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 Na temelju članka 27., a u svezi 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 35. Statuta Općine Veliko 
Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 9. sjednici 
održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U 
 

o davanju na korištenje bez naknade prostorije s pripadajućim inventarom 
Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranku Općine Veliko Trojstvo   

 
 
 

Članak 1. 
 

Općina Veliko Trojstvo (OIB 85823514889) iz Velikog Trojstva, Braće Radića kbr. 28 u zemljišnim knjigama 
Općinskog suda u Bjelovaru vodi se kao samovlasnik u 1/1 dijela nekretnina koje se nalaze u k.o. Veliko Trojstvo, 
upisane u zk.ul.br. 136 i to: kčbr. 897/2 poslovna zgrada i poslovni prostor u B. Radića ulici sa 276 čhv. 

U naravi se radi o poslovnoj zgradi Općine Veliko Trojstvo. 
 

Članak 2. 
 

Općina Veliko Trojstvo (OIB 85823514889) iz Velikog Trojstva, Braće Radića kbr. 28, za potrebe  Udruge 
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Općine Veliko Trojstvo (OIB 39935101833) iz Velikog Trojstva, 
Braće Radić kbr. 28, daje na korištenje bez naknade prostoriju u prizemlju poslovne zgrade koja se nalazi upisana u 
zk.ul.br. 136, k.o. Veliko Trojstvo i to kčbr. 897/2 poslovna zgrada i poslovni prostor u B. Radića ulici sa 276 čhv. 

Radi se o poslovnoj prostoriji površine 35,75 m2 s pripadajućim inventarom, a koja se nalazi u sklopu nekretnine 
opisane u članku 1. ove Odluke.  

Inventar koji se nalazi u prostoriji iz ovog članka i koji je sastavni dio poslovnog prostora sačinjavaju: 
 
1. Radni stol br. komada 1, 
2. Stolica br. komada 1, 
3. Izložbena vitrina s duplim vratima br. komada 25, 
4. Veliki grb Udruge br. komada 1, 
5. Zastava RH br. komada 1, 
6. Zastava kluba „Galebovi“  br. komada 1, 
7. Zastava kluba policije br. komada 1, 
8. Zastava Udruge br. komada 1, 
9. Zastava MUP RH br. komada 1, 
10. Replika ratne zastave 105. br. HV R br. komada 1, 
11. Pano – Ratni put 2. satnije – zemljovid br. komada 1, 
12. Pano – Ratni put 2. satnije – kronologija br. komada 1, 
13. Pano – Dio ratnog puta 105. Br. HV R br. komada 1, 
14. Pano policije br. komada 1, 
15. Pano – Prikaz bojišta, 
16. Okvir s grbom br. komada 4, 
17. Okvir sa slikom poginulih branitelja br. komada 15, 
18. Okvir sa slikom br. komada 9, 
19. Radio ureñaj RUP 2/2 br. komada 1, 
20. Džepni nož br. komada 1, 
21. Poljski telefon M63 br. komada 1, 
22. Vojna kapa br. komada 4, 
23. Vojna kaciga br. komada 1, 
24. Časnička torba br. komada 1, 
25. Vojni kompas br. komada 1, 
26. Medalja s kutijom br. komada 3, 
27. Zahvalnica općine V. Trojstvo – Udruzi br. komada 2, 
28. Zahvalnica općine V. Trojstvo – klubu policije br. komada 1, 
29. Zahvalnica općine V. Trojstvo – klubu Galebovi br. komada 1, 
30. Povelja općine V. Trojstvo – Udruzi br. komada 1, 
31. Zahvalnica Operativne zone Bjelovar – vod Trojstvo br. komada 1, 
32. Zapovijed za Otkos – 10 br. komada 1. 

 



Stranica 3 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO Godina VI. – Broj 4/14 

 
Članak 3. 

 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo da s Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 

Ogranak Općine Veliko Trojstvo sklopi posebne ugovore o davanju na uporabu bez naknade prostorije s pripadajućim 
inventarom navedenih u članku 1. i 2. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 

 Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo. 
 

Članak 5. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
 
KLASA: 940-06/14-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-14-01 
Veliko Trojstvo, 8. prosinca 2014. 

 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 

 Miljenko Kurevija, v. r. 

 
 
 

 
       
 
 Na temelju članka 28. stavka 1. točke 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 
38/09. i 127/10.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), 
Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 9. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo je:  
 

O D L U K U  
 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu i ažuriranje  
Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite  

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za izradu i ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne 
zaštite Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u slijedećem sastavu: 
 

1) Marijan Juranić – načelnik Stožera zaštite i spašavanja, 
2) Ivica Rončević – zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene, 
3) Darko Rupa – predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Veliko Trojstvo, 
4) Miljenko Kurevija – predsjednik Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo, 
5) Dražen Juranić – referent za opće i informatičke poslove u JUO. 

 
Članak 2. 

