ISSN 1847-4071

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Izlazi prema potrebi

Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.

Godina VII. – Broj 4/2015

s a d r ž a j
1.
2.
3.
4.

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Veliko Trojstvo
Odluka o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Veliko Trojstvo
Odluka o izboru ponuditelja za pružanje usluge komunalne djelatnosti obavljanja poslova
zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo

2
6
9
12

5.
6.
7.
8.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Muktić-Halilović Silviji
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Begić Danici
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Mareš Dariu
Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Automehaničarskom obrtu „Kiko“ vl. Darko
Špoljarić

13
14
14
15

Stranica 2

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO

Godina VII. – Broj 4/15

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), Općinsko vijeće
Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2015. godine, donijelo je:

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Veliko Trojstvo

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se za područje Općine Veliko Trojstvo utvrñuju:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

obveznici plaćanja komunalnog doprinosu;
područje zona za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o pogodnosti položaja odreñenog područja i stupnju
opremljenosti objektima i ureñajima komunalne infrastrukture;
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za pojedine zone, odreñena u kunama po m3 grañevine;
način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobañanje od
plaćanja komunalnog doprinosa;
izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobañanja od plaćanja komunalnog
doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Veliko Trojstvo kao jedinice lokalne samouprave.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za grañenje i korištenje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture i to:
1.
2.
3.
4.

javne površine;
nerazvrstane ceste;
groblja;
javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinos financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i ureñaji komunalne
infrastrukture pobrojani u prethodnom stavku, kao i rušenje postojećih objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, te
premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija i radovi na sanaciji zemljišta.
Članak 3.
Pod grañenjem objekata i ureñaja komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, razumijeva se grañenje novih te
rekonstrukcija postojećih objekata i ureñaja komunalne infrastrukture iz članka 2. stavka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Sredstva komunalnog doprinosa su namjenska sredstva.
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na osnovu potreba ureñenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata
prostornog ureñenja i plana razvojnih programa donosi jednogodišnji Program gradnje objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture koji sadržava opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i za
nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.
Podmirenjem obveze plaćanju komunalnog doprinosa investitor grañenja sudjeluje u troškovima izgradnje objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture prema jednogodišnjem Programu gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture.
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OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 5.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik grañevne čestice na kojoj se gradi grañevina, odnosno investitor,
te vlasnik grañevine odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji je u postupku ozakonjenja
nezakonito izgrañene zgrade ili dijela zgrade ishodio Rješenje o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu: Obveznik).
U slučaju da je grañevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da postoji više
investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara veličini njihovog suvlasničkog dijela,
a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore
drugačije.

III.

PODRUČJE ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 6.

Ovisno o pogodnosti položaja odreñenog područja i stupnju opremljenosti objektima i ureñajima komunalne
infrastrukture područje Općine Veliko Trojstvo podijeljeno je u 3 zone za plaćanje komunalnog doprinosa, koje su utvrñene
kako slijedi:
I. ZONA obuhvaća naselje Veliko Trojstvo (osim ulica Bilogorsko naselje i Jovača).
II. ZONA obuhvaća ulice Bilogorsko naselje i Jovača u Velikom Trojstvu, te naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac,
Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Višnjevac i Vrbica.
III. ZONA obuhvaća područja Općine Veliko Trojstvo koja nisu navedena u I. i II. zoni.

IV.

