukladno članku 23. Zakona o sustavu civilne zaštite u Stožeru
civilne zaštite Općine Velika Trnovitica postoji jedan član gorske službe. Tijekom 2019. godine
nije bilo angažiranja HGSS-a i Općina Velika Trnovitica nije sufinancirala rad ove službe.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofa, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na ovom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera u sustavu civilne zaštite.
Stožer civilne zaštite Općine Velika Trnovitica broji 10 članova, kontakt podaci
kontinuirano se ažuriraju i od imenovanja do danas nije bilo aktivnosti.
Na području Općine Velika Trnovitica nema udruga kojima bi zaštita i
spašavanje bila osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštita i spašavanje može se očekivati
pomoć od sljedećih udruga: Lovačko društvo Vepar iz Gornje Trnovitice, Športska ribolovna
društva Klen, Amur i Šaran, nogometni klubovi Mladost i Moslavina.
Državna Uprava za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske poslove,
Područna jedinica Bjelovar, inspektor zaštite i spašavanja, Damir Jurišić, dipl.ing. izvršio je
redovni godišnji inspekcijski nadzor 09. listopada 2019. godine te izdao Zapisnik o
inspekcijskom nadzoru (Klasa:822-02/19-02/08, Urbroj:511-01-391-19-1). Prilikom
provođenja inspekcijskog nadzora dane su usmene sugestije vezano uz zakonsko usklađivanje
postojećih odluka u sustavu civilne zaštite na način da se postojeći planski dokumenti sadržajno
usklade s odredbama propisanim Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja (NN 49/17).

ZAKLJUČAK
Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Velika Trnovitica utvrđuje
aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite kao i potrebe ulaganja u sustav civilne zaštite Općine
Velika Trnovitica.
Gledajući ukupno stanje civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica postojeći
ljudski kadrovi, oprema i mehanizacija te ostali materijalno tehnički zadovoljavaju potrebe
civilne zaštite na području Općine Velika Trnovitica.
Analizirajući utvrđene organizirane snage civilne zaštite procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguravanje
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sredstava za njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja
te razvojnim programima.
Sustav civilne zaštite za područje Općine Velika Trnovitica tijekom 2019. godine,
odnosno u trogodišnjem razdoblju od 2019. do 2022. godine, unaprijedit će se izradom
potrebnih planskih dokumenata i procjena kao i razradom provedbenih akata, provođenjem
osposobljavanja i uvježbavanja operativnih snaga civilne zaštite, nabavom potrebne opreme te
uređenjem spremišta za potrebe civilne zaštite, što će rezultirati spremnošću otklanjanja
mogućih prijetnji i rizika.
ANALIZA TROŠKOVA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2019. GODINU
red.
broj.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

civilna zaštita
osposobljavanje stožera
smotra i osposobljavanje postrojbe
smotra i osposobljavanje povjerenika
nabavka opreme
izrada planskih dokumenata
provedba vježbi sustava civilne zaštite
aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje
operativnih snaga civilne zaštite
održavanje skloništa osnovne i dopunske
zaštite
vatrogastvo
vatrogasna zajednica
javna vatrogasna postrojba
nabavka opreme
udruge građana
HGSS
HCK – gradsko društvo
jačanje sposobnosti udruga za provođenje
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
(ugovori, oprema, preventivne i operativne
aktivnosti)
ostale službe i pravne osobe
veterinarske usluge
deratizacija
dezinsekcija
programi zaštite okoliša
jačanje sposobnosti pravnih osoba za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
10

plan za 2019. realizirano
god
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00

186.605,00
100.000,00
110.000,00

225.407,00
100.000,00
110.000,00

1.500,00
5.000,00

0,00
5.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00
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zaštite (ugovori, oprema,
operativne aktivnosti)
Sveukupno

preventivne

Broj 5

i
227.105,00

260.407,00

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:810-01/19-01/03
URBROJ:2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15) i članak 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj
01/18), općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20. prosinca 2019.
godine, donosi

Plan razvoja sustava civilne zaštite općine Velika Trnovitica za 2020. Godinu s
financijskim učincima za razdoblje 2020-2022.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.
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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.
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,
po potrebi zamjena povjerenika i njihovih zamjenika s novim,
edukacija povjerenika i njihovih zamjenika te članova Tima CZ opće namjene,
vršiti kontinuirano praćenje pravnih propisa iz područja civilne zaštite,
organiziranje i provođenje vježbi sustava CZ sukladno Planu vježbi.
13
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PREGLED STAVKI S PLANIRANIM SREDSTVIMA
Red. broj
1

2

OPIS POZICIJE
2020.
2021.
2022.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
- aktivnosti
5.000,00
6.000,00
6.000,00
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
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Sukladno
110.000,00
115.000,00
120.000,00
Proračunu Općine
Velika Trnovitica i
Odluci o minimalnim
financijskim
standardima za
decentralizirano
financiranje redovite
djelatnosti javnih
vatrogasnih postrojbi

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/04
Urbroj: 2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019.
Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ( NN broj 82/15 i
118/18) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica («Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica 01/18) Općinsko vijeće općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj 20.
prosinca 2019. godine, donijelo je
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2020. – 2023. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Velika Trnovitica usvaja Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite na području općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2020. – 2023.
godine za svaku od operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
utvrđujući mjere i ciljeve kojima će se unaprijediti sposobnost za reagiranje u slučaju
nastanka nesreća ili katastrofa.
Članak 2.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/2015 i 118/18)
određeno je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave 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 civilne zaštite koje se razmatraju i
usvajaju svake četiri godine.
Na temelju razmjera opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa,
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja
svih nositelja sustava civilne zaštite donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2020. – 2023. godine.
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Utvrđene mjere i ciljevi svake od operativnih snage i pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite općine Velika Trnovitica po mjerama i aktivnostima detaljnije će se razraditi u
Planu razvoja sustava civilne zaštite.
Članak 3.
Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite predviđa se provedba
slijedećih mjera i aktivnosti pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u razdoblju od
2020. – 2023. godine:
Stožer Civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera
i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
U Stožer civilne zaštite općine Velika Trnovitica imenovano je 10 članova:
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 kontinuirano ažuriranje podataka o članovima stožera (adrese, fiksni i mobilni
telefonski brojevi) u planskim i operativnim dokumentima.
 aktiviranje Stožera u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra
(preventivna operativna funkcija)
 aktiviranje Stožera u slučaju proglašenja nastanka katastrofe (operativna
funkcija u fazi spašavanja i otklanjanja nastalih posljedica)
 održavanje redovnih sjednica Stožera
 osposobljavanje članova Stožera
 sudjelovanje u vježbi
 ostale aktivnosti
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenici civilne zaštite i zamjenici povjerenika usklađuju provođenje mjera osobne
i uzajamne zaštite, daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne
zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u
organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, te provjeravaju postavljanje
obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti
i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
Za područje općine Velika Trnovitica imenovano 8 povjerenika civilne zaštite i 8
njihovih zamjenika.
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Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
 provedba smotre povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
 provedba osposobljavanja povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
 sudjelovanje na vježbi povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika,
 aktiviranje povjerenika u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene
velike nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra,
odnosno u slučaju proglašenja nastanka katastrofe.
Postrojba civilne zaštite općine Velika Trnovitica
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite osnovana je
postrojba civilne zaštite opće namjene koja je namijenjena obavljanju jednostavnih zadaća u
velikim nesrećama na području općine Velika Trnovitica.
Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Velika Trnovitica broji 24 osobe koju
čini zapovjedništvo i dvije skupine.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 kontinuirano ažuriranje kontakt podataka (adrese, fiksni i mobilni telefonski
brojevi), te njihovo ažuriranje u planskim i operativnim dokumentima,
 provedba smotre pripadnika postrojbe civilne zaštite,
 provedba osposobljavanja pripadnika postrojbe civilne zaštite,
 sudjelovanje na vježbi pripadnika postrojbe civilne zaštite,
 aktiviranje postrojbe u slučaju neposredne opasnosti za nastanak određene velike
nesreće koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno u
slučaju proglašenja nastanka katastrofe.

OSTALE PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Planirane aktivnosti ostalih pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
analiziraju se sukladno njihovim pisanim dokumentima i planovima razvoja:
Vatrogasna zajednica općine Velika Trnovitica



na području općine Velika Trnovitica je pet postrojbi DVD-a
broj operativnih vatrogasaca je 30, a aktivnih po DVD-ima je 101 član.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
- planirane vježbe,
- nabavka opreme i vozila,
- provedba osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi,
17
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ostale planirane aktivnosti

Komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. i poduzeće za upravljanje vodom Komunalije d.o.o
 specifične djelatnosti
 timovi i brojnost djelatnika za sudjelovanje u provedbi mjera civilne zaštite
 navesti specijalna vozila, radne strojeve i opremu
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2016. – 2019. godine:
 planirane vježbe u sustavu civilne zaštite,
 nabavka opreme i vozila,
 ostale planirane aktivnosti
Javna Vatrogasna postrojba Garešnica
-

ima 16 djelatnika
vozila: zapovjedno, navalno, malo navalno, kemijsko, auto-ljestve, tehničko,
auto-cisterna.
Temeljem Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Garešnica s Općinom Velika
Trnovitica, Klasa: 214-01/11-01/1, Urbroj: 2123/06-01-11-1, u slučaju požara, velikih nesreća
ili katastrofa obavezni su sudjelovati u spašavanju ljudi i imovine na području Općine Velika
Trnovitica.
Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Bjelovar
Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i
nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u
izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti
posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu
očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.
Stanica Bjelovar pokriva područje Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke
županije, a po potrebi djeluje na području cijele Republike Hrvatske pa i van njenih granica.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 planirane vježbe,
 nabavka opreme i vozila,
 provedba osposobljavanja pripadnika stanice Bjelovar,
 ostale planirane aktivnosti
Hrvatski crveni križ- Gradsko društvo crvenog križa Garešnica
Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, ogranak Garešnica trenutno ima zaposleno 3
djelatnika. Ravnatelja i dvije gerontodomaćice. U okviru Crvenog križa djeluje služba Pomoći
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u kući starijih osoba koja trenutno brine o 25 korisnika (starije osobe). Od većih akcija koje
provode tijekom godine ističu se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu,
edukacija prve pomoći mladih te socijalni programi ( npr. projekt opremanja učenika OŠ,
projekt školske kuhinje, podjela hrane i odjeće za socijalno ugroženo stanovništvo i sl.).
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
 nabavka opreme i vozila,
 provedba osposobljavanja pripadnika gradskog društva Crvenog križa,
 ustrojavanje interventnih timova crvenog križa,
 ostale planirane aktivnosti

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana
Na području općine Velika Trnovitica nema udruga kojima bi zaštita i spašavanje bila
osnovna djelatnost, no u slučaju potrebe zaštite i spašavanja može se očekivati pomoć
sljedećih udruga: Lovačko društvo „Vepar“ iz Gornje Trnovitice, ŠRD „Klen“, „Amur“,
„Šaran“ te NK Mladost i NK Moslavina.
Općina Velika Trnovitica prema potrebama i prema posebnim zahtjevima, sufinancira
djelatnosti navedenih udruga koja je od posebnog interesa jačanju kapaciteta udruga za
potrebe zaštite i spašavanja.
Lovačko društvo „Vepar“
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
 ostale planirane aktivnosti
Športska društva NK „Moslavina“ i NK „Mladost“
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 planirane vježbe sustavu civilne zaštite,
 ostale planirane aktivnosti.
Članak 4.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Učestalost i ozbiljnost katastrofa može se smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti
veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći, kao i općoj pripravnosti
za odgovarajući odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi. U cilju
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podizanja razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite obavlja se edukacija
stanovništva.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
 sudjelovanje u provedbi Nacionalne edukacije djece u području zaštite i
spašavanja uz nositelja DUZS
 upoznavanje građana sa sadržajem planskih dokumenata u sustavu civilne
zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice grada,
 izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju prirodnih
i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.
SKLONIŠTA
Prostornim planom uređenja Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik“ broj 2/06)
utvrđeno je da se zaštita i spašavanje u slučaju elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, izgradnjom skloništa i zaklona, te
prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju
sklanjanja ljudi.
Općina Velika Trnovitica u svojem vlasništvu ima 8 nekretnina u kojima će se vršiti
zbrinjavanje ljudi u slučaju katastrofa.
Planirane aktivnosti stožera za razdoblje od 2020. – 2023. godine:
- prema potrebi i mogućnostima.

Članak 5.
U cilju realizacije navedenih aktivnosti u sustavu civilne zaštite planiraju se slijedeća
financijska sredstva u proračunu:
R.br.

Aktivnost

Plan 2020.

1.
Civilna zaštita
5.000,00
1.1. Osposobljavanje stožera 5.000,00
1.2. Smotra i osposobljavanje
postrojbe
1.3. Smotra i osposobljavanje
povjerenika
1.4. Nabavka opreme
1.5. Izrada
planskih
dokumenata
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Plan 2021.

Plan 2022.

6.000,00
6.000,00

6.000,00
6.000,00
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1.6. Provedba vježbi sustava
civilne zaštite
1.7. Aktiviranje,
mobiliziranje i djelovanje
operativnih snaga civilne
zaštite
1.8. Održavanje
skloništa
osnovne i dopunske
zaštite
2
Vatrogastvo
2.1. Vatrogasna zajednica
2.2. Javna
vatrogasna
postrojba
2.3. Nabavka opreme
3.
Udruge građana
3.1. HGSS
3.2. HCK – gradsko društvo
3.3. Jačanje
sposobnosti
udruga za provođenje
mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite
(ugovori,
oprema,
preventivne aktivnosti i
operativne aktivnosti)
4.
Ostale službe i pravne
osobe
4.1. Veterinarske usluge
4.3. Deratizacija
4.4. Dezinsekcija
4.5. Programi zaštite okoliša
4.6. Jačanje
sposobnosti
pravnih
osoba
za
provođenje
mjera
i
aktivnosti u sustavu
civilne zaštite (ugovori,
oprema, preventivne i
operativne aktivnosti)
UKUPNO
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240.000,00 215.000,00 220.000,00
130.000,00 100.000,00 100.000,00
110.000,00 115.000,00 120.000,00
6.500,00
1.500,00
5.000,00

5.000,00
0,00
5.000,00

5.000,00
0,00
5.000,00

30.000,00

15.000,00

35.000,00

30.000,00

15.000,00

35.000,00

281.500,00 241.000,00 266.000,00
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Članak 6.
Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine
Velika Trnovitica za razdoblje od 2020. – 2023. godine objavit će se u Službenom glasniku
Općine Velika Trnovitica.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/19-01/05
Urbroj: 2123/06-01-19-01
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019.
Temeljem članka 111. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18. i 110/18.) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica broj 1/18) Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici
dana 20. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
o službenoj odori, obući, opremi,
službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim odlukom propisuje se vrsta, oblik, kroj, rok trajanja i vrijeme nošenja službene
odore, obuće i opreme te izgled i sadržaj službene oznake i iskaznice komunalnih redara,
način izdavanja, vođenja evidencije, te način korištenja službene oznake i iskaznice
komunalnih redara.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 2.
Komunalni redari tijekom radnog vremena obavezni su nositi službenu odoru, obuću i
opremu s pripadajućim oznakama, te moraju imati službenu iskaznicu.
II.

VRSTA SLUŽBENE ODORE I OPREME KOMUNALNIH REDARA
Članak 3.
Službena odora i obuća komunalnih redara je ljetna i zimska.
Ljetnu službenu odoru i obuću čine: hlače ljetne, remen, košulja kratkih rukava i cipela

niska.
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Zimsku službenu odoru i obuću čine: hlače zimske, vesta, jakna za zaštitu od kiše,
jakna zimska, košulja dugih rukava, rukavice, i cipela za zaštitu gležnja.
Ljetna službena odora i obuća nosi se od 01. svibnja do 14. listopada, a zimska
službena odora i obuća nosi se od 15. listopada do 30. travnja, osim ako vremenski uvjeti
zahtijevaju drugačije o čemu odlučuje nadređeni rukovoditelj.

OBLIK, KROJ I BOJA SLUŽBENE ODORE

III.

-

-

-

-

-

-

-

Članak 4.
Službena odora i obuća komunalnih redara je slijedećeg oblika, kroja i boje:
Hlače zimske (muške/ženske) su tamno plave boje, klasičnog kroja, s dva koso urezana
džepa s prednje strane i jednim ravnim džepom sa zadnje strane. Zatvaraju se patent
zatvaračem i dugmetom na pojasnici. Izrađene su od vodootporne tkanine za zaštitu od
nevremena s uloškom.
Hlače ljetne (muške/ženske) su tamno plave boje, klasičnog kroja, s dva koso urezana
džepa s prednje strane i jednim ravnim džepom sa zadnje strane. Zatvaraju se patent
zatvaračem i dugmetom na pojasnici. Izrađene su od vodootpornog materijala bez
uloška.
Vesta je tamno plave boje izrađena od minimalno 50% vunene tkanine, visoka kragna
sa zatvaračem, pojačana na ramenima i laktu.
Jakna za zaštitu od kiše je klasičnog kroja, tamno plave boje, izrađena od vodootporne
tkanine, stojeći ovratnik s ukopčanom kapuljačom. Na gornjem dijelu unutarnji džepovi
s klapnom, na donjem dijelu dva kosa džepa s klapnom, na daljini rukava guma.
Jakna zimska je tamno plave boje, dužine ¾, izrađena od vodootporne tkanine s uloškom
za zaštitu od nevremena. Jakna zimska je ravnog kroja, okruglog stojećeg ovratnika i
zatvara se patent zatvaračem. Na gornjoj lijevoj i desnoj strani nalaze se džepovi s
preklopom na kojem je jedan druker na sredini. Na donjoj strani jakne nalaze se dva
koso urezana džepa.
Košulja dugih rukava (muška/ženska) je tamno plave boje, klasičnog kroja i blagog
ovratnika. Izrađena od najmanje 60% pamuka, a muška i ženska se razlikuju po
kopčanju.
Košulja kratkih rukava (muška/ženska) je klasičnog kroja izrađena od najmanje 60%
pamuka, tamno plave boje. Na gornjoj strani košulje nalaze se dva džepa, a muška i
ženska košulja se razlikuju po kopčanju.
Rukavice su klasične s umetanjem za pet prstiju, crne boje, vodootporne, s pamučnom
podstavom.
Cipela niska je crne boje, vodootporna i izrađena od prirodne crne kože.
Cipela za zaštitu do gležnja je duboka, crne boje, vodootporna, izrađena od prirodne
kože i otporna na klizanje.
Remen za hlače je klasičan, crne boje i s metalnom kopčom.
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Članak 5.
Nabavu službene odore, obuće, opreme, službene oznake i iskaznice komunalnih
redara osigurava upravno tijelo nadležno za opće poslove.
Osobi koja se prvi puta raspoređuje na radno mjesto osigurava se nova službena odora,
obuća, oprema, službene oznake i iskaznica komunalnog redara.
Evidenciju o službenoj odori i oznakama vodi upravno tijelo nadležno za opće
poslove.
IV.

OZNAKE KOMUNALNOG REDARA

Članak 6.
Oznaka prepoznatljivosti na službenoj odori komunalnog redara nalazi se na lijevom
rukavu službene odore, promjera je 60 mm i okruglog oblika. Izrađena je na tamno plavoj
podlozi. Opšivena je svijetlo plavim koncem, širine 3 mm. Na gornjem dijelu, u polukrugu,
izvezen je natpis „KOMUNALNI REDAR“ svijetlo plavim koncem. Na donjem dijelu, u
polukrugu, izvezen je natpis „OPĆINA VELIKA TRNOVITICA“ svijetlo plavim koncem.
V.

SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNIH REDARA

Članak 7.
Službena iskaznica komunalnih redara u daljem tekstu: (iskaznica), izrađuje se na
papiru debljine 250 do 300 g/m2 bijele boje, dimenzija 85x55 mm i zaštićuje se prozirnim
plastičnim omotom.
Iskaznica komunalnog redara sadrži:
- na prednjoj strani u lijevom dijelu: grb Republike Hrvatske, natpis „REPUBLIKA
HRVATSKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA
TRNOVITICA“, naziv „SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA“, ime
i prezime, u desnom dijelu mjesto za fotografiju veličine 25x30 mm, ispod fotografije
broj iskaznice, u pozadini otisnut je svijetlo plavom bojom stilizirani grb Općine Velika
Trnovitica.
- na poleđini: tekst o ovlastima nositelja iskaznice „Nositelj/ica ove iskaznice ovlašten/a
je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom
o komunalnom redu i posebnim zakonima obavljati nadzor“, datum izdavanja, mjesto
za pečat i potpis pročelnika, u pozadini otisnut je svijetlo plavom bojom, grb Općine
Velika Trnovitica

VI.

ROK TRAJANJA I VRIJEME NOŠENJA SLUŽBENE ODORE

Članak 8.
Svi dijelovi službene odore, obuće, opreme, službene oznake i iskaznice komunalnih
redara imaju ograničeni rok uporabe.
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Rok uporabe pojedinih dijelova službene odore, obuće, opreme, komunalnih redara s
pripadajućim količinama prikazan je u Prilogu br. 1. koji se prilaže uz ovu odluku.
Rokovi uporabe službene odore, obuće, opreme, službene oznake i iskaznice
komunalnih redara računaju se od dana zaprimanja na korištenje.
Članak 9.
Pojedini dijelovi službene odore, obuće, opreme, službene oznake i iskaznice
komunalnih redara mogu se zamijeniti i prije isteka roka propisanog ovim odlukom, ukoliko
su dotrajali ili uništeni tijekom službe.
Uz pisanu izjavu komunalnog redara službena odora, obuće, oprema, službena oznaka
i iskaznice mogu se zamijeniti novom prije isteka roka korištenja propisanog ovom odlukom,
ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službe.
Zamjenu oštećene ili uništene službene odore, obuće, opreme, službene oznake i
iskaznice odobrava pročelnik upravnog tijela za opće poslove.
Ukoliko je do oštećenja ili potpunog uništenja službene odore, obuće, opreme,
službene oznake i iskaznice došlo uslijed grube nepažnje službene osobe, oštećena ili uništena
odora, oprema, obuća, oznaka, službena oznaka ili iskaznica zamijenit će se novom, na trošak
komunalnog redara.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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Prilog br. 1.
Red.
br.
1.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
13.
14.
15.

KOLIČINA
/osobi
3.
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 par
1 par
1 par
1 kom

NAZIV
2.
Hlače zimske
Hlače ljetne
Vesta
Jakna za zaštitu od kiše
Jakna zimska
Košulja d/r
Košulja k/r
Rukavice
Cipela niska
Cipela visoka
Remen za hlače
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4.
24 mjeseca
24 mjeseca
24 mjeseca
24 mjeseca
24 mjeseca
12 mjeseci
12 mjeseci
24 mjeseca
24 mjeseca
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24 mjeseca
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/19-01/06
URBROJ: 2123/06-01-19-1
U Velikoj Trnovitici, 20. prosinca 2019. godine
Na temelju članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica
(„Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 08/15) i članka 31. Statuta Općine Velika
Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj 01/18), Općinsko vijeće
Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2020. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u
2020. godini.
Pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji mogu ostvariti i koristiti roditelji za dijete
rođeno u obitelji od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.
Oba roditelja i dijete za koje se pomoć traži moraju imati prijavljeno prebivalište na području
Općine Trnovitica.
Roditelj – podnositelj zahtjeva mora imati prijavljeno prebivalište i boravište na području
Općine Velika Trnovitica neprekidno najmanje dvije godine prije rođenja djeteta.
Ukoliko je odlukom nadležnog tijela dijete povjereno na čuvanje i odgoj samo jednom
roditelju, primjenjuju se uvjeti iz stavka 4. ove Odluke.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji iznosi 7.000,00
kuna (slovima: sedamtisuća kuna).
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatit će se jednokratno na žiro – račun ili tekući
račun podnositelja zahtjeva, jednom godišnje za prethodnu godinu.
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Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji,
podnosi se u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu u godini rođenja djeteta za koje
se podnosi zahtjev.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti presliku osobne iskaznice za oba roditelja,
uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete, rodni list za novorođeno dijete te presliku
žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtijevati i druge dokaze u vezi
ostvarivanja prava u smislu ove Odluke.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za
opremu novorođenog djeteta u smislu ove Odluke.
O pravu na isplatu sredstava Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.
Članak 6.
Sredstva za provedbu ove Odluke bit će osigurana u Proračunu općine Velika
Trnovitica za 2021. godinu.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/19-01/01
Urbroj: 2123/06-01-19-01
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019.
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica broj 01/18), članka 7. stavka 1. točke 2. te članka 15a. stavka 4.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica donosi
ODLUKU
O raspisivanju javnog natječaja za prodaju općinske nekretnine
I.
Ovom Odlukom nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica
raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine stambene namjene u vlasništvu Općine
Velika Trnovitica:
LOKACIJA – k.č.br. 2619, 2763, 3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica kbr 5,
ukupne površine 1.081 čhv (3.887,28 m2),
-

kč. br. 2619 Voćnjak kod kuće,

-

kč. br. 2763 Vrt kod kuće,

-

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

-početna kupoprodajna cijena: 96.000,00 kuna (slovima:devedesetšesttisućakuna)
-jamčevina iznosi: 9.600,00 kuna (devettisućaišestokuna)
Sve nekretnine kupuju se po načelu „viđeno- kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore
kupca.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz uvjete iz ovog Javnog natječaja, ponudi najviši
iznos kupoprodajne cijene.
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II.
Ponude u pisanom obliku (na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu), imaju pravo podnijeti
fizičke i pravne osobe koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati
vlasništvo na nekretninama u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da svi prethodno navedeni nemaju
nepodmirenih obveza prema Općini Velika Trnovitica.
Pisana ponuda mora sadržavati:
-

ispunjen i potpisan obrazac ponude za prodaju nekretnina,

-

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

-

podatke o registraciji – izvod iz registra (izvornik ili preslika), ne starije od 3 mjeseca
od dana objave ovog Natječaja, odnosno za stranu pravnu osobu (ako im je natjecanje
dozvoljeno) ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi,

-

dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-

potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica (ne stariju
od 30 dana od dana početka provedbe natječaja)

Za svaku pojedinu nekretninu ispunjava se zasebni obrazac ponude. Obrazac ponude može se
dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu i na web stranici: www.velika-trnovitica.hr, za vrijeme
dok je javni natječaj otvoren.
Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Velika Trnovitica izdaje Jedinstveni
upravni odjel Općine Velika Trnovitica.
III.
Radi ozbiljnosti ponude, ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene
početne cijene za nekretnine iz stavka I. uplaćuje se u Proračun Općine Velika Trnovitica,
IBAN: HR9724020061856500003, model HR67, poziv na broj OIB uplatitelja, s naznakom
„Jamčevina za ponudu- prodaja nekretnina“, a ponuditeljima koji ne uspiju na Natječaju,
jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na
kamatu.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao
najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
IV.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete iz ovog
Natječaja.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim se smatra slijedeći
ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i ispunjava sve uvjete Natječaja.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.
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V.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim
stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine
Velika Trnovitica.
Ponude se predaju do 16. siječnja 2020. godine u 12.00 sati, do kojeg roka svi zainteresirani
mogu razgledati ponuđenu nekretninu, uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Velika Trnovitica.
VI.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s
naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- NE OTVARAJ„ , na
adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica.
VII.
Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se 20. siječnja 2020. godine u 13.00 sati u prostorijama
Općine Velika Trnovitica, uz vođenje zapisnika.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica
na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima javnog natječaja.
VIII.
Općina Velika Trnovitica i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor o kupoprodaji
nekretnine najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
IX.
Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine
Velika Trnovitica u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu
cijenu platiti i zakonsku zateznu kamatu za vrijeme kašnjenja.
X.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Troškove
ovjere navedenog ugovora snosi kupac, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe
Ugovora.
XI.
Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se razmatrati, kao ni ponude s ponuđenim
iznosom nižim od utvrđene početne cijene.
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XII.
Općina Velika Trnovitica zadržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja niti
jednog ponuditelja, bez obveze obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih
evidentiranih posljedica. U tom slučaju obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-01/19-01/02
Urbroj: 2123/06-01-19-01
Velika Trnovitica, 20. prosinca 2019.
Na temelju članka 31. stavka 1. točke 7. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica broj 01/18), članka 7. stavka 1. točke 2. te članka 15a. stavka 4.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Velika
Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj 04/16) Općinsko vijeće Općine
Velika Trnovitica donosi

ODLUKU
O imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine
stambene namjene u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na lokaciji Velika Trnovitica 5,
43285 Velika Trnovitica, k.č. br. 2619, 2763, 3162.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Benko Fadljević, predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica, za predsjednika
2. Ivana Kliska, pročelnica JUO Općine Velika Trnovitica, za člana,
3. Andrea Jandrić, računovodstvena referentica Općine Velika Trnovitica, za člana.
Članak 2.
Imenovano Povjerenstvo provest će postupak raspisivanja javnog natječaja, provedbe
postupka prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda pristiglih na natječaj.
Nakon provedenog postupka ocjene pristiglih ponuda, Povjerenstvo će Općinskom vijeću
dostaviti Zapisnik o provedenom postupku s prijedlogom za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u Službenom glasniku Općine
Velika Trnovitica.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2123/06-01-19-1
U Velikoj Trnovitici, 20. prosinca 2019. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 1/18) 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 2020. 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 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Benko Fadljević, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/07
URBROJ: 2123/06-02-19-8
Velika Trnovitica, 02. listopada 2019. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18) i
članka 2. Odluke o početku postupka jednostavne nabave uređenja parkirališta na groblju u
Novoj Ploščici, Općinski načelnik donosi
ODLUKU
O odabiru ponude
I.
Odabire se ponuda zaprimljena 02. listopada 2019. godine za uređenje parkirališta na
groblju u Velikoj Trnovitici, ponuditelja EUROPROMET d.o.o., Kapelica 38, 43280
Garešnica, OIB: 45136523744.
II.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda,
bez odgode svakom ponuditelju u postupku u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda
i to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:



predmet nabave: uređenje parkirališta na groblju u Velikoj Trnovitici
sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez
PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove
(tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi
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evidencijski broj jednostavne nabave: 07-J-19
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 179.593,00 kn
cijena odabrane ponude (bez PDV-a): 177.429,44 kn
zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen od: Općinskog načelnika Općine Velika
Trnovitica
način izvršenja: ugovor,
troškovi za nabavu radova: financirat će se iz Proračuna Općine Velika Trnovitica
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 02. listopada
2019. godine

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj
nabavi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/08
URBROJ: 2123/06-02-19-8
Velika Trnovitica, 07. listopada 2019. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica, broj 1/18) i članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
(Klasa:003-05/17-01/01, Urbroj: 2123/06-02-17-1, od 20. ožujka 2017. godine), Općinski
načelnik donosi

ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave za obnovu krovišta na mjesnom domu u
Velikoj Mlinskoj

Članak 1.
Podaci o Naručitelju: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitca 223a, 43285 Velika
Trnovitica, OIB: 8799386136.
Članak 2.
Predmet nabave: Predmet nadmetanja u postupku jednostavne nabave je izvršenje radova na
obnovi krovišta na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj (Klasa: 406-01/19-01/08, URBROJ:
2123/06-02-19-1), od 25. rujna 2019. godine i Poziva za dostavu ponuda (Klasa: 406-01/1901/08, Urbroj: 2123/06-02-19-3), od 26. rujna 2019. godine.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost nabave ukupno iznosi: 177.239,01
stosedamdesetsedamtisućadvjestotridesetdevetkunaijednalipa), bez PDV-a.

kn

(slovima:

Članak 4.
Obrazloženje razloga poništenja: Naručitelj poništava postupak jednostavne nabave jer je
tijekom provedbe postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja ponuda utvrđeno da niti jedan od
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ponuditelja nije pravovremeno dostavio potrebnu popratnu dokumentaciju (Izjava o
nekažnjavanju, izvod iz sudskog, strukovnog ili obrtnog registra te potvrda PU o stanju duga)
kako je navedeno u Pozivu na dostavu ponude (Klasa: 406-01/19-01/08, Urbroj: 2123/06-0219-3).
Članak 5.
Protiv odluke o poništenju ne može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/09
URBROJ: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 07. listopada 2019. godine
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47. Statuta Općine
Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o početku ponovljenog postupka jednostavne nabave

Članak 1.
1. Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica, OIB:
87993861361.
2. Predmet nabave: Obnova krovišta na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj
3. Evidencijski broj jednostavne nabave: 08-J-19
4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 177.239,01 kn
5. Odabrani postupak nabave: prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri
gospodarska subjekta koji imaju ovlaštenje za izvršenje nabave navedene u točci 2. ovog
članka.
Izvor podataka: istraživanje tržišta, Internet
6. Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Ivana Kliska,
Andrea Jandrić,
Slobodan Duran.
Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će ovlašteni predstavnici naručitelja sukladno
odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Općinski
načelnik Općine Velika Trnovitica.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.

42

Godina 2019.

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica

Broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/09
URBROJ: 2123/03-02-19-2
Velika Trnovitica, 07. listopada 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17), članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47.
Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje ponovljenog postupka
jednostavne nabave za obnovu krovišta na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje ponovljenog postupka jednostavne nabave za
obnovu krovišta na mjesnom domu u Velikoj Mlinskoj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
Ivana Kliska,
Andrea Jandrić,
Slobodan Duran.
Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.)
- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda,
pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda),
- prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka javne nabave).
Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima i pravilima struke i u
interesu Općine Velika Trnovitica.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r

44

Godina 2019.

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica

Broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 09. listopada 2019. godine
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16),
članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47. Statuta Općine
Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
Članak 1.
1. Naručitelj: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica, OIB:
8799386136.
2. Predmet nabave: Rekonstrukcija javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica
3. Evidencijski broj jednostavne nabave: 10-J-19
4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 197.000,00 kn
5. Odabrani postupak nabave: prikupljanje ponuda pozivom za dostavu ponude od najmanje tri
gospodarska subjekta koji imaju ovlaštenje za izvršenje nabave navedene u točci 2. ovog
članka.
Izvor podataka: istraživanje tržišta, Internet
6. Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Ivana Kliska,
Andrea Jandrić,
Slobodan Duran.
Članak 2.
Postupak jednostavne nabave provest će ovlašteni predstavnici naručitelja sukladno
odredbama članka 1. ove Odluke, a Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donijet će Općinski
načelnik Općine Velika Trnovitica.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2123/06-02-19-2
Velika Trnovitica, 09. listopada 2019. godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17), članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 47.
Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka
jednostavne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju
javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:
Ivana Kliska,
Andrea Jandrić,
Slobodan Duran.
Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
- priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.)
- provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda,
pregled i ocjena ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda),
- prijedlog o načinu završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka javne nabave).
Povjerenstvo je u svom radu dužno postupati sukladno propisima i pravilima struke i u
interesu Općine Velika Trnovitica.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/19-01/09
URBROJ: 2123/06-02-19-8
Velika Trnovitica, 21. listopada 2019. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18) i članka 2.
Odluke o početku postupka jednostavne nabave za obnovu krovišta na mjesnom domu u naselju
Velika Mlinska, Općinski načelnik donosi
ODLUKU
O odabiru ponude
I.
Odabire se ponuda za za obnovu krovišta na mjesnom domu u naselju Velika Mlinska,
zaprimljena 16. listopada 2019. godine, ponuditelja Građevinski obrt „PRANJIĆ“, Nova
Ploščica 160, 43285 Velika Trnovitica, OIB: 68724740894
II.
Ova Odluka dostavlja se sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez
odgode svakom ponuditelju u postupku u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda i
to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:



predmet nabave: radovi na obnovi krovišta na mjesnom domu u naselju Velika Mlinska
sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez
PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove
(tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi
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evidencijski broj jednostavne nabave: 09-J-19
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 177.239,01 kn
cijena odabrane ponude (bez PDV-a): 130.489,10 kn
zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen od: Općinskog načelnika Općine Velika
Trnovitica
način izvršenja: ugovor
troškovi za nabavu radova: financirat će se iz Proračuna Općine Velika Trnovitica
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 21. listopada
2019. godine

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj
nabavi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-01/19-01/10
URBROJ: 2123/06-02-19-8
Velika Trnovitica, 22. listopada 2019. godine
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 1/18) i
članka 2. Odluke o početku postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u
naselju Velika Trnovitica, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O odabiru ponude
I.
Odabire se ponuda za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica,
zaprimljena 16. listopada 2019. godine, ponuditelja „ZASLON“ d.o.o., Frateršćica 35, 10000
Zagreb, OIB: 42642268130.
II.
Ova Odluka dostavlja se sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, bez
odgode svakom ponuditelju u postupku u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda i
to preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (dostavnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama i sl.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Podaci o predmetnoj nabavi:



predmet nabave: nabava robe za rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Velika Trnovitica
sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez
PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manju od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove
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(tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave
propisane Zakonom o javnoj nabavi
evidencijski broj jednostavne nabave: 10-J-19
procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 197.000,00 kn
cijena odabrane ponude (bez PDV-a): 196.889,83 kn
zahtjev za pokretanje postupka zaprimljen od: Općinskog načelnika Općine Velika
Trnovitica
način izvršenja: ugovor
troškovi za nabavu radova: financirat će se iz Proračuna Općine Velika Trnovitica
sastavni dio ove Odluke: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 22. listopada
2019. godine

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj
nabavi.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:401-07/19-01/02
URBROJ:2123/06-02-19-1
U Velikoj Trnovitici, 23. listopada 2019.
Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica“, broj 01/18), načelnik Općine Velika Trnovitica donosi
ODLUKU
o sufinanciranju smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku
godinu 2019./2020.
Članak 1.
Načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o sufinanciranju smještaja učenika
srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica, u učeničkim domovima
izvan mjesta prebivališta za školsku godinu 2019./2020.
Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 2.000,00 kuna
(dvijetisućekuna).
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje smještaja iz članka 1. ove Odluke
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 29. studenog
2019. godine.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj ili skrbnik učenika za kojeg se
bespovratna potpora traži.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o smještaju učenika u učeničkom domu
za školsku godinu 2019./2020., presliku osobne iskaznice i presliku žiro ili tekućeg računa
podnositelja zahtjeva.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a
po nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2019.
godinu.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:402-08/19-01/06
URBROJ:2123/06-02-19-1
U Velikoj Trnovitici, 23. listopada 2019.
Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine
Velika Trnovitica“, broj 01/18), načelnik Općine Velika Trnovitica donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratne potpore za učenike srednjih škola za školsku godinu 2019/2020.
Članak 1.
Načelnik Općine Velika Trnovitica donosi Odluku o dodjeli bespovratne jednokratne
potpore za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Trnovitica, za
školsku godinu 2019./2020.,
Novčana potpora će se isplatiti jednokratno u iznosu od 1.000,00 kuna (tisućukuna).
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu bespovratne potpore za učenike srednjih škola
za školsku godinu 2019./2020., podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika
Trnovitica najkasnije do 29. studenog 2019. godine.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi roditelj ili skrbnik učenika za kojeg se
bespovratna potpora traži.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti potvrdu o učeničkom statusu za školsku godinu
2019./2020., presliku osobne iskaznice i presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provođenje Odluke iz članka 1., a
po nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Velika Trnovitica za 2019.
godinu.
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Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Velika Trnovitica“.
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Ivan Marković v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 035-02/19-01/01
URBROJ: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 06. prosinca 2019. godine
Temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“
broj 7/09) i članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica ("Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 01/18), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi
PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata Općine Velika Trnovitica
Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake
sadržaja akata Općine Velika Trnovitica (u daljnjem tekstu: Općina) i brojčane oznake
stvaralaca i primalaca akata.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, a korišteni su u Planu u muškom rodu,
uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 3.
Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake po sadržaju i broju dosjea koje proizlaze
iz djelokruga rada Općine, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake kao i brojčane
oznake predmeta, a kako slijedi:
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Klasifikacijska oznaka

Broj

po sadržaju

dosjea

Opis djelatnosti unutar podgrupe
Društveno – političke organizacije

006

006-01

01

Općenito

006-02

01

Političke stranke

006-03

01

Sindikati
Društvene organizacije

007
007-01

01

Općenito

007-02

01

Udruge civilnog društva

008

Informiranje

008-01

01

Općenito

008-02

01

Javno informiranje

008-03

01

Pravo na pristup informacijama

013
013-01

Izbori
01

014
014-01
016
016

01

01

Grbovi, zastave i himne
Odnosi s inozemstvom

01

021
021-01

Nacionalne manjine
Grbovi, zastave i himne

018
018-01

Referendum
Nacionalne manjine

017
017-01

Izbori
Referendum

01

Odnosi s inozemstvom
Zakonodavna vlast

01

Broj 5

Sjednice Općinskog vijeća
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021-02

01

Radna tijela općinskog vijeća

021-03

01

Ostalo
Izvršna vlast

022
022-01

01

Općinski načelnik - općenito

022-02

01

Odluke općinskog načelnika

022-03

01

Ostalo

023

Organizacija i rad tijela uprave

023-01

01

Jedinstveni upravni odjel

023-02

01

Ostalo

030
030-01

Broj 5

Upravno poslovanje
01

Organizacija rada i radni postupci

030-02

01

Informatička djelatnost, računalna oprema i
sistemi

030-03

01

Organizacija i oprema radnih prostorija

030-04

01

Ostalo
Javne i ostale službe

031
031-01

01

Poštanske usluge

031-02

01

Službena vozila

034

Upravni postupak i upravni spor

034-01

01

Izdavanje uvjerenja i potvrda

034-02

01

Ostalo

035
035-01

Uredsko poslovanje
01

035-02
035-03
036

Općenito
Klasifikacijske oznake i ur.brojevi

01

Upotreba, čuvanje i uništavanje pečata
Arhiviranje
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036-01

01

Arhiviranje predmeta i akata

036-02

01

Izlučivanje arhivske grade

040

Upravni nadzor

040-01

01

Nadzor nad zakonitošću akata

040-02

01

Nadzor nad zakonitošću rada

040-03

01

Inspekcijski nadzor
Predstavke, molbe, prijedlozi i pritužbe

050
050-01

01

061
061-01

Općenito
Javne nagrade i priznanja

01

070
070-01

Broj 5

Općenito
Vjerska pitanja i vjerske zajednice

01

Općenito
Dužnosnici, rukovodeći službenici i
namještenici

080
080-01

01

Općenito

080-02

01

Dužnosnici

080-03

01

Rukovodeći službenici

080-04

01

Namještenici

080-05

01

Ocjenjivanje rada

080-06

01

Ovlaštenja o potpisivanju i zamjenjivanju

110

Radni odnosi

110-01

01

Prava i obveze radnika

110-02

01

Ostalo
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa,
ugovori o djelu i prekovremeni rad

112
112-01

01

Na neodređeno vrijeme
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112-02

01

Na određeno vrijeme

112-03

01

Ugovor o djelu

112-04

01

Pripravnici

112-05

01

Ostalo

113

Radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja

113-01

01

Radno vrijeme

113-02

01

Odmori i dopusti

113-03

01

Bolovanja

113-04

01

Ostalo
Radni sporovi, disciplina, materijalna i
disciplinska odgovornost

114
114-01

01

Radni sporovi

114-02

01

Radna disciplina

114-03

01

Disciplinska odgovornost i postupak

114-04

01

Materijalna odgovornost

114-05

01

Ostalo
Zaštita na radu

115
115-01

01

Općenito
Stručna sprema, osposobljenost i kvalifikacije

118
118-01

01

Općenito
Materijalna prava službenika i namještenika

120
120-01

01

Plaća i naknada plaće

120-02

01

Dnevnice

120-03

01

Putni troškovi

120-04

01

Ostalo

130

Broj 5

Stručno usavršavanje
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01

Općenito
Stručni ispiti

133
133-01

01

Općenito
Zaštita od požara, eksplozija i elementarnih
nepogoda

214
214-01

01

Općenito

214-02

01

Naknada šteta

231
231-01

Broj 5

Javni skupovi
01

300

Općenito
Gospodarstvo i ekonomija

300-01

01

Planovi i programi

300-02

01

Ostalo
Industrijska proizvodnja i poduzetništvo

310
310-01

01

Općenito

310-02

01

Elektroprivreda

310-03

01

Proizvodnja nafte, zemnog plina i naftnih
derivata

310-04

01

Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska
Poljoprivreda i uzgoj životinja

320
320-01

01

Općenito

320-02

01

Poljoprivredno zemljište

320-03

01

Stočarstvo

320-04

01

Pčelarstvo

320-05

01

Vinogradarstvo i vinarstvo

320-06

01

Mljekarstvo

320-07

01

Peradarstvo
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320-08

01

Poljoprivredna inspekcija

320-09

01

Veterinarska inspekcija
Šumarstvo i lovstvo

321
321-01

01

Sume i šumsko zemljište

321-02

01

Lovišta i lovna područja

321-03

01

Uzgoj, zaštita i korištenje divljači

325
325-01

Broj 5

Vodoprivreda
01

330

Općenito
Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

330-01

01

Trgovina

330-02

01

Turizam

330-03

01

Ugostiteljstvo

340

Promet

340-01

01

Cestovni promet

340-02

01

Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

340-03

01

Sigurnost u cestovnom prometu

340-04

01

Željeznički promet

350
350-01

Prostorno planiranje
01

Zaštita okoliša

351
351-01

01

01

361
361-01

Općenito
Građevinski poslovi

360
360-01

Općenito

Općenito
Izgradnja objekata

01

Općenito
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361-02

01

Građevinska dozvola

361-03

01

Uporabna dozvola

363

Komunalni poslovi

363-01

01

Općenito

363-02

01

Komunalna naknada

363-03

01

Komunalni doprinos

363-04

01

Groblje

363-05

01

Komunalna inspekcija

363-06

01

Javne površine

372

Poslovni prostor

372-01

01

Općenito

372-02

01

Najam odnosno zakup
Objekti po zaštitom

373
373-01

01

01

Općenito
Promidžba, marketing i reprezentacija

382
382-01

Općenito
Gospodarske i društvene manifestacije

380
380-01

01

400

Općenito
Financijsko planiranje

400-01

01

Proračun

400-02

01

Periodički obračun

400-03

01

Završni račun

400-04

01

Ostalo
Knjigovodstveno – računovodstveno
poslovanje

401
401-01

Broj 5

01

Općenito
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401-02

01

Otvorene stavke

401-03

01

Ovrhe, obustave i administrativne zabrane

401-04

01

Knjigovodstvene evidencije

402

Financiranje

402-01

01

Općenito

402-02

01

Gospodarskih djelatnosti

402-03

01

Društvenih djelatnosti

402-04

01

Društvenih potreba

403
403-01

Kreditiranje i zajmovi
01

406

Općenito
Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine

406-01

01

Općenito

406-02

01

Inventure

410

Porezi

410-01

01

Općenito

410-02

01

Porez na dohodak

410-03

01

Porez na potrošnju

410-04

01

Porez na kuće za odmor

410-05

01

Porez na korištenje javnih površina
Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje

500
500-01

01

Općenito
Socijalna zaštita

550
550-01

01

Općenito

550-02

01

Crveni križ

550-03

01

Novčane pomoći
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01

01

01

01

604
604-01

01

Općenito
Kulturne djelatnost

01

620
620-01

Općenito
Studenti

612
612-01

Općenito
Osnovno školstvo

602
602-01

Općenito
Predškolski odgoj

601
601-01

Pomoći u naravi
Spomen - obilježja

564
564-01

Broj 5

Općenito
Sport

01

Općenito
Pravosuđe

701
701-01

01

Općenito

701-02

01

Postupanja policije

701-03

01

Usluge odvjetnika za potrebe općine
Civilna zaštita

810
810-01

01

Općenito

810-02

01

Jedinice civilne zaštite
Domaća suradnja i suradnja s inozemstvom

900
900-01

01

Domaća suradnja

900-02

01

Suradnja s inozemstvom

930

01

Geodetsko – katastarski poslovi

930-01

01

Općenito

930-02

01

Geodetska izmjera
66

Godina 2019.

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica

930-03

01

Katastar zemljišta

930-04

01

Katastar vodova

Broj 5

Imovinsko – pravni poslovi

940
940-01

01

Općenito

940-02

01

Građevinsko zemljište

940-03

01

Izgrađeni objekti

940-04

01

Poljoprivredno zemljište

Članak 4.
Klasifikacijske oznake ne mogu se mijenjati niti brisati, ali se mogu dodavati nove.
Dodavanje novih klasifikacijskih i brojčanih oznaka unutarnjih ustrojstvenih jedinica
koje nisu utvrđene ovim Planom, moguće je isključivo pisanom dopunom ovog Plana.

Članak 5.
Općina Velika Trnovitica ima brojčanu oznaku 2123/06.
Ovim Planom određuju se i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica Općine
kao stvaralaca i primalaca akata, kako slijedi:
-

2123/06-01 – Općinsko vijeće,
2123/06-02 – Općinski načelnik,
2123/06-03 – Jedinstveni upravni odjel,
2123/06-03/01 – Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela,
2123/06-03/02 – Komunalni redar,
2123/06-03/03 – Računovodstveni referent
2123/06-04- Izborno povjerenstvo

Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja
2020.godine.

67

Godina 2019.

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica

Članak 7.
Ovaj Plan objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marković v.r.

68

Broj 5

Godina 2019.

Službeni glasnik
Općine Velika Trnovitica

Broj 5

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 121-06/19-01/01
Urbroj: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 10. prosinca 2019.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 01/18) općinski načelnik donosi
ODLUKU
O isplati paušalne naknade za troškove prehrane
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 Pravilnika o izmjenama i dopunama
pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19) službenicama Općine Velika Trnovitica:
1. Andrei Jandrić – računovodstvenoj referentici, OIB. 082899461361, u iznosu od 5.000,00
kuna (slovima: pettisuća kuna) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca
2019. godine.
2. Ivani Kliska – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, OIB: 61113727815, u iznosu od
1.397,82 kuna (slovima: tisućutristodevedesetsedamkunaiosamdesetdvijelipe) za razdoblje od
16. rujna do 31. prosinca 2019. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a sredstva navedena u članku 1. ove
odluke isplatit će se na tekuće račune službenica do 15 prosinca 2019. godine, sukladno
odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 121-12/19-01/01
Urbroj: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 10. prosinca 2019.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 01/18) općinski načelnik donosi
ODLUKU
O isplati božićnice
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata božićnice sukladno članku 7. stavku 2. Pravilnika o
porezu na dohodak (NN 10/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na
dohodak (NN 80/19) službenicama Općine Velika Trnovitica:
1. Andrei Jandrić – računovodstvenoj referentici, OIB. 082899461361, u iznosu od 1.250,00
kuna (slovima: tisućudvjestopedesetkuna)
2. Ivani Kliska – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, OIB: 61113727815, u iznosu od
500,00 kuna (slovima: petstokuna)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a sredstva navedena u članku 1. ove
odluke isplatit će se na tekuće račune službenica do 24. prosinca 2019. godine, sukladno
odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 121-12/19-01/03
Urbroj: 2123/06-02-19-1
Velika Trnovitica, 23. prosinca 2019.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik Općine Velika
Trnovitica broj 01/18) općinski načelnik donosi
ODLUKU
O isplati novčane nagrade za radne rezultate
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane nagrade za radne rezultate sukladno članku 7.
stavku 2. r.br. 32. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17) i Pravilnika o izmjenama i
dopunama pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19) službenicama Općine Velika
Trnovitica:
1. Andrei Jandrić – računovodstvenoj referentici, OIB. 082899461361, u iznosu od 1.000,00
kuna (slovima: tisućukuna)
2. Ivani Kliska – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, OIB: 61113727815, u iznosu od
1.000,00 kuna (slovima: tisućukuna)
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a sredstva navedena u članku 1. ove
odluke isplatit će se na tekuće račune službenica do 24. prosinca 2019. godine, sukladno
odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
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