 
Stručno povjerenstvo dužno je redovno ažurirati Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Veliko 

Trojstvo u skladu sa važećim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. 
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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: 810-01/14-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-14-20 
Veliko Trojstvo, 8. prosinca 2014. 
 
 

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

 

 Miljenko Kurevija, v. r. 
 
 

 

 
 

 
 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 
127/10.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko 
vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 9. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo je:  
 
 

S M J E R N I C E  
 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  
na području Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu 

 
 
 

1. UVOD 
 

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa a na temelju procjene ugroženosti 
ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja 
(postrojba civilne zaštite opće namjene, vatrogasna zajednica, dobrovoljna vatrogasna društva, zapovjedništvo zaštite i 
spašavanja, udruge grañana od značaja za zaštitu i spašavanje), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanje Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja proizlaze iz ispravljanja analizom utvrñenih 
nedostataka svake sastavnice sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što bolje reagirao kod nastanka ili prijetnje 
nastanka većih nesreća ili katastrofa ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara. Cilj  Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaštite i spašavanja 
koji će s jedne strane osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu  zadaća zaštite i spašavanje stanovništva i 
materijalnih dobara na području Općine Veliko Trojstvo u složenim uvjetima prirodnih  ili drugih većih nesreća odnosno 
katastrofa. 

 
 
 

2. PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica katastrofa i velikih 

nesreća za Općinu Veliko Trojstvo razrañene su moguće ugroze po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i okoliš od 
opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, potrebna sredstva za zaštitu i spašavanje, kao i njihova 
spremnost za djelovanje u zaštiti i spašavanju, a donijelo ju je Općinsko vijeće Odlukom o usvajanju Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Veliko Trojstvo, 
KLASA: 810-01/10-01/001, URBROJ: 2103-03-01-10-12.  
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 Obzirom da je Procjena ugroženosti osnova za utvrñivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme kojima će se na 
najučinkovitiji način spriječiti nastajanje ili umanjiti posljedice moguće nesreće ili katastrofe, uzimajući u obzir 
vremenski odmak od njezina donošenja, neophodno je u budućnosti izvršiti ažuriranje u skladu sa zakonskim odredbama. 
Uzimajući u obzir navedeno potrebno je što ranije u 2015. godini imenovati Stručno povjerenstvo za ažuriranje Procjene 
ugroženosti, kako bi isto u suradnji sa Općinskim načelnikom pristupilo ažuriranju Procjene ugroženosti i taj posao 
završilo najkasnije do 31. prosinca 2015. godine. 

 Obzirom da je tijekom 2014. godine provedeno ažuriranje Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine 
Veliko Trojstvo, te su isti dostavljeni u elektroničkom obliku Područnoj jedinici za zaštitu i spašavanje Bjelovar, iste u 
2015. godini nije potrebno ažurirati. 

 
 
 
3. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Cilj Operativnih snaga zaštite i spašavanja je osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na osnovu 

svoje jačine, osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog sustava 
upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito  suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće 
odnosno svesti posljedice nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak 
normalnog života i rada.  
 Općinski načelnik je dana 17. ožujka 2014. godine donio Odluku o odreñivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Veliko Trojstvo, KLASA: 810-01/14-
01/001, URBROJ: 2103-03-03-14-07. 

Operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 
Veliko Trojstvo mobiliziraju se u slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće po odluci 
Općinskog načelnika, a sukladno Planu zaštite i spašavanja Općine Veliko Trojstvo. 

 
 

a. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini 

Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Općinsko vijeće 
Općine Veliko Trojstvo donijelo je Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Veliko Trojstvo po prethodno 
pribavljenom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, te sukladno članku 6. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja. 

 Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora Općinskom načelniku kod rukovoñenja operativnim snagama, te je 
za njegovu ulogu praćenja, planiranja i usklañivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno 
osposobljavanje. 

Osim toga, da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, potrebno je u 2015. godini 
izvršiti opremanje članova Stožera osobnom i skupnom opremom. 

  
 

b. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
 

 Odlukom Općinskog načelnika o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Veliko Trojstvo, 
KLASA: 810-01/11-01/001, URBROJ: 2103-03-03-11-04, osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine 
Veliko Trojstvo.  

Postrojba civilne zaštite opće namjene osnovana je kao potpora za provoñenje mjera zaštite i spašavanja kojih su 
nositelji operativne snage zaštite i spašavanja Općine Veliko Trojstvo, a koje se u okviru redovne djelatnosti bave 
zaštitom i spašavanjem, te za provoñenje mjera civilne zaštite. 

Postrojbu civilne zaštite opće namjene ustrojena je i sastoji se od 35 pripadnika, koju čini zapovjedništvo i dvije 
skupine. Navedena postrojba civilne zaštite popunjavana je i smotrirana dana 29. studenog 2013. godine u suradnji s 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Bjelovar. Tom prigodom pripadnici postrojbe civilne zaštite upoznati su sa 
obvezama koje poduzimaju u slučaju provoñenja mjera zaštite i spašavanja te su sudjelovali u edukaciji pružanja prve 
medicinske pomoći. Pripadnici civilne zaštite tijekom održavanja smotre zadužili su dio osobne opreme – reflektirajuće 
prsluke sa oznakama pripadnosti civilnoj zaštiti (oznakama postrojbe opće namjene, odnosno povjerenika). 