OBRAČUN I JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) grañevine koja se gradi
na grañevnoj čestici, te za grañevinu ili dio grañevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju na temelju važećeg Zakona
o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama.
Kod grañevine koja se uklanja zbog grañenja nove grañevine ili kada se postojeća grañevina dograñuje ili
nadograñuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma u odnosu na prijašnju grañevinu.
Iznimno, komunalni doprinos za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene grañevine, obračunava se po m2
(četvornom metru) tlocrtne površine te grañevine. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun tih grañevina
izražena u kunama, jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 grañevine pripadajuće
zone.
Za izračunavanje obujma grañevine primjenjuje se važeći Pravilnik o načinu utvrñivanja obujma grañevine za
obračun komunalnog doprinosa.
Članak 8.
Visina komunalnog doprinosa predstavlja umnožak obujma grañevine (odnosno površine u slučajevima iz članka 7.
st. 3. ove Odluke) i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 grañevine prema zoni kojoj grañevinska čestica pripada,
kako slijedi:
Po vrsti objekata i ureñaja
Javne površine
Nerazvrstane ceste
Groblja
Javna rasvjeta
UKUPNO
JEDINIČNA VRIJEDNOST:

I. zona
3,00 kn
1,00 kn
1,00 kn
1,00 kn

II. zona
2,00 kn
1,00 kn
1,00 kn
1,00 kn

III. zona
1,00 kn
1,00 kn
1,00 kn
1,00 kn

6,00 kn

5,00 kn

4,00 kn
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DONOŠENJE RJEŠENJA I ROKOVI PLAĆANJA
Članak 9.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, na temelju ove Odluke, a
u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja nadležno tijelo koje donosi akt na
temelju kojeg se može graditi, odnosno koje donosi Rješenje o izvedenom stanju ili po zahtjevu stranke.
Rješenje o komunalnom doprinosu mora biti sastavljeno sukladno članku 32. stavku 3. i 6. Zakona o komunalnom
gospodarstvu.
Protiv Rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Bjelovarsko-bilogorske županije,
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva, putem Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 15 dana po primitku pisanog
otpravka Rješenja.
Članak 10.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju o komunalnom doprinosu, dužan je u roku 15 dana od dostave
rješenja o komunalnom doprinosu platiti cjelokupni iznos ili prvi obrok ukoliko je odobrena obročna otplata u korist Proračuna
Općine Veliko Trojstvo.
Ukoliko je iznos komunalnog doprinosa veći od 1.000,00 kuna, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa
može se odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa, s time da se komunalni doprinos može otplaćivati u najviše 6 (šest)
mjesečnih obroka i to:
 prvi obrok mora iznositi najmanje 30% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa, a ne može biti manji od
1.000,00 kuna, te ga je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa dužan platiti u roku 15 dana od dostave
rješenja o komunalnom doprinosu,
 preostali iznos komunalnog doprinosa može se platiti u najviše 5 (pet) mjesečnih obroka, koji ne mogu biti
manji od 300,00 kuna i koji dospijevaju na naplatu svaki slijedeći mjesec do zadnjeg u mjesecu.
Ako obveznik ne plati komunalni doprinos u rokovima utvrñenim rješenjem o komunalnom doprinosu Jedinstveni
upravni odjel Općine Veliko Trojstvo će izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršiti u postupku i na način odreñen
općim poreznim zakonom.
Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo izdaje obvezniku, po uplati cjelokupne vrijednosti komunalnog doprinosa, ili
prvog obroka u slučaju obročnog plaćanja, potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu ili potvrdu o uplaćenom provom
obroku vrijednosti komunalnog doprinosa.

VI.

OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZA DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAðANJE PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 12.
Utvrñuju se opći uvjeti i razlozi za djelomično ili potpuno oslobañanje plaćanja komunalnog doprinosa, kako slijedi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

