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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 4. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo je 
 

Zaključak o nepravilnostima u radu službenika 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo oštro osuñuje utvrñene nepravilnosti u radu službenika 
Jedinstvenog upravnog odjela D. B., te predlaže Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskom načelniku da izmjene 
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela na način da se spriječi mogućnost počinjenja nepravilnosti u budućnosti. 

 
Članak 2. 

 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
KLASA: 114-01/17-01/001 
URBROJ: 2103-03-04-17-09 
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017.  

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 4. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo je 
 

Odluku o utvrñivanju teksta Sporazuma o meñusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo utvrñuje tekst Sporazuma o meñusobnoj suradnji i prijenosu 
investitorskih prava izmeñu Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara (dalje u tekstu: Sporazum) u svrhu provedbe projekta 
sanacije odlagališta otpada „Grginac“ na području Općine Veliko Trojstvo procijenjene vrijednosti 8.666.448,41 kuna sa porezom 
na dodanu vrijednost. 

 
Članak 2. 

 

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo suglasno je da Općina Veliko Trojstvo na sebe preuzima temeljem odredbi članka 
127. Zakona o gradnji („Narodne novine“ 153/13 i 20/17) investitorska prava i obveze Grada Bjelovara sukladno Grañevinskoj 
dozvoli Bjelovarsko – bilogorske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno ureñenje i komunalnu 
infrastrukturu, Odsjeka za graditeljstvo i prostorno ureñenje, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000144, URBROJ: 2103/01-03-17-0004 
od 10. kolovoza 2017. godine. 

 
Članak 3. 

 

Za ispunjenje obveze sanacije odlagališta otpada „Grginac“, Općina Veliko Trojstvo i Grad Bjelovar sklopiti će Sporazum, 
tekst kojega je sastavni dio ove Odluke, a za čije sklapanje se ovlašćuje Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo.  
 

Članak 4. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
KLASA: 351-01/17-01/003 
URBROJ: 2103-03-01-17-03 
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017.  

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

 

Miljenko Kurevija, v.r. 
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 Na temelju članka 20., članka 41. stavka 1. i 4. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16 i 
101/17) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine 
Veliko Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo je 
 
 

Odluku o općinskim porezima Općine Veliko Trojstvo 
 
 

1. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo ureñuje sustav utvrñivanja i naplate Općinskih poreza koji su 

izvor financiranja Općine Veliko Trojstvo. 
 

2. OPĆINSKI POREZI 

 
Članak  2. 

 
Općinski porezi koje Općina Veliko Trojstvo ureñuje ovom Odlukom jesu: 
 

1. porez na potrošnju, 
2. porez na kuće za odmor, 
3. porez na korištenje javnih površina. 

 
1. Porez na potrošnju 
 

Članak 3. 
 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, 
piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Veliko Trojstvo. 

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Veliko 
Trojstvo. 

 
Članak 4. 

 
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen 

porez na dodanu vrijednost. 
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrñene osnovice. 

 
Članak 5. 

 
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 
Utvrñenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka ovoga članaka porezni obveznik 

prijavljuje na propisanom obrascu kojeg je dužan predati nadležnom poreznom tijelu do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, 
pojedinačno za svaki ugostiteljski objekt. 

Utvrñenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 
 
2. Porez na kuće za odmor 
 

Članak 6. 
 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Veliko Trojstvo. 
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. 
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih 

strojeva, oruña i drugog pribora. 
 

Članak 7. 
 

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,40 kn godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 
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Članak 8. 

 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda 

(poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. 
Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja 

služe za smještaj djece u dobi do 15 godina. 
 

Članak 9. 
 

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez 
podnijeti prijavu poreza i dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, 
kao i podatke o poreznom obvezniku. 

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrñivanju toga poreza. 
 

3. Porez na korištenje javnih površina 
 

Članak 10. 
 

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se površine u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo koje su po svojoj naravi 
namijenjene javnoj uporabi, kao i površine kojima upravlja Općina Veliko Trojstvo sukladno propisima, a koje neposredno graniče 
s površinom ili objektom nad kojima pravo vlasništva ili korištenja ima obveznik poreza na korištenje javnih površina. 
 

Članak 11. 
 

Prije korištenja javnih površina, pravne i fizičke osobe, dužne su od nadležnog poreznog tijela zatražiti odobrenje i 
dostaviti podatke o lokaciji, vremenu, namjeni korištenja i potrebnoj površini u četvornim metrima javne površine koju namjeravaju 
koristiti, kao i podatke o poreznom obvezniku. 

Obveznici poreza na korištenje javnih površina su pravne i fizičke osobe kojima je odobreno korištenje javne površine iz 
članka 10. ove Odluke. 

 
Članak 12. 

 
Porez na korištenje javnih površina plaća obveznik poreza na korištenje javnih površina u visini kako slijedi: 

 
Visina poreza 

Točka Korištenje javne površine 
Dnevno  Mjesečno Godišnje 

1 za postavu prodajnih štandova i klupa 2,50 kn/m2 25,00 kn/m2 250,00 kn/m2 
2 za postavu zabavne radnje  5,00 kn/m2 50,00 kn/m2 500,00 kn/m2 
3 za postavu ugostiteljske terase 0,50 kn/m2 5,00 kn/m2 50,00 kn/m2 
4 za postavljeni kiosk - 100,00 kn 1.000,00 kn 
5 za postavljanje reklamnih panoa, natpisnih tabli i 

slično  
- 25,00 kn 250,00 kn 

6 za postavljanje osvijetljenih reklamnih vitrina, te 
reklamnih panoa površine veće od 2,5 m2  

- 50,00 kn 500,00 kn 

7 za prodaju putem pokretnih prodavača koji robu 
prodaju iz posebno ureñenog i opremljenog vozila  

- 100,00 kn 1.000,00 kn 

8 za druge nespomenute namjene 5,00 kn/m2 50,00 kn/m2 500,00 kn/m2 
 

Članak 13. 
 

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrñivanju toga poreza. 
 

Članak 14. 
 

U slučajevima kada se javne površine koriste u humanitarne i druge svrhe od javnog interesa ne naplaćuje se porez na 
korištenje javnih površina. 

 
Članak 15. 

 
Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za korištenje javnih površina za koju se plaća naknada za korištenje Općini 

Veliko Trojstvo ili druga naknada temeljem posebnog ugovora. 
 



Stranica 5 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO Godina IX. – Broj 7/17 

 
4. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRðIVANJE I NAPLATU POREZA 

 
Članak 16. 

 
Nadležno porezno tijelo za poslove u vezi s utvrñivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom poreza na 

potrošnju i poreza na korištenje javnih površina iz ove Odluke je Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo. 
 

Članak 17. 
 

Nadležno porezno tijelo za poslove u vezi s utvrñivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom poreza na kuće 
za odmor iz ove Odluke je Ministarstvo financija, Porezna uprava, temeljem prethodne Suglasnosti ministra financija da porezna 
uprava može obavljati poslove utvrñivanja, evidentiranja i naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(„Narodne novine“ broj 1/17). 

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu 
koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg 
dana u mjesecu za protekli mjesec. 
 
 

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 18. 

 
Kaznene i prekršajne odredbe, te odredbe o naplati, ovrsi, zastari, obnovi postupka, žalbenom postupku i druge postupovne 

odredbe propisane Općim poreznim zakonom i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i na poreze propisane ovom 
Odlukom. 

                                      
Članak 19. 

 
Postupci utvrñivanja poreza na potrošnju, poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na 

snagu ove Odluke završit će se prema odredbama Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 
150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i odredbama Odluke o općinskim porezima („Županijski glasnik 
Bjelovarsko-bilogorske županije“ broj 10/01). 
 

Članak 20. 
 

Na sve što nije ureñeno ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima. 
 

Članak 21. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima („Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 
županije“ broj 10/01). 
 

Članak 22. 
 

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 

 
 
KLASA: 410-01/17-01/003 
URBROJ: 2103-03-01-17-01 
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017.  
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

 

Miljenko Kurevija, v.r. 
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 Na temelju članka 10. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i 
članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko 
Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 28. studenoga 2017. godine, donijelo je 
 

Odluku o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo 
 
 

1. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo ureñuje uvjete i mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo. 
 

Članak 2. 
 

Trgovina na malo izvan prodavaonice u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju robe potrošačima za osobnu uporabu ili 
uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih 
i drugih uvjeta propisanih posebnim uvjetima, te ukoliko takav način prodaje robe nije zabranjen posebnim propisima. 
 

2. UVJETI OBAVLJANJA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 

 
Članak 3. 

 
Trgovinu na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo, slobodno i pod jednakim uvjetima, na način da 

se ne sprječava, ne ograničava i ne narušava tržišno natjecanje, a ukoliko ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovine iz Zakona o 
trgovini, temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela Općine Veliko Trojstvo, mogu obavljati: 

 

� pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini,  
� obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (nositelj i/ili član) upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u 

skladu s posebnim propisima, kada prodaje svoje poljoprivredne proizvode, 
� pravna i fizička osoba koja nema obvezu upisa u Upisnik dobavljača sadnog materijala u skladu s posebnim 

propisima, kada prodaje poljoprivredni sadni materijal, 
� pravna i fizička osoba upisana u Upisnik šumoposjednika, kada prodaje šumske proizvode, 
� pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje proizvodne djelatnosti, kada prodaje na malo svoje proizvode, 
� pravna osoba (udruga, zadruga, ustanova i sl.) koja prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a 

sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, prodaje na malo svoje proizvode, 
� druga pravna i fizička osoba, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom, drugim propisima i ovom Odlukom. 

 
Članak 4. 

 
Trgovina na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo je oblik trgovine kada se prodaja robe obavljana 

na neki od načina kako slijedi: 
 

� na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, 
� putem kioska, 
� pokretnom prodajom, 
� prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, priredbe i ostale manifestacije). 

 
Na način kako je to predviñeno prethodnim stavkom ovog članka, ne može se prodavati roba ako je takav način prodaje 

zabranjen posebnim propisima. 
 
6. Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo 
 

Članak 5. 
 

Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo obavlja se na štandovima i klupama u svrhu prodaje slika, nakita, 
suvenira, knjiga, ukrasnih predmeta, proizvoda biljne apoteke, svijeća, cvijeća, voća, povrća, presadnica cvijeća i povrća i druge 
robe. 

Prodaja hrane na štandovima i klupama može se obavljati samo ako su osigurani uvjeti propisani posebnim propisima koji 
se odnose na hranu. 
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7. Prodaja putem kioska 
 

Članak 6. 
 

Kioskom u smislu ove Odluke smatra se privremena, estetski oblikovana grañevina gotove konstrukcije, grañevinske bruto 
površine do 15 m², što se u cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati pojedinačno, a služi za obavljanje trgovine na malo, 
prodaju dnevnih tiskovina, igara na sreću, prehrambenih proizvoda, jednostavnih ugostiteljskih usluga, promocijskog materijala, 
duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića i napitaka i drugih uslužnih djelatnosti. 

Kiosci kao elementi urbane opreme moraju biti usklañeni sa prostorom na koji se postavljaju. Ako se postavljaju u 
grupama (dva ili više) tada moraju biti meñusobno oblikovno usklañeni. 

Kiosci se moraju postaviti tako da ne ometaju preglednost, promet i korištenje javnih površina, odnosno da ne ometaju 
promet vozilima i da osiguravaju nesmetan pješački promet. 

 
8. Pokretna prodaja  
 

Članak 7. 
 

U pokretne prodajne objekte za prodaju robe izvan prodavaonica ubrajaju se pokretno vozilo za prodaju i kolica koja se 
prevoze od mjesta do mjesta.  

Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni 
objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni propisima o hrani 
kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom koja može utjecati na 
zdravlje ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim propisima kojima je ureñena prodaja robe putem pokretnih prodajnih objekata 
odnosno prodaja robe izvan prodavaonica.  

Svaki pokretni prodajni objekt namijenjen pokretnoj prodaji u smislu odredbi ovog članka smatra se izdvojenom 
poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen naziv i adresu tvrtke i obavijest o pokretnoj prodaji. 

Vrijeme u kojem se može vršiti pokretna prodaja ne može započeti prije 06:00 niti završiti poslije 20:00 sati. 
 

Članak 8. 
 

Svako zadržavanje pokretnog prodajnog objekta kojim se obavlja prodaja dulje od 15 minuta na jednom mjestu ne 
predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.  

Kretanje i zaustavljanje pokretnog prodajnog objekta mora se odvijati tako da ne ometa promet na javno prometnim 
površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u prometu.  

Pokretna prodaja nije dozvoljena u pojasu državnih cesta na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez opasnosti za 
sigurnost prometa ili kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima i priključcima na javnu 
cestu, biciklističkim stazama i trakama, na mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost znakova i smjerokaza kao i 
na zelenim površinama, parkovima i dječjim igralištima. 

Prilikom kretanja i stajanja pokretni prodajni objekt ne smije davati nikakve zvučne ni svjetlosne signale, puštati glazbu 
niti putem različitih razglasnih ureñaja pozivati grañane na kupnju roba koja se prodaje iz vozila. 

 
9. Prigodna prodaja  
 

Članak 9. 
 

Prigodnom prodajom smatra se prodaja organizirana za vrijeme održavanja sajmova, priredaba, izložbi, različitih 
društvenih i vjerskih manifestacija i slično. 

Prigodnom prodajom dozvoljena je samo prodaja predmeta i robe koje su predmet i svrha organiziranja manifestacija iz 
stavka 1. ovoga članka. 

 

3. MJESTA ZA OBAVLJANJA TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 

 
Članak 10. 

 
Mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo jesu površine u vlasništvu 

Općine Veliko Trojstvo koje su po svojoj naravi namijenjene javnoj uporabi, kao i površine kojima upravlja Općina Veliko Trojstvo 
sukladno propisima, javno prometne površine i površine uz njih (u pravilu parkirališta ili ugibališta), te površine koje imaju pristup 
s javno prometne površine. 
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4. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 

 
Članak 11. 

 
Trgovina na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo može se obavljati isključivo temeljem Rješenja 

o odobrenju nadležnog upravnog tijela Općine Veliko Trojstvo izdanog u skladu s ovom Odlukom. 
Rješenje o odobrenju iz prethodnog stavka ovog članka izdaje se povodom zahtjeva stranke, što je pravna i fizička osoba iz 

članka 3. stavka 1. točke 1. – 7. ove Odluke, a koji sadrži najmanje: 
  

� naziv, odnosno ime i prezime, adresu, te OIB pravne ili fizičke osobe ili Obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, 

� presliku isprave nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti trgovine, odnosno 
istovjetni dokument izdan od strane nadležnih tijela bilo koje države ugovornice Europskog gospodarskog 
prostora, ili presliku Rješenja o upisu u odgovarajući Upisnik u skladu s posebnim propisima.  

� mjesto i potrebnu površinu u četvornim metrima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica, 
� način prodaje robe sukladno članku 4. ove Odluke, 
� vrijeme trajanja odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja). 

 
Zahtjevu stranke za izdavanje Rješenja o odobrenju pokretne prodaje pored sadržaja iz stavka 2., točke 1. – 5. ovog članka, 

dodatno se prilaže: 
 

� dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik registriranog pokretnog prodajnog objekta ili ima pravo na upotrebu tog 
objekta na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu što se dokazuje prometnom dozvolom, ugovorom o 
zakupu ili leasingu ili drugom odgovarajućom ispravom, 

� preslika Rješenja mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji da pokretna prodavaonica ispunjava 
minimalne tehničke uvjete, opće sanitarne, zdravstvene i druge uvjete za obavljanje trgovine. 

  
Članak 12. 

 
Rješenjem o odobrenju obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonice na području Općine Veliko Trojstvo iz prethodnog 

članka ove Odluke, ujedno se odreñuje obveza plaćanja naknade sukladno važećoj Odluci o općinskim porezima Općine Veliko 
Trojstvo za korištenje javnih površina, s rokom plaćanja u roku 15 dana od dostave Rješenja o odobrenju. 
 

5. VANJSKI IZGLED PRODAJNIH OBJEKATA 

 
Članak 13. 

 
Prodajni objekti u smislu ove Odluke, bilo da se radi o štandovima i klupama, kioscima ili pokretnim prodajnim objektima, 

moraju biti tehnički ispravni, ureñeni na primjerenoj estetskoj razini, te uredni i redovno održavani. 
Prodajni objekt mora na primjerenom i vidljivom mjestu imati istaknut naziv pravne ili fizičke osobe pod kojim se obavlja 

registrirana djelatnost. 
    

6. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 14. 

 
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 

 
KLASA: 330-01/17-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-17-01 
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017. 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

 

Miljenko Kurevija, v.r. 
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Na temelju članka 10., 11. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15), članka 4. 

Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni 
glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 28. studenoga 
2017. godine, donijelo je 

 
Odluku o potrebnim agrotehničkim mjerama i mjerama za ureñivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Velika Trojstvo 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 
Općine Veliko Trojstvo (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i 
mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Veliko Trojstvo (dalje u tekstu: Općina) u slučajevima 
u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 

 
Članak 2. 

 
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 

voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se uz gospodarski opravdane troškove može 
privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 

Neobraslo šumsko zemljište i zemljište obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina (makija, 
garig, šikare, šibljaci i drugo), a pogodno je za poljoprivrednu proizvodnju smatra se poljoprivrednim zemljištem. 

Zemljište u grañevinskom području i zemljište izvan tog područja, dokumentima prostornog ureñenja predviñeno za 
izgradnju, koristi se do privoñenja nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za 
poljoprivrednu proizvodnju 

 
Članak 3. 

 
Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. 
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove 

zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrañivati primjenjujući potrebne 

agrotehničke mjere, ne umanjujući njegovu bonitetnu vrijednost. 
 
 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 
 

Članak 4. 
 

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se: 
 

1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
5. održavanje organske tvari u tlu, 
6. održavanje povoljne strukture tla, 
7. zaštita od erozije. 
 

1) Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
 

Članak 5. 
 

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provoñenje najnužnijih mjera 
raspoloživom tehnologijom i to posebno:  

 

� redovito obrañivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno odreñenoj biljnoj vrsti, odnosno 
katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

� održavanje ili poboljšavanje plodnosti tla, 
� održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, 
� održavanje maslinika, vinograda i voćnjaka u dobrom stanju. 
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2) Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 6. 
 

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta, vlasnici i ovlaštenici 
dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada. 

Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost 
nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih 
mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 

 
3) Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
 

Članak 7. 
 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike, a kod suzbijanja obvezni 
su primjenjivati temeljna načela integralne zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji ureñuju održivu uporabu pesticida. 

Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni postupati sa ambalažom sukladno uputama 
proizvoñača koje su priložene uz ta sredstva. 

 
4) Korištenje i uništavanje biljnih ostataka 
 

Članak 8. 
 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti 
uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u odreñenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. 

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka, koje su vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta 
dužni primjenjivati obuhvaćaju: 

 

� obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje 
konvencionalna obrada tla. 

� primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska 
obrada tla. 

� obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima. 
� obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i meña na šumskom zemljištu, koje 

graniči s poljoprivrednim zemljištem. 
 

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju 
sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika. 

Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provoñenje mjera zaštite od požara 
sukladno posebnim propisima i u skladu sa ovom Odlukom. 

 
5) Održavanje razine organske tvari u tlu 
 

Članak 9. 
 

Organska tvar u tlu održava se provoñenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke. 
Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne 

ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem. 
 

6) Održavanje strukture tla 
 

Članak 9. 
 

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima. 
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna 

mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva. 
 

7) Zaštita od erozije 
 

Članak 10. 
 

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja. 
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Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati 

pokrov koji umanjuje eroziju tla. 
Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena 

obrada tla. 
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim 

karakteristikama tla. 
 
 
 

III. MJERE ZA UREðIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Članak 11. 
 

Mjere za ureñivanje i održavanje poljoprivrednih rudina jesu: 
 

1. održavanje živica i meña, 
2. održavanje poljskih putova, 
3. ureñivanje i održavanje kanala, 
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 
 

1) Održavanje živica i meña 
 

Članak 12. 
 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i podrezivati na način da 
se spriječi zakorovljenost živice, širenje na susjedno zemljište i putove i zasjenjivanje susjednih parcela te iste formirati na način da 
ne ometaju promet, vidljivost i preglednost poljskih putova. 
 

Članak 13. 
 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati meñe tako da budu vidljivo označene, očišćene od 
korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata. 
 

2) Održavanje poljskih putova 
 

Članak 14. 
 

Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili prolaz poljoprivrednom 
zemljištu, a kojima se koristi veći broj korisnika. 

Poljske putove ureñuju i održavaju vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koji koriste putove. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste , najmanje u opsegu 

potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima. 
 

Članak 15. 
 

Poljske putove utvrñene kao nerazvrstane ceste ureñuje i održava Općina Veliko Trojstvo sukladno propisima o cestama i 
komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 16. 
 

Pod ureñenjem i održavanjem poljskih putova smatra se naročito: 
 

� nasipanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim materijalom (kameni agregat, šljunak i dr.), 
� čišćenje i održavanje odvodnih kanala i propusta, 
� sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 
� sječa pojedinih stabala i/ili grana i grmlja koji sprječavaju korištenje poljskih putova, 
� sprječavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, preopterećenje, neovlašteni 

grañevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.). 
 

Članak 17. 
 

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 
 

� preoravanje i naoravanje poljskih putova, 
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� sužavanje poljskih putova, 
� uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove 
� nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrañivanja zemljišta, 
� skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.  

 
3) Ureñivanje i održavanje kanala 
 

Članak 18. 
 

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, 
odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, 
odnosno omogućiti prirodni tok oborinskih voda. 

Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz stavka 1. ovog članka osim kada se to radi temeljem projektne dokumentacije i 
valjane dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik poljoprivrednog zemljišta. 

 
4) Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 
 

Članak 19. 
 

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko rastućih kultura 
zasjenjivati susjedne parcele te tako onemogućavati ili umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim parcelama. 

 
5) Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 
 

Članak 20. 
 

Radi ureñivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta 
ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan odreñeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama. 

Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati. 
 
 

 
IV. NADZOR 

 
Članak 21. 

 
Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provodi poljoprivredni redar i nadležne inspekcije ovlaštene posebnim 

zakonima. 
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u provedbi njegovih ovlasti omogućiti 

nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. 
 

Članak 22. 
 

Poljoprivredno redarstvo može se organizirati u suradnji s drugim općinama i gradovima Bjelovarsko-bilogorske županije, 
temeljem posebne Odluke Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo. 

 
 
 

V. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 23. 
 

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredaba 
ove Odluke. 

Novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi iz prethodnog stavka ove 
Odluke. 

 
Članak 24. 

 
 Novčanom kaznom od 500,00 do 15.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako se ne pridržava odredaba ove 
Odluke. 
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VI.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 25. 

 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
KLASA: 320-02/17-01/004 
URBROJ: 2103-03-01-17-01 
Veliko Trojstvo, 28. studenoga 2017. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

 

Miljenko Kurevija, v.r. 
 
 

 
 
  Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik 
Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/17) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 
1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 18. listopada 2017. godine donio je 
 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave  
„Adaptacija krovišta etnografskog muzeja u sklopu Etno parka u Velikom Trojstvu“ 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom naručitelj Općina Veliko Trojstvo, iz Velikog Trojstva, Braće Radić 28, Veliko Trojstvo, OIB: 
85823514889, a na osnovi provedenoga otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, o kojem postupku je voñen Zapisnik, KLASA: 406-
01/17-01/004, URBROJ: 2103-03-04-17-06, od 18. listopada  2017. godine (dalje u tekstu: zapisnik), za predmet nabave: 
Adaptacija krovišta etnografskog muzeja u sklopu Etno parka u Velikom Trojstvu, kao najpovoljniju ponudu odabire onu 
ponuditelja: Demaring d.o.o., Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, OIB: 11828225843 (u daljnjem tekstu: odabrani 
ponuditelj). 
 

Članak 2. 
 

U provedenom postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda utvrñeno je da je ponuda odabranog ponuditelja pravilna, 
prikladna i prihvatljiva, a istodobno je ponuda koja zadovoljava kriterij odabira, što je najniža cijena. 

Odabrani ponuditelj ponudio je izvoñenje radova na predmetu nabave opisanom u prethodnom članku ove Odluke po cijeni 
183.593,07 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, odnosno cijeni 229.491,34 kuna sa porezom na dodanu vrijednost. 

 
Članak 3. 

 

Ugovor o jednostavnoj nabavi s odabranim ponuditeljem sklopiti će Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo nakon 
dostave ove Odluke zajedno sa preslikom zapisnika, svakom ponuditelju na dokaziv način. 

 
Članak 4. 

 

U postupcima jednostavne nabave nije predviñena žalba, shodno čemu protiv ove Odluke nije dopušteno izjavljivanje 
žalbe. 

 
Članak 5. 

 

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

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
KLASA: 406-01/17-01/004 
URBROJ: 2103-03-04-17-07 
Veliko Trojstvo, 18. listopada 2017. 
 

Općinski načelnik: 
 

Ivan Kovačić, dr. vet. med., 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, dr. vet. med., Općinski načelnik 
Urednik: Dražen Juranić, mag. oec., Pročelnik 

 
 

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 
 

 