Tijekom 2015. godine potrebno pristupiti nabavi ostale osobne i skupne opreme, te materijalno tehničkih 
sredstava, za potrebe postrojbe civilne zaštite, a sve kako bi ista bila adekvatno opremljena u slučaju angažiranja. 
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c. VATROGASTVO  

 
Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo objedinjuje vatrogasnu djelatnost na području Općine. Od jedanaest 

naselja na području Općine, dobrovoljna vatrogasna društva su osnovana i djeluju u 7 naselja (Ćurlovac, Višnjevac, 
Martinac, Malo Trojstvo, Veliko Trojstvo, Grginac i Dominkovica). 

Navedena dobrovoljna vatrogasna društva zadovoljavaju u broju ljudstva, ali ne i u opremljenosti. 
U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 

budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. 
U Proračunu Općine Veliko Trojstvo potrebno je osigurati dostatna sredstva za opremanje osnovnom i 

specijalnom opremom. 
Kako bi se realizirao potencijalni operativni kapacitet koji vatrogastvo ima za sustav zaštite i spašavanja, potrebno 

je u skladu sa financijskim mogućnostima u 2015. godini zamijeniti postojeće višenamjensko vatrogasno vozila (cisternu) 
za novije, te nabaviti navalno vozilo. 
 
 

d. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  
 
 Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Veliko Trojstvo dužne su u planirati mjere i 
poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće. 

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Veliko Trojstvo mobiliziraju se u slučaju 
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće po odluci Općinskog načelnika, a sukladno Planu zaštite i 
spašavanja Općine Veliko Trojstvo. 

Nužno je uspostaviti tijesnu suradnju u planiranju aktivnosti sustava zaštite i spašavanja, te u njih aktivnije 
uključiti pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje kako bi se što jasnije utvrdile njihove mogućnosti djelovanja na 
provedbi zadaća iz područja zaštite i spašavanja, te surañivati na opremanju i osposobljavanju. 
 
 
 

4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Sukladno ovim smjernicama zaštite i spašavanja na području Općine Veliko Trojstvo u Proračunu Općine Veliko 
Trojstvo za 2015. godinu potrebno je osigurati: 

 
� sredstva za daljnje opremanje jedinice civilne zaštite opće namjene 
� sredstva za vatrogastvo (VZO i DVD) 

Izvod iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo: 
 

 Tekuće donacije za vatrogasnu službu  95.000,00 kn  

 Tekuće donacije – civilna zaštita 15.000,00 kn 

 Tekuće donacije – HGSS 3.000,00 kn 

 Ukupno – Vatrogastvo i civilna zaštita 113.000,00 kn 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
 

KLASA: 810-01/14-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-14-19 
Veliko Trojstvo, 8. prosinca 2014. 

 
 
 

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 9. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o novčanoj pomoći Udruzi slijepih Bjelovar 
 
 
 

Članak 1. 
 
 Udruzi slijepih Bjelovar, Gundulićeva kbr. 1, 43000 Bjelovar, odobrava se jednokratna novčana pomoć u 
iznosu od 1.000,00 kuna u svrhu realizacije programa i aktivnosti, te kvalitetnije pomoći slijepim i slabovidnim osobama. 
 

Članak 2. 
 

 Novčana pomoć iz prethodnog članka isplatit će se na žiro račun Udruge slijepih Bjelovar: 
HR7924020061100005960 koji se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., a na teret Proračuna Općine Veliko 
Trojstvo za 2014. godinu - konto 38114 „Tekuće donacije udrugama i političkim strankama“. 
 

Članak 3. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
 

KLASA: 053-01/14-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-14-30 
Veliko Trojstvo, 8. prosinca 2014. 

 
 
 

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 9. sjednici održanoj 8. prosinca 2014. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o novčanoj pomoći Društvu multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije 
 
 
 

Članak 1. 
 
 Društvu multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije, Masarykova kbr. 8, 43000 Bjelovar, odobrava 
se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna u svrhu realizacije programa i aktivnosti, te poticanja i 
unapreñenja liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze. 
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Članak 2. 

 
 Novčana pomoć iz prethodnog članka isplatit će se na žiro račun Društva multiple skleroze Bjelovarsko-
bilogorske županije: HR9024020061100099949 koji se vodi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d., a na teret Proračuna 
Općine Veliko Trojstvo za 2014. godinu - konto 38114 „Tekuće donacije udrugama i političkim strankama“. 
 

Članak 3. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
 

KLASA: 053-01/14-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-14-31 
Veliko Trojstvo, 8. prosinca 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„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 

 

 