za grañevine u poslovnoj zoni (neovisno o namjeni grañevine), a u cilju poticanja i razvoja gospodarstva – obveznik
će se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu.
za grañevine namijenjene proizvodnji, locirane izvan područja poslovne zone, a u cilju poticanja i razvoja
gospodarstva - obveznik će se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u 50%-tnom iznosa.
za poljoprivredne grañevine, a u cilju očuvanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje – obveznik će se osloboditi
plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu.
koji grade grañevine u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva namijenjene obavljanju turističke djelatnosti
i/ili prodaje vlastitih proizvoda – obveznik će se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu.
djecu, supružnike ili roditelje poginulih branitelja koji dostave odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju svoj
status, za nekretninu namijenjenu stanovanju – osloboditi će se plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu.
stanovnika Općine Veliko Trojstvo koji gradi prvu nekretninu namijenjenu stanovanju, a do dana donošenja rješenja o
komunalnom doprinosu ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo najmanje jednu (1) godinu, ukoliko o
tome dostavi dokaze u smislu potvrde Općinskog suda – zemljišno knjižnog odjela i uvjerenje o prebivalištu
nadležnog tijela, a u cilju povećanja broja stanovnika – osloboditi će se plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom
iznosu.
koji grade grañevine od posebnog interesa za Općinu Veliko Trojstvo, kao što su grañevine namijenjene zdravstvenoj
djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu i rekreaciji, predškolskom i školskom obrazovanju,
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sakralne objekte, grañevine društvene ili javne namjene, te grañevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava
koja su u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo – osloboditi će se plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu
Članak 13.
Općina Veliko Trojstvo ne plaća komunalni doprinos kada je investitor gradnje.
Članak 14.
Rješenje o oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo,
te se u tom slučaju sredstva komunalnog doprinosa koja bi bila uplaćena da nije bilo potpunog osloboñenja od plaćanja,
namiruju iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Veliko Trojstvo
(„Županijski glasnik“ broj 16/08.).
Članak 16.
Postupci utvrñivanja obveza plaćanja komunalnog doprinosa započeti po odredbama Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik“ broj 16/08.) dovršit će se po odredbama iste.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 363-01/15-01/002
URBROJ: 2103-03-01-15-01
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), članka 10. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(Narodne novine br. 26/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o financiranju javnih potreba Općine Veliko Trojstvo

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Veliko
Trojstvo (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i
prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije
civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one, u skladu s uvjetima Javnog poziva za financiranje javnih potreba Općine
Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Javni poziv), prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.
Članak 2.
Ako posebnim propisom nije drugačije odreñeno, odredbe ove Odluke primjenjuju se kada se odobravaju financijska
sredstva proračuna Općine za:








provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
provedbu programa javnih potreba utvrñenih posebnim zakonom,
obavljanje odreñene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,
pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa,
donacije i sponzorstva,
potpore malih vrijednosti i
druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova i drugih pravnih
osoba čiji je osnivač ili suosnivač općina kao i na financiranje javnih potreba koje je regulirano posebnim propisima.
Članak 3.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti
na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti
čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne,
gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE
Članak 4.
Općina će udrugama i neprofitnim organizacijama dodjeljivati sredstva za financiranje programa, projekata i
manifestacija pod sljedećim uvjetima:




Korisnik financiranja mora biti upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi
odgovarajući registar, a svojim statutom se je opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu:
korisnik financiranja).
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih
izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih
sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.
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Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Veliko Trojstvo, a protiv korisnika
financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni
postupak i nije pravomoćno osuñen za prekršaj odreñen člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno
osuñen za počinjenje kaznenog djela odreñenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne
novine br. 26/15) ili uvjetima javnog poziva.

Općina će ostalim korisnicima
sljedećim uvjetima:
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dodjeljivati sredstva za

financiranje programa, projekata i manifestacija pod

Korisnik financiranja mora biti upisan u odgovarajući registar,
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih
izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj bilo kojeg davatelja financijskih
sredstava bit će odbijena, sukladno uvjetima koje propisuje pojedini davatelj financijskih sredstava.
Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Veliko Trojstvo, a protiv korisnika
financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni
postupak.

III. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Članak 5.
Financiranje svih programa, projekata i manifestacija u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture,
sporta, zdravstva i socijalne skrbi, te razvoja turizma i poljoprivrede, provodi se putem javnog poziva.
Javnim pozivom iz stavka 1. odreñuje se maksimalan iznos financiranja po pojedinom programu, projektu i
manifestaciji.
Članak 6.
Javni poziv iz članka 5. ove Odluke raspisuje Općinski načelnik u zadnjem kvartalu tekuće godine za iduću
proračunsku godinu na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.
Javni poziv sa cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Veliko Trojstvo i mrežnim
stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Javni poziv iz stavka 1.ovog članka bit će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.
Poslove provedbe javnog poziva obavlja Povjerenstvo za financiranje javnih potreba Općine Veliko Trojstvo, koje
čini predsjednik i četiri člana, a kojeg imenuje Općinski načelnik najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava po Javnom
pozivu.
Članak 7.
Odluku o financiranju projekata, programa i manifestacija koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva (u daljnjem
tekstu: Odluka) donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od donošenja Proračuna za godinu na koju se javni poziv odnosi.
U roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke, Općina će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o
programima, projektima i manifestacijama; korisnicima te iznosima odobrenih sredstava financiranja.
Sa svim korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za provedbu projekta, programa i/ili manifestacije,
Općina će u roku od 30 dana od objave rezultata javnog poziva potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.

IV. FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZVAN JAVNOG POZIVA
Članak 8.
Financijska sredstva proračuna Općine mogu se dodijeliti izravno odnosno mimo javnog poziva:



u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviñeni dogañaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem
je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području
djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija
operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti
provode,
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kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj odreñene
aktivnosti,
kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako
dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i
projekata udruga
kada se sredstva dodjeljuju ili udružuju sa ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
ministarstvima i drugim državnim tijelima te pravnim osobama i organizacijama, za provedbu projekata, aktivnosti i
manifestacija koje imaju veći značaj za turizam, gospodarstvo ili promidžbu Općine, odnosno koje su od posebnog
interesa za Općinu.

Sa korisnicima sredstava iz stavka 1. ovog članka kojima su odobrena financijska sredstva Općine zaključuje se
Ugovor o financiranju.

V. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA
Članak 9.
Korisnik sredstava je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provoñenje projekta ili programa koristeći
odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti
korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.
Članak 10.
Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa
bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan
proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.
Članak 11.
Sa ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena
sredstva Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo ovlašten je pratiti provedbu financiranih programa ili projekata
udruga, sukladno važećim pozitivnim propisima.
Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te provjerom kod korisnika od strane
službenika Jedinstvenog upravnog odjela.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 402-08/15-01/002
URBROJ: 2103-03-01-15-01
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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Na temelju članka 9., članka 14. stavka 1. i članka 41. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne
novine“ br.: 85/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Veliko Trojstvo

I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti
u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Općine Veliko Trojstvo (u
daljnjem tekstu: Općina).

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKTA
Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata
svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata,
Ugostiteljski objekti iz skupina „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od
21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,
Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do
24.00 sata,
Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze u željezničkom i autobusnom kolodvoru, u
sklopu postaja za opskrbu gorivom i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,
Ugostiteljski objekti iz skupina „Objekti jednostavnih usluga“ od 7.00 do 24.00 sata
Ugostiteljski objekti iz skupina „Catering objekti“ od 6.00 do 24.00 sata.

Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati da se nakon 23.00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora
ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje buke u ugostiteljskom objektu i ispred njega.
U obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja
izvan zatvorenih prostora ugostiteljskih objekata osim na prostorima za usluživanje na otvoreno prostoru, u skladu s
odredbama članka 5. ove Odluke.
Članak 3.
Smatra se da se ugostiteljski objekt iz članka 2. stavka 2. točke 3. ove Odluke nalazi izvan naseljenog područja naselja
ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže grañevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 100 metara,
a iznimno i u slučaju kada se grañevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 100 metara, pod uvjetom
da je vlasnik ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik, ili član kućanstva, grañevine koja se koristi za stanovanje.
Članak 4.
Iznimno od odredbi članka 2., stavka 2. točke 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“
mogu raditi petkom, subotom, dan uoči blagdana i blagdanom, ako iza njega ne slijedi radni dan, najkasnije do 1,00 sat.
Članak 5.
Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz ugostiteljske objekte iz članka 2.,
stavka 2. završava najkasnije u 24.00 sata.
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Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugostiteljske objekte iz skupina „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad
noću sukladno posebnim propisima od 21.00 do 6.00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.
Članak 6.
Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) će po službenoj dužnosti, na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel), za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti
najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena propisanog u članku 2. st. 2. t. 1., te članku 4. ove Odluke, ako se u
provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:




da su donesena najmanje dva izvršna pisana rješenja o zabrani rada ugostitelju od nadležnog turističkog inspektora,
kojim je utvrñeno nepridržavanje radnog vremena propisanog ovom Odlukom,
da su donesene najmanje dvije pravomoćne presude Prekršajnog suda na osnovu prijave nadležne policijske postaje o
remećenju javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,
da je doneseno pravomoćno rješenje o prekršaju za usluživanje odnosno konzumiranje alkoholnih pića u
ugostiteljskom objektu maloljetnim osobama.

Ako nastupi neka o okolnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka Općinski načelnik će rješenjem iz stavka 1. ovoga
članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od tri (3) ni
duži od dvanaest (12) mjeseci.
Početak i završetak roka iz stavka 2. ovog članka odreñuje Općinski načelnik zavisno o vrsti mjere koju je za pojedini
ugostiteljski objekt utvrdilo nadležno tijelo.
Članak 7.
Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. st.
2. t. 1. Rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Godine, svadbi,
maturalnih zabava i sličnih dogañanja) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera
ranijeg završetka radnog vremena iz članka 6. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Odjelu najkasnije sedam (7) dana prije održavanja prigodne proslave.
Članak 8.
Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. st. 2. t. 1. ove Odluke, za vrijeme održavanja
manifestacija, sportskih dogañanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti drugačije radno vrijeme.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka, može se odrediti i drukčije radno vrijeme propisno člankom 5. ove Odluke, te
člankom 2. st. 2. t. 5. i 6. ove Odluke.
Članak 9.
Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim
vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti
radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
Članak 10.
Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga
ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishoñenom rješenju nadležnog ureda, odnosno Ministarstva uz
odobrenje Općine.
Sudionici proslava i manifestacija koje u promidžbeno-turističku svrhu organizira turistička zajednica i/ili Općina ili
drugi organizatori uz odobrenje Općine, mogu na tim dogañanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela,
pića i napitaka. Sudionici proslava i manifestacija, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu biti i
pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih
cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu.
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IV. ODREðIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
Članak 11.
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim
napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u
skladu s općim aktima Općine kojima su ureñena pitanja postavljanja privremenih objekata i reklamnih predmeta na javnim i
drugim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje Općine.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od
postojećeg ugostiteljskog objekta u grañevini, zasebnom dijelu grañevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga
djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez
ograničenja iz stavka 2. ovoga članka, ako se on nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ koji se kategorizira
zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Kampovi“ koji se kategoriziraju te ako takvo odreñivanje ne
podliježe primjeni posebnih propisa.

V. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA
Članak 12.
Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi
od 0.00 do 24.00 sata.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti
obavijest o radnom vremenu, koje mora biti odreñeno unutar radnog vremena odreñenog stavkom 1. ovog članka, radnim,
odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.
Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni
dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o
kontaktu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su uskladiti poslovanje
tih objekata s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području
Općine Veliko Trojstvo („Županijski glasnik Županije Bjelovarsko – bilogorske“ br. 8/95).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 335-01/15-01/001
URBROJ: 2103-03-01-15-01
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15.),
članka 25. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko
Trojstvo“ broj 1/10.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izboru ponuditelja za pružanje usluge komunalne djelatnosti
obavljanje poslova zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo

Članak 1.
Za izbor ponuditelja za pružanje usluge komunalne djelatnosti, obavljanja poslova zimske službe – posipanje sipine na
području Općine Veliko Trojstvo provedeno je prikupljanje ponuda pozivom Općinskog načelnika za dostavu ponuda za tri (3)
ponuditelja, kako slijedi:
1.
2.
3.

M.D. obrt, vl. Dalibor Mostovljanec, Ćurlovac kbr. 61, 43000 Bjelovar,
Obrt za obradu metala, vl. Mirko Kolarić, Mišulinovac kbr. 7, 43226 Veliko Trojstvo,
Poduzeće za ceste d.o.o., Bilogorska kbr. bb, 43000 Bjelovar.
Članak 2.

Naručitelj pružanja usluge komunalne djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke je Općina Veliko Trojstvo, 43226
Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 28, Matični broj: 02544776, OIB: 85823514889 (u daljnjem tekstu: Naručitelj).
Članak 3.
Ponude su dostavila dva (2) ponuditelja i to:
1.
2.

M.D. obrt, vl. Dalibor Mostovljanec, Ćurlovac kbr. 61, 43000 Bjelovar,
Obrt za obradu metala, vl. Mirko Kolarić, Mišulinovac kbr. 7, 43226 Veliko Trojstvo.
Članak 4.

Pristigle ponude je otvorilo Stručno povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge komunalne
djelatnosti, obavljanje poslova zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu:
Stručno povjerenstvo), koje je konstatiralo da je prikupljanje ponuda korektno provedeno.
Stručno povjerenstvo analiziralo je pristigle ponude shodno uvjetima iz poziva za dostavu ponuda, u okviru čega su
razrañeni dokazi pravne i poslovne sposobnosti, uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja, te tehnička i stručna sposobnost
ponuditelja.
Stručno povjerenstvo je donijelo Zaključak i predložilo Općinskom vijeću da se za pružanje usluga komunalne
djelatnosti, obavljanje poslova zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo kao najpovoljniji
ponuditelj izabere M.D. obrt, vl. Dalibor Mostovljanec, Ćurlovac kbr. 61, 43000 Bjelovar, OIB: 42959017894.
Članak 5.
Za pružanje usluga komunalne djelatnosti, obavljanje poslova zimske službe – posipanje sipine na području
Općine Veliko Trojstvo izabire se M.D. obrt, vl. Dalibor Mostovljanec, Ćurlovac kbr. 61, 43000 Bjelovar, OIB:
42959017894, a s kojim će se sklopiti Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti, obavljanje poslova zimske službe – posipanje
sipine na području Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Ugovor), za čije sklapanje se ovlašćuje Općinski načelnik.
Razlog odabira ponude ponuditelja imenovanog u prethodnom stavka ovog članka je najniža ponuñena cijena.
Članak 6.
Komunalna djelatnost, usluga obavljanje poslova zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko
Trojstvo povjerava se na rok od četiri (4) godine.
Članak 7.
Cijena po satu rada bez PDV-a utvrñuje se u iznosu od 185,00 kuna, a plaćanje će se obavljati u roku od 30 (trideset)
dana od dana ovjere računa od strane Naručitelja iz članka 2. ove Odluke, a sve prema stvarno izvršenim satima rada.
Navedena cijena, način odreñivanja cijene, te način i rok plaćanja, kao i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, obavljanje
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poslova zimske službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo utvrditi će se Ugovorom iz članka 5. ove
Odluke, a cijena je istovjetna cijeni navedenoj u Ponudi za pružanje usluge komunalne djelatnosti obavljanja poslova zimske
službe – posipanje sipine na području Općine Veliko Trojstvo, koja će biti sastavni dio Ugovora.
Članak 8.
M.D. obrt, vl. Dalibor Mostovljanec, Ćurlovac kbr. 61, 43000 Bjelovar, OIB: 42959017894, obvezan je prilikom
sklapanja ugovora dostaviti zadužnicu solemiziranu kod javnog bilježnika na iznos 10.000,00 HRK kao jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora.
Naručitelj se obvezuje po isteku ugovora izvršiti povrat jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a ukoliko ne bude
naplaćeno.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 340-01/15-01/004
URBROJ: 2103-03-01-15-07
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 14. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći Muktić-Halilović Silviji

