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Na temelju članka 11. i 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 16/09.) i članka 20. st. 1.
Odluke o javnim priznanjima općine Veliko Trojstvo, Općinsko vijeće općine Veliko Trojstvo na 20. sjednici održanoj
17. travnja 2013. godine, donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja

Članak 1.
Temeljem članka 5., 9. i 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Plaketa Općine
Veliko Trojstvo slijedećim osobama:
1) Ivanu Kovačiću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ukupno angažiranje, sudjelovanje i poticanje svih područja društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
2) Miroslavu Čačiji za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ukupno angažiranje, sudjelovanje i poticanje svih područja društvenog života Općine Veliko Trojstvo.

Članak 2.
Temeljem članka 5. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Plaketa Općine
Veliko Trojstvo Kulturno umjetničkom društvu „Veliko Trojstvo“ za izuzetna ostvarenja u njegovanju i promicanju
tradicijskih običaja i kulturne baštine, prenošenju istih na mlade generacije, te dostojno promoviranje Općine Veliko
Trojstvo.

Članak 3.
Temeljem članka 5. i 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Plaketa Općine
Veliko Trojstvo slijedećim osobama:
1) Posmrtno ðuri Mikuliću za izuzetna ostvarenja u svim područjima društvenog života i osobno angažiranje i
doprinos napretku Općine Veliko Trojstvo.
2) Stjepanu Šarkanju za izuzetna ostvarenja u svim područjima društvenog života i osobno angažiranje i doprinos
napretku Općine Veliko Trojstvo.
3) Zlatku Burkovcu za ukupno angažiranje i rad u UDIVDR-i, ogranku Veliko Trojstvo i njegovanju tekovina
Domovinskog rata, te svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
4) Milanu Kovačiću za ukupano angažiranje i rad u području vatrogastva i zaštite ljudi i dobara, te svim područjima
društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
5) Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Malo Trojstvo“ za dugogodišnji rad i izuzetna ostvarenja u razvoju
vatrogastva i zaštite ljudi i dobara na području Općine Veliko Trojstvo.
6) Matici umirovljenika Općine Veliko Trojstvo za ukupno angažiranje i doprinos, te stvaranje boljih životnih
uvjeta umirovljenicima Općine Veliko Trojstvo.

Članak 4.
Temeljem članka 6. i 9. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo:
1) Pilani „Tomislav 2“ za ostvarenje značajnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak
Općine Veliko Trojstvo.
2) Vinku Rogini za uspješnu primjenu tehnoloških inovacija i izradu uspješnog projekta javne rasvjete koji je
pridonio razvoju Općine Veliko Trojstvo.
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Članak 5.
Temeljem članka 6. i 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo:
1) Zdravku Kudeljnjaku za ostvarenja izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u području malog i srednjeg
poduzetništva od značaja za Općinu Veliko Trojstvo.
2) Nedeljku Škudaru za izuzetnih značajnih radnih i poslovnih rezultata u području malog i srednjeg poduzetništva
od značaja za Općinu Veliko Trojstvo.
3) Draženu Filipanu za ostvarenja izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u području malog i srednjeg poduzetništva
od značaja za Općinu Veliko Trojstvo.
4) Branku Filipanu za ostvarenja izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u području malog i srednjeg poduzetništva
od značaja za Općinu Veliko Trojstvo.
5) Mirjani Fegeš za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
6) Jelki Živković za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
7) Mihaeli Mišir za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
8) Mirku Galoviću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
9) Darku Konjušiću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
10) Zdravku Brkiću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
11) Vjenceslavu Mikuliću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od
značaja za Općinu Veliko Trojstvo.
12) Alenu Kovaču za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
13) Damiru Baziću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.
14) Draženu Raduniću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja
za Općinu Veliko Trojstvo.
15) Slobodanu Šuvajiću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja
za Općinu Veliko Trojstvo.
16) Draženu Pintaru za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji od značaja za
Općinu Veliko Trojstvo.

Članak 6.
Temeljem članka 6. i 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo:
1) Valni Bastijančić za ostvarenja u području odgoja i izobrazbe mladih, likovne kulture i razvoja učeničke zadruge.
2) Ivanu Rajszu za ostvarenja u području odgoja i izobrazbe mladih, te razvoju i promicanju tehničke kulture.
3) Sanji Vranješević za ostvarenja u području odgoja i izobrazbe mladih.

Članak 7.
Temeljem članka 6. i 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo Karmeli Ivanko za ostvarenja u njegovanju i promicanju tradicijskih običaja i kulturne baštine.

Članak 8.
Temeljem članka 6. i 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo:
1) Branki Pleskalt za ostvarenja u području sporta, uspješnu organizaciju i voñenje Ženskog rukometnog kluba
„Veliko Trojstvo“ i stvaranje uvjeta za sportsku djelatnost.
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2) Viktoru Strepačkom za ostvarenja u području sporta, dugogodišnji rad u Ženskom rukometnom klubu „Veliko
Trojstvo“ i stvaranje uvjeta za sportsku djelatnost.
3) Tihomiru Lovraku za ostvarenja u području sporta, dostignuća u natjecanju Ženskog rukometnog kluba „Veliko
Trojstvo“ i pokretanje rukometne škole.
4) Nini Kovačiću za ostvarenja u području sporta, uspješnu organizaciju i dostignuća u natjecanju Nogometnog
kluba „Bilogorac“.

Članak 9.
Temeljem članka 6. i 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo dodjeljuje se Povelja Općine
Veliko Trojstvo:
1) Miljenku Kureviji za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ostvarenja u svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
2) Željku Bajzi za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ostvarenja u svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
3) Zlatku Kramariću za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ostvarenja u svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
4) Branku Vicenskom za ostvarenje izuzetnih radnih i poslovnih rezultata od značaja za gospodarski napredak, te
ostvarenja u svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
5) Jozi Rebiću za ukupno angažiranje i sudjelovanje u svim područjima društvenog života Općine Veliko Trojstvo.
6) Stjepanu Saboloviću za ukupno angažiranje i sudjelovanje u stvaranju boljih životnih uvjeta umirovljenicima
Općine Veliko Trojstvo.
7) Stjepanu Kraljiću za ukupno angažiranje i dugogodišnji rad i razvoj vatrogastva i zaštite ljudi i dobara na
području Općine Veliko Trojstvo.
8) Josipu Čehu za ukupno angažiranje i rad u UDIVDR-i, ogranku Veliko Trojstvo, sudjelovanje u izgradnji
spomen sobe i promicanju istine o učešću žitelja Općine Veliko u Domovinskom ratu.
9) Vladimiru Jaseku za ukupno angažiranje i rad u UDIVDR-i, ogranku Veliko Trojstvo, sudjelovanje u izgradnji
spomen sobe i obilježja poginulim braniteljima.
10) Željku Lipovcu za ukupno angažiranje i rad u UDIVDR-i, ogranku Veliko Trojstvo i promicanju istine o učešću
žitelja Općine Veliko u Domovinskom ratu.
11) Hrvatskom planinarskom društvu „Bilogora“ za ostvarenja u području društvenog života i dostojnog promicanja
Bilogore i Općine Veliko Trojstvo.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 060-01/13-01/001
URBROJ: 2103-03-01-13-02
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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Na temelju č1anka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Županijski
glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo, na svojoj 20. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda
Općine Veliko Trojstvo za 2010. i 2011. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo prihvaća i usvaja Izvješće Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Bjelovar, o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 041-01/12-5/1, URBROJ: 613-09-13-29, od 5.
ožujka 2013. godine.
Revizija je obavljena u razdoblju od 21. ožujka 2012. godine do 5. ožujka 2013. godine za 2010. i 2011.
godinu, te se dio Izvješća opisanog u prethodnom stavku ovog članka odnosi na Općinu Veliko Trojstvo.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 470-03/13-01/001
URBROJ: 2103-03-01-13-03
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07,
60/08 i 87/09) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine
Veliko Trojstvo na 20. sjednici održanoj 17. travnja 2013. godine, donijelo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2012. godinu

I.

UVOD
Članak 1.

Plan gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo 2010. – 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan
gospodarenja otpadom) usvojen je na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. rujna 2010. godine, Odlukom o
usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Veliko Trojstvo 2010. – 2018. godine („Službeni glasnik Općine Veliko
Trojstvo“ broj 4/10).
Plan gospodarenja otpadom ima ključnu ulogu u uspostavi održivog gospodarenja otpadom. Njegova je glavna
svrha dati pregled tokova otpada i mogućnosti postupanja s njim.
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II. POSTOJEĆE STANJE
Članak 2.
Na području Općine Veliko Trojstvo organiziranim su prikupljanjem komunalnog otpada obuhvaćena sva
naselja, no meñutim otpad se prikuplja u samo 57,96% kućanstava.
Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz poslovnih
prostora obavlja Komunalac d.o.o. Bjelovar.
Sav organizirano prikupljeni otpad se odvozi na ureñeno odlagalište.
Skupljanje i odvoz komunalnog otpada provodi se jednom tjedno iz naselja Grginac, Kegljevac, Malo Trojstvo i
Veliko Trojstvo, a svaka dva tjedna, odnosno dva puta mjesečno iz naselja Ćurlovac, Dominkovica, Maglenča,
Martinac, Paulovac, Višnjevac i Vrbica.
Članak 3.
Na području Općine Veliko Trojstvo ne postoji niti jedno reciklažno dvorište i nema odlagališta grañevinskog
otpada.
Članak 4.
Odvojeno skupljanje otpada obavlja se putem postavljenih tzv. “zelenih otoka” u različitim bojama. Od 6 otoka
predviñenih Planom gospodarenja otpadom postavljeno je njih 5. Skupljanje i odvoz tako izdvojenog otpada obavlja
ovlašteni sakupljač Sirovina d.o.o. po posebnom rasporedu.

III. REALIZACIJA AKTIVNOSTI PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM
Članak 5.
Tijekom 2012. godine, a sukladno Planu gospodarenja otpadom provedena je sanacija divljih odlagališta otpada
i to u naselju Paulovac (mjesto odlagališta – kod pruge), u naselju Veliko Trojstvo (mjesto odlagališta – Matije Gupca
(Zoričev brijeg)) i naselju Vrbica (mjesto odlagališta – Vrbica), čime je sanirana procijenjena količina otpada od 750 m3.
Potrebno je izvršiti revitalizaciju saniranih odlagališta u smislu dovoza humusa i eventualno sijanjem trave
prema mogućnostima, te kontinuirano nadzirati lokacije od strane komunalnog redara.
Članak 6.
U suradnji sa Sirovinom d.o.o. pokrenuto je sakupljanje otpadnog papira temeljem članka 25. Zakona o otpadu,
te su u tom smislu domaćinstvima podijeljene vreće i postavljeni kontejneri. Sakupljanje se provodi jednom mjesečno i
to svake prve srijede u mjesecu.
Članak 7.
Organizirano prikupljanje komunalnog otpada u 2012. godini povećano je sa 57,36% u 2011. godini na 57,96%
kućanstava, što je nezadovoljavajuće.
Članak 8.
Edukacija javnosti po pitanju uključivanja domaćinstava u organiziran odvoz komunalnog otpada i odvojenog
prikupljanja otpada provodi se kontinuirano, distribucijom materijal i putem oglasnih ploča, a u suradnji sa Komunalcem
d.o.o. Bjelovar.

IV. ZAKLJUČAK
Članak 9.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom
gospodarenja otpadom, zasnovana je na uključenosti i velikoj suradnji grañana, jedinice lokalne samouprave i
komunalnog poduzeća u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava. Tijekom 2012. godine
suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom, ali je za postizanje planiranih ciljeva istu u narednom razdoblju potrebno
intenzivirati.
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Članak 10.
Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem komunalnog otpada ne može se ocijeniti dobrom u
odnosu na prosjek u državi, te je nužno raditi na povećanju.
Članak 11.
Postojeći način postupanja s komunalnim otpadom još se uvijek ne može nazvati gospodarenjem otpadom
budući da se otpad odlaže na odlagalište bez prethodne obrade, odnosno iz komunalnog se otpada nedovoljno izdvaja
iskoristivi dio.
Realizacija opreme i objekata nije se u proteklom razdoblju provodila planiranom dinamikom, a to se prije
svega odnosi na: sanaciju postojećih odlagališta, izgradnju reciklažnog dvorišta, te lokacije i objekta za grañevinski
otpad.
Članak 12.
Uvjeti za gospodarenje otpadom u punom smislu te riječi još nisu stvoreni, a isti najviše ovise o osiguranju
financijskih sredstava za provedbu planiranih aktivnosti u proračunu, odnosno pomoći od strane Fonda za zaštitu
okoliša.
Članak 13.
Ovo Izvješće stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 351-02/13-01/001
URBROJ: 2103-03-01-13-02
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(„Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 20. sjednici održanoj dana 17. travnja
2013. godine, donijelo je:

ODLUKU
o bespovratnim potporama za svaku oteljenu junicu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
sa sjedištem na području Općine Veliko Trojstvo

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se bespovratna potpora koju će Općina Veliko Trojstvo dodjeljivati obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: korisnici sredstava) za svaku
oteljenu junicu u cilju očuvanja mljekarske proizvodnje, te iznos i uvjeti ostvarivanja bespovratne optpore potpore.
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Članak 2.
Utvrñuje se iznos bespovratne potpore u visini 1.000,00 kuna koja će se korisnicima sredstava isplaćivati na
žiro-račun za svaku oteljenu junicu u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. godine.
Korisnici sredstava ne smiju imati nepodmirenih dospjelih obveza prema Proračunu Općine Veliko Trojstvo, te
su dužni oteljenu junicu držati u uzgoju najmanje dvije godine od dana isplate bespovratne potpore.
Članak 3.
Korisnici sredstava dužni su u cilju ostvarivanja potpore dostaviti trajni putni list izdan od strane Hrvatske
poljoprivredne agencije, ili nadležne Veterinarske stanice/ambulante, kao i potvrdu o umjetnom osjemenjivanju.
Članak 4.
Korisnici sredstava su dužni najkasnije u roku 5 dana od trenutka nastanka bolesti ili uginuća izvijestiti
nadležnu Veterinarsku stanicu/ambulantu i Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo o navedenom, uz
predočenje dokumentacije.
Članak 5.
Ukoliko korisnik ove potpore priloži neistinitu dokumentaciju i/ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom
stanju, ili oteljenu junicu drži u uzgoju u vremenu kraćem od propisanog u članku 2. ove Odluke, obvezan je vratiti
dobiveni iznos potpore u Proračun Općine Veliko Trojstvo. U protivnome, korisnik će biti isključen iz svih potpora i
subvencija od strane Općine Veliko Trojstvo.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 320-15/13-01/001
URBROJ: 2103-03-01-13-01
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(„Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 20. sjednici održanoj dana 17. travnja
2013. godine, donijelo je:
ODLUKU
o sufinanciranju zdravstvenih pregleda sabiračima mlijeka

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuje se sufinanciranje zdravstvenih pregleda sabiračima mlijeka sa područja Općine
Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: sabirači) s ciljem očuvanja mljekarske proizvodnje, u visini 450,00 kuna godišnje
svakom sabiraču.
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Članak 2.
Sabirač je dužan obaviti dva zdravstvena pregleda godišnje i to prethodni i kontrolni pregled pri Zavodu za
javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 3.
Sufinanciranje će se vršiti iz blagajne Općine Veliko Trojstvo uz predočenje računa o obavljenim zdravstvenim
pregledima opisanim u prethodnom članku ove Odluke, a na teret Proračuna Općine Veliko Trojstvo – konto 35231
„Subvencije u poljoprivredi“.
Članak 4.
Provedba ove odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 320-15/13-01/002
URBROJ: 2103-03-01-13-01
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 34. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(„Županijski glasnik“ broj 16/09.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 20. sjednici održanoj dana 17. travnja
2013. godine, donijelo je:

ODLUKU
o novčanoj pomoći Mareš Dariu

Članak 1.
Mareš Dariu, Maglenča kbr. 106, 43226 Veliko Trojstvo, odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu
od 500,00 kuna u svrhu kupovine prehrambenih namirnica.
Članak 2.
Pomoć iz prethodnog članka isplatiti će se na način da Općina Veliko Trojstvo podmiri račun u utvrñenom
iznosu za prehrambene namirnice u trgovini Špar d.o.o. u Velikom Trojstvu, a na teret Proračuna Općine Veliko
Trojstvo za 2013. godinu - konto 37212 „Pomoć obiteljima – u naravi“.
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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: 053-01/13-01/001
URBROJ: 2103-03-01-13-15
Veliko Trojstvo, 17. travnja 2013.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Stranica 11

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO

Godina V. – Broj 2/13

Stranica 12
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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, Općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Jasna Mihoci
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

