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Temeljem ĉlanka 23., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 66/01.,
87/02., 48/05. i 90/05.) i ĉlanka 25. Statuta Općine Trnava (Sluţbeni glasnik Općine Trnava br.
5/01, 3/03 i 1/06,) Općinsko vijeće Općine Trnava na 15. sjednici odrţanoj 24. svibnja 2007.
godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava
I.
Raspisuje se javni natjeĉaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu drţave na
podruĉju Općine Trnava u katastarskim općinama: Hrkanovci, Kondrić, Lapovci, Svetoblaţje i
Trnava u Osjeĉko - baranjskoj ţupaniji, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu drţave na podruĉju Općine Trnava predviĊeno za prodaju.
II.
Popis poljoprivrednog zemljišta, koje se nudi na prodaju s utvrĊenim poĉetnim cijenama,
oznaĉen kao Popis ĉestica u natjeĉaju, prilaţe se ovoj Odluci i ĉini njezin sastavni dio i bit će
objavljen na oglasnoj ploĉi Općine Trnava i oglasnim ploĉama naselja: Hrkanovci, Kondrić,
Lapovci, Svetoblaţje, Dragotin i Trnava.
III.
Postupak javnog natjeĉaja provest će Povjerenstvo za provoĊenje javnog natjeĉaja za prodaju i
davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podruĉju
OpćineTrnava.
Javni natjeĉaj za prodaju zemljišta bit će objavljen u Glasu Slavonije, a rok za podnošenje
ponuda je 15 dana od dana objave. Općinsko vijeće Općine Trnava donijet će Odluku o
odabiru najpovoljnijih ponuda na natjeĉaju u zakonskom roku.
IV.
OdreĊuje se jamĉevina u visini 5% poĉetnog iznosa prodajne cijene.
V.
U sluĉaju obroĉne otplate rok otplate ne moţe biti duţi od 15 godina.
Ako kupac uplati iznos u cijelosti, ostvaruje popust od 20% od postignute prodajne cijene.
VI.
Zemljište koje je u Popisu ĉestica oznaĉeno kao proizvodno-tehnološka cjelina prodaje se kao
cjelina i natjecatelj se mora natjecati zajedno za sve parcele u toj cjelini.
Zemljište koje je u Popisu ĉestica oznaĉeno kao voćarsko-vinogradarska zona prodaje se za
sadnju voćnjaka i vinograda.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon dobivanja suglasnosti
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.
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Na temelju ĉlanka 25. Statuta Općine Trnava (Sluţbeni glasnik Općine Trnava br. 5/01,
3/03 i 1/06,) Općinsko vijeće Općine Trnava na 15. sjednici odrţanoj 24. svibnja 2007. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja
za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trnava

I.
U Povjerenstvo za provoĊenje javnog natjeĉaja za prodaju i davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske imenuju se:
1. Mirko Lovaković - za predsjednika
2. Dubravko Mikić
- za ĉlana
3. Milan Vukomanović - za ĉlana
4. Mate Kneţević
- za ĉlana
5. Irena Mikić
- za ĉlana
II.
Zadatak Povjerenstva iz toĉke I. ovog Rješenja je: objava javnog natjeĉaja, prikupljanje
i otvaranje pristiglih ponuda po istome, te izrada prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije
ponude i upućivanje iste Općinskom vijeću na donošenje.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
glasniku Općine Trnava.

i ima se objaviti u Sluţbenome

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA TRNAVA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:320-02/07-01/3
URBROJ:2121/09-07-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Darko Petrović, dipl. ing.

3

Sluţbeni glasnik Općine Trnava broj 2/07

Stranica

4

Temeljem ĉlanka 34. Zakona o popisima biraĉa (NN RH broj 19/07) i ĉlanka 25.
Statuta Općine Trnava (Sluţbeni glasnik Općine Trnava br. 5/01, 3/03 i 1/06,) Općinsko vijeće
Općine Trnava na 15. sjednici odrţanoj 24. svibnja 2007. godine, donosi

RJEŠENJE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA POPIS BIRAĈA
I.
Osniva se Povjerenstva za popis biraĉa (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Povjerenstvo provjerava pravilnost popisa biraĉa, odluĉuje o zahtjevima graĊana iz
ĉlanka 29. st. 1. Zakona o popisima biraĉa i potvrĊuje popis biraĉa.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Milan Vukomanović za predsjednika
2. Mate Kneţević

za ĉlana

3. Mirko Lovaković

za ĉlana

1. Zvonko Vraĉević

za zamjenika predsjednika

2. Dušan Brković

za zamjenika ĉlana

3. Franjo Lukaĉević

za zamjenika ĉlana

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Sluţbenome glasniku
Općine Trnava.
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Temeljem ĉlanka 4. i 5. Zakona o savjetima mladih (NNRH broj: 23/07) i ĉlanka 25. Statuta
Općine Trnava (Sluţbeni