Članak 1.
Muktić-Halilović Silviji, OIB: 22029097501, Paulovac kbr. 37, 43226 Veliko Trojstvo, odobrava se jednokratna
novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna u svrhu pomoći u podmirivanju troškova ukopa i opreme pokojne Breški Slavice.
Članak 2.
Pomoć iz prethodnog članka isplatiti će se na način da Općina Veliko Trojstvo izvrši plaćanje po Računu-otpremnici:
492-1-1 na teret Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu - konto 37212 „Pomoć obiteljima – u naravi“, kako slijedi:
 u iznosu od 1.000,00 kuna Pogrebnoj opremi Ž. Kranjčec, Veliki Grñevac, na žiro račun: HR4623860021100506055,
model: HR00, poziv na broj: 1520011492.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 053-01/15-01/001
URBROJ: 2103-03-01-15-28
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 14. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći Begić Danici

Članak 1.
Begić Danici, OIB: 80288145113, Mišulinovac kbr. 118, 43226 Veliko Trojstvo, odobrava se jednokratna novčana
pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna u svrhu nabave drva za ogrjev.
Članak 2.
Pomoć iz prethodnog članka isplatiti će se Begić Danici iz blagajne Općine Veliko Trojstvo, a na teret Proračuna
Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu - konto 37212 „Pomoć obiteljima – u novcu“.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 053-01/15-01/001
URBROJ: 2103-03-01-15-29
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 14. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći Mareš Dariu

Članak 1.
Mareš Dariu, OIB: 70327946917, Maglenča kbr. 106, 43226 Veliko Trojstvo, odobrava se jednokratna novčana
pomoć u iznosu od 672,00 kune u svrhu podmirenje računa prema poduzeću Copobianco d.o.o. iz Rijeke za 6 noćenja u
hostelu u razdoblju od 31. listopada 2015. do 6. studenoga 2015. godine, obzirom da je u istom boravio tijekom liječničke
obrade svog teško bolesnog maloljetnog sina.
Članak 2.
Pomoć iz prethodnog članka isplatiti će se na način da Općina Veliko Trojstvo izvrši plaćanje Copobianco d.o.o. iz
Rijeke na teret Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu - konto 37212 „Pomoć obiteljima – u naravi“, kako slijedi:
 u iznosu od 672,00 kune, na žiro račun: HR4224020061100726269, model: HR02, poziv na broj: 85823514889.
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Članak 3.
Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 053-01/15-01/001
URBROJ: 2103-03-01-15-30
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Miljenko Kurevija, v. r.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 14. sjednici održanoj 27. studenoga 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o jednokratnoj novčanoj pomoći Automehaničarskom obrtu „Kiko“ vl. Darko Špoljarić

Članak 1.
Automehaničarskom obrtu „Kiko“ vl. Darko Špoljarić, OIB: 19693150444, Mišulinovac kbr. 38, 43226 Veliko
Trojstvo, odobrava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna u svrhu naknade troškova gospodarskom
subjektu koji sudjeluje u obrazovanju učenika obrtničkih zanimanja čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u
zanimanju, te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Članak 2.
Pomoć iz prethodnog članka isplatiti će se gospodarskom subjektu na žiro račun broj: HR0224840081103713455 koji
se vodi kod Raiffeisenbank Austria d.d., a na teret Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu - konto 37212 „Pomoć
obiteljima – u naravi“.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 053-01/15-01/001
URBROJ: 2103-03-01-15-31
Veliko Trojstvo, 27. studenoga 2015.
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, Općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Dražen Juranić
Tehnički i izvršni urednik: Dražen Juranić
Tel.: 043/885-643, Fax.: 043/885-009, E-mail: info@veliko-trojstvo.hr
WEB: www.veliko-trojstvo.hr
Naklada: 40 primjeraka
Tisak: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel

