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 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 19/13.) i članka 43. i 46. Statuta Općine Veliko Trojstvo 
(„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na konstituirajućoj 
sjednici održanoj 17. lipnja 2013. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Mandatnog povjerenstva   
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osniva se Mandatno u sastavu kako slijedi: 
 

1)  Željko Bajza, predsjednik 

2)  Andrija Antolović, član 

3)  Siniša Mitag, član 

 
Članak 2. 

 
Mandatno povjerenstvo obavlja poslove koji se odnosne na mandate članova Općinskog vijeća. 

 
Članak 3. 

 
 Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/005 
URBROJ: 2103-03-01-13-02 
Veliko Trojstvo, 17. lipnja 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 19/13.) i članka 43. i 44. Statuta Općine Veliko Trojstvo 
(„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na konstituirajućoj 
sjednici održanoj 17. lipnja 2013. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje   
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za izbor i imenovanje u sastavu kako slijedi: 
 

1)  Marijan Sabolović, predsjednik 

2)  Marica Zvonar, član 

3)  Darko Veljačić, član 
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Članak 2. 
 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže izbor i razrješenje predsjednika i zamjenika 
predsjednika Općinskog vijeća, izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, imenovanje i razrješenje 
drugih osoba odreñenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,  te predlaže propise o naknadi za rad 
članovima Općinskog vijeća, te predsjedniku i zamjenicima predsjednika Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/005 
URBROJ: 2103-03-01-13-04 
Veliko Trojstvo, 17. lipnja 2013. 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 

 Miljenko Kurevija, v. r. 
 

 

 
 
 Na temelju članka 34. 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 19/13.) i članka 34. st. 1. Statuta Općine Veliko Trojstvo 
(„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na konstituirajućoj 
sjednici održanoj 17. lipnja 2013. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U 
 

o izboru predsjednika  
Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo   

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom izabire se Miljenko Kurevija iz Ćurlovca, Ćurlovac kbr. 17, OIB: 60979079656, za 
predsjednika Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 2. 

 
 Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/005 
URBROJ: 2103-03-01-13-05 
Veliko Trojstvo, 17. lipnja 2013. 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 

 Miljenko Kurevija, v. r. 
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 Na temelju članka 48. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 120/12. i 
136/12), 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 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni 
glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 1. sjednici održanoj dana 17. 
lipnja 2013. godine, donijelo je: 
 
 

O D L U K U 
 

o potporama za razvoj poljoprivrede na području Općine Veliko Trojstvo 
za razdoblje 2013. – 2015. godine 

 
 
 
 

1. UVOD 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrñuju se lokalne potpore namijenjene razvoju poljoprivrede na području Općine Veliko 

Trojstvo za razdoblje 2013. – 2015. godine u kategorijama govedarstva, mljekarstva i svinjogojstva (u daljnjem tekstu: 
potpore), te korisnici potpora i uvjeti ostvarivanja, visina sredstava potpora i potrebna dokumentacija, kao i nadzor nad 
korištenjem sredstava. 

Instrument potpora su bespovratne subvencije, kojima je cilj očuvanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje i 
zaposlenosti stanovništva, te održivi razvoj kroz povećanje kvalitete i konkurentnosti.   
 

Članak 2. 
 

 Potpore koje Općina Veliko Trojstvo dodjeljuje jesu: 
 

� bespovratna subvencija kupnje rasplodnog podmlatka u govedarstvu, 
� bespovratne subvencije kupnje rasplodnog podmlatka u svinjogojstvu, 
� bespovratne subvencije za svaku oteljenu junicu, 
� bespovratne subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda, 
� bespovratne subvencije umjetnog osjemenjivanja svinja, 
� bespovratne subvencije pregleda svinjskog mesa od trihineloze, 
� bespovratne subvencije zdravstvenih pregleda sabiračima mlijeka 
� bespovratne subvencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje. 

 
 

2. KORISNICI POTPORA I UVJETI OSTVARIVANJA 
 

Članak 3. 
 

Korisnici potpora koje dodjeljuje Općina Veliko Trojstvo mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja se nalaze na području Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: korisnici 
potpora). 

Članak 4. 
 

Korisnici potpora ostvaruju potpore na vlastiti zahtjev u kojem slučaju mu se sredstva potpore isplaćuju na žiro 
račun, odnosno temeljem Ugovora koje Općina Veliko Trojstvo ima zaključene sa Veterinarskim stanicama i/ili 
ambulantama. 

 
Članak 5. 

 
Potpore utvrñene ovom Odlukom imaju pravo ostvariti samo ona poljoprivredna gospodarstva koja nemaju 

nepodmirenih dospjelih obveze prema Općini Veliko Trojstvo, a dobivena sredstva dužna su koristiti strogo namjenski. 
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3. VISINA SREDSTAVA POTPORA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 

Članak 6. 
 

Za provoñenje ove Odluke u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2013. godinu planirana su sredstva u 
ukupnom iznosu od 230.000,00 kuna, u Projekciji Proračuna za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna, te 
u Projekciji Proračuna za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 220.000,00 kuna, odnosno sveukupno u razdoblju 2013. – 
2015. godina u iznosu od 670.000,00 kuna. 

 
Članak 7. 

 
Potpore utvrñene u članku 2. ove Odluke dodjeljuju se kako slijedi: 
 

1) Bespovratna subvencija kupnje rasplodnog podmlatka u govedarstvu u iznosu od 1.500,00 kuna po grlu 
za svaku kupljenu steonu junicu i/ili rasplodnog bika, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje dvije (2) godine. 
Uz zahtjev za dodjelu, korisnik potpore je dužan dostaviti račun ili kupoprodajni ugovor, te rodovnik uzgojno 
valjanih grla. 

 
2) Bespovratne subvencije kupnje rasplodnog podmlatka u svinjogojstvu u iznosu od 500,00 kuna po grlu 

za svaku suprasnu nazimicu i/ili rasplodnog nerasta, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje dvije (2) godine. 
Uz zahtjev za dodjelu, korisnik potpore je dužan dostaviti račun ili kupoprodajni ugovor. 

 
3) Bespovratne subvencije za svaku oteljenu junicu u iznosu od 1.000,00 kuna, uz obvezu uzgoja i držanja 

najmanje dvije (2) godine. 
Uz zahtjev za dodjelu, korisnik potpore je dužan dostaviti trajni put list izdan od strane Hrvatske poljoprivredne 
agencije, ili nadležne Veterinarske stanice/ambulante, kao i potvrdu o umjetnom osjemenjivanju junice.  

 
4) Bespovratne subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda u iznosu 150,00 kuna po plotkinji, isključivo za 

prvo osjemenjivanje u ciklusu.  
Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora koje Općina Veliko Trojstvo ima zaključene sa Veterinarskim 
stanicama i/ili ambulantama. Sredstva se isplaćuju Veterinarskim stanicama i/ili ambulantama sukladno 
sklopljenim Ugovorima na temelju mjesečnih faktura sa dokazima o obavljenoj usluzi umjetnog 
osjemenjivanja. 

 
5) Bespovratne subvencije umjetnog osjemenjivanja svinja u iznosu 120,00 kuna po plotkinji, isključivo za 

prvo osjemenjivanje u ciklusu.  
Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora koje Općina Veliko Trojstvo ima zaključene sa Veterinarskim 
stanicama i/ili ambulantama. Sredstva se isplaćuju Veterinarskim stanicama i/ili ambulantama sukladno 
sklopljenim Ugovorima na temelju mjesečnih faktura sa dokazima o obavljenoj usluzi umjetnog 
osjemenjivanja. 

6) Bespovratne subvencije pregleda svinjskog mesa od trihineloze u cjelokupnom iznosu. 
Korisnici potporu ostvaruju temeljem Ugovora koje Općina Veliko Trojstvo ima zaključene sa Veterinarskim 
stanicama i/ili ambulantama. Sredstva se isplaćuju Veterinarskim stanicama i/ili ambulantama sukladno 
sklopljenim Ugovorima na temelju mjesečnih faktura sa dokazima o obavljenoj usluzi pregleda. 

 
7) Bespovratne subvencije zdravstvenih pregleda sabiračima mlijeka u iznosu od 450,00 kuna godišnje 

svakom sabiraču. 
Uz zahtjev za dodjelu, korisnik potpore je dužan dostaviti račun o obavljena dva zdravstvena pregleda godišnje 
i to prethodni i kontrolni pregled pri Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 
8) Bespovratne subvencije osiguranja poljoprivredne proizvodnje u iznosu 25% plaćene premije osiguranja 

za osiguranje usjeva i trajnih nasada, a najviše 500,00 kuna po jednom korisniku potpore. 
Uz zahtjev za dodjelu, korisnik potpore je dužan dostaviti račun i primjerak police osiguranja. 
 
 
4. NADZOR NAD KORIŠTENJEM SREDSTAVA 

 
Članak 8. 

 
Nadzor nad korištenjem sredstava potpore obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo. 
Potpore se neće isplatiti onim korisnicima potpore koji ne omoguće Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Veliko Trojstvo obavljanje nadzora. 
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Članak 9. 
 

Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore dobivena sredstva ne koristi namjenski, priloži neistinitu dokumentaciju 
i/ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju, ili grla iz članka 7. stavka 1. točke 1.-3. drži u uzgoju u vremenu 
kraćem od propisanog, obvezan je vratiti dobiveni iznos potpore u Proračun Općine Veliko Trojstvo. U protivnome, 
korisnik potpore će biti isključen iz svih potpora Općine Veliko Trojstvo. 

 
Članak 10. 

 
Korisnici sredstava dužni su odmah, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana, od trenutka nastanka 

nepredviñenih dogañaja (bolest, uginuće, jalovost i sl.) izvijestiti nadležnu Veterinarsku stanicu/ambulantu i Jedinstveni 
upravni odjel Općine Veliko Trojstvo o navedenome, uz predočenje potrebne dokazne dokumentacije. 
 

 
5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 11. 

 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: 
 

� Odluka o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Veliko Trojstvo 
(„Županijski glasnik“ broj 9/09.), 

� Odluka o sufinanciranju kupnje kvalitetnog rasplodnog podmlatka poljoprivrednim gospodarstvima s područja 
Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/11.), 

� Odluka o sufinanciranju zdravstvenih pregleda sabiračima mlijeka („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 
broj 2/13.), 

� Odluka o bespovratnim potporama za svaku oteljenu junicu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa 
sjedištem na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/13.). 

 
Članak 12. 

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

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 320-01/13-01/003 
URBROJ: 2103-03-01-13-04 
Veliko Trojstvo, 17. lipnja 2013.  
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 

 Miljenko Kurevija, v. r. 
 
 
 

 
„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 

 

 


