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Na temelju članka 116. stavak 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo,
(„Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. godine, donijelo je:

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Veliko Trojstvo za 2009. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće prihvaća i usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Bjelovar o obavljenoj financijskoj
reviziji Općine Veliko Trojstvo za 2009. godinu.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 470-03/10-01/001
URBROJ: 2103-03-01-10-04
Veliko Trojstvo, 18 svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.)
i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo, („Županijski glasnik“ broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6. sjednici održanoj
18. svibnja 2010. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izboru ponuditelja za pružanje usluga komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta
na području Općine Veliko Trojstvo

Članak 1.
Za pružanje usluga komunalne djelatnosti, održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Veliko Trojstvo izabire se Poduzeće za ceste
d.o.o., OIB: 22512352352, Bilogorska b.b., Bjelovar.
Članak 2.
Komunalna djelatnost, usluga održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Veliko Trojstvo povjerava se na rok od četiri (4) godine.
Članak 3.
Cijene i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, usluge održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Veliko Trojstvo utvrditi će se
Ugovorom, za čije potpisivanje se ovlašćuje Općinski načelnik.
Cijene u Ugovoru moraju biti istovjetne cijenama navedenima u ponudbenom troškovniku.
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Članak 4.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Veliko Trojstvo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 340-03/10-01/001
URBROJ: 2103-03-01-10-12
Veliko Trojstvo, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 3. i 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka
34. Statuta Općine Veliko Trojstvo, („Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6. sjednici održanoj 18.
svibnja 2010. godine, donijelo je:
ODLUKU
o odreñivanju plaće i naknade
Općinskom načelniku Općine Veliko Trojstvo i njegovom zamjeniku

Članak 1.
Ovom Odlukom, a temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo odreñuje osnovicu i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i njegovog
zamjenika, te visinu naknade za rad Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i njegovog zamjenika ukoliko dužnost obnašaju bez zasnivanja
radnog odnosa, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.).
Članak 2.
Koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo utvrñuje se u iznosu 3,00, koeficijent za obračun plaće njegova
zamjeniku u iznosu 2,00, a osnovica za obračun plaće utvrñuje se u visini koju Vlade Republike Hrvatske utvrdi svojom Odlukom o visini osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika.
Članak 3.
Plaću Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i njegova zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, utvrñeni u
prethodnom članku ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Članak 4.
Naknada za rad Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, utvrñuje se u visini od
50,00% umnoška koeficijenta Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i osnovice za obračun plaće, a koji su utvrñeni u članku 2. ove Odluke.
Članak 5.
Naknada za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, utvrñuje se u
visini od 31,15% umnoška koeficijenta zamjenika Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i osnovice za obračun plaće, a koji su utvrñeni u
članku 2. ove Odluke.

Članak 6.
Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo i njegov zamjenik ostvaruju i druga materijalna prava iz radnog odnosa utvrñena Odlukom o
plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, te
dužnosnika Općine Veliko Trojstvo koji svoju dužnost obavljaju profesionalno („Županijski glasnik“ broj 6/09. i 16/09.).
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Članak 7.
Pojedinačna Rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, sukladno odredbama ove Odluke
donijeti će pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke u Odluci o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo, te dužnosnika Općine Veliko Trojstvo koji svoju dužnost obavljaju profesionalno
(„Županijski glasnik“ broj 6/09. i 16/09.):





u naslovu se briše tekst „te dužnosnika Općine Veliko Trojstvo koji svoju dužnost obavljaju profesionalno“,
u članku 1. se briše tekst „te dužnosnika Općine Veliko Trojstvo koji svoju dužnost obavljaju profesionalno“,
članak 3. prestaje važiti,
u članku 4. u tablice se briše radno mjesto „načelnik“ i koeficijent „2,72“.
Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke u Odluci o isplati bruto naknade predsjedniku Općinskog vijeća, zamjeniku načelnika, članovima
Općinskog vijeća, Povjerenstava, Komisija, Odbora, Mjesnih odbora i drugim radnim tijelima Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj
16/09.):



u naslovu se briše tekst „zamjeniku načelnika“,
članak 2. prestaje važiti.
Članak 10.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 120-01/10-01/002
URBROJ: 2103-03-01-10-01
Veliko Trojstvo, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 11. i 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo, („Županijski glasnik“ broj 16/09.) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima općine
Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 2/08.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. godine,
donijelo je:

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja, Povelje Općine Veliko Trojstvo
Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Članak 1.
Ovom Odlukom, a temeljem članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 2/08.), dodjeljuje se
Povelja općine Veliko Trojstvo Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za izuzetan doprinos razvoju odgoja, naobrazbe i športa na području općine
Veliko Trojstvo.
Članak 2.
Javno priznanje iz prethodnog članka ove Odluke uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana
općine Veliko Trojstvo.
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Članak 3.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 060-01/10-01/002
URBROJ: 2103-03-01-10-01
Veliko Trojstvo, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja («Narodne novine» broj 135/06) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(«Županijski glasnik» broj: 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama
na području Općine Veliko Trojstvo

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, posebice pasa i mačaka, te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području Općine Veliko Trojstvo.
Članak 2.
U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju slijedeće značenje:



II.

posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit
životinje (u daljnjem tekstu: posjednik),
napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,
izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 3.

Posjednik je dužan kućne ljubimce držati sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te
odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Kretanje kućnih ljubimaca je dopušteno na javnim površinama, te prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno
korisnika prostora.
Članak 5.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu, zabranjeno je kretanje na grobljima, dječjim igralištima, cvjetnjacima, sportskim
terenima, neograñenim dvorištima škola i dječjih vrtića, te zdravstvenim, kulturnim i vjerskim ustanovama.
Članak 6.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama.
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Članak 7.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvoñenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju
njegov ljubimac onečisti.
Članak 8.
Na okućnicama obiteljskih kuća, vrtova i sličnom zemljištu, psa je dozvoljeno držati samo u ograñenom dvorištu ili drugom ograñenom
prostoru, tako da ga pas ne može samostalno napustiti. Na vidljivom mjestu posjednik psa mora postaviti oznaku koja upozorava na psa (npr. „čuvaj se
psa“ i sl.), te mora imati postavljeno i ispravno zvono na ulaznim dvorišnim vratima.
Uzica vezanog psa mora biti prikladne duljine, u skladu s veličinom prostora u kojemu se nalazi i ne smije psu ograničavati mogućnost
kretanja koje bi moglo štetiti njegovoj dobrobiti.
Članak 9.
Po prometnim i drugim javnim površinama na području Općine Veliko Trojstvo posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne
ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja, njihovo kretanje te redovan promet.
Voñenje opasnog psa, te psa koji je agresivan dopušteno je samo punoljetnim osobama uz uvjet da pas ima brnjicu i da je voñen na povodcu
koji odgovara snazi i veličini psa.
Pas kojemu je od strane ovlaštene osobe utvrñeno oboljenje od zaraznih ili nametničkih bolesti ne smije se izvoditi na prometne i druge
javne površine.
Članak 10.
Lovački i pastirski pas može se kretati izvan naselja u skladu s posebnim propisima.

III.

NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 11.

Napuštene i izgubljene životinje na području Općine Veliko Trojstvo, skupljaju, prevoze i smještaju pravne i fizičke osobe, sukladno
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu uz primjenu odgovarajuće opreme, a koje će temeljem ove Odluke odrediti Općinski načelnik.
Članak 12.
Troškove skupljanja, prijevoza i smještaja životinje snose njihovi posjednici, ukoliko su poznati, a u protivnom se troškovi podmiruju iz
Proračuna Općine Veliko Trojstvo.

Članak 13.
Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do
trenutka vraćanja životinje posjedniku ili drugog adekvatnog smještaja.
Članak 14.
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke provodi komunalno redarstvo Općine Veliko Trojstvo.
Članak 15.
U obavljanju nadzora nad provoñenjem odredbi ove Odluke komunalni redar ovlašten je:
1.
2.
3.
4.

od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjanja prekršaja,
predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,
podnijeti prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka,
poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u skladu s odredbama Zakona
o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06) i Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 41/07) o saznanjima koja ima, a koja bi
predstavljala povod za primjenu odredbi tih propisa, posebice što se tiče njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i
životinja.

IV.

KAZNENE ODREDBE
Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna biti će kažnjena fizička osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna pravna osoba
koja postupi protivno:




članku 5. ove Odluke,
članku 7. ove Odluke,
članku 9. ove Odluke.

Prije kažnjavanja novčanom kaznom, fizičkoj i pravnoj osoba koja prvi puta postupi protivno gore navedenim člancima izreći će se pisana
opomenu.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 363-04/10-01/002
URBROJ: 2103-03-01-10-01
Veliko Trojstvo, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo, („Županijski glasnik“ broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 6.
sjednici održanoj 18. svibnja 2010. godine, donijelo je:

ODLUKU
o imenovanju predstavnika u
Lokalno partnerstvo u području Sjeverna Bilogora

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se i opunomoćuje Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, Ivan Kovačić, predstavnikom Općine Veliko
Trojstvo u Skupštini Lokalnog partnerstvo u području Sjeverna Bilogora.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 900-01/10-01/001
URBROJ: 2103-03-01-10-01
Veliko Trojstvo, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ je službeno glasilo Općine Veliko Trojstvo,
izdaje ga Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo prema potrebi.
Za izdavača: Ivan Kovačić, načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Mihoci, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Dražen Juranić
Tel.: 043/885-643, Fax.: 043/885-009, E-mail: opcina.veliko.trojstvo@bj.t-com.hr, WEB: www.veliko-trojstvo.hr
Naklada: 40 primjeraka
Tisak: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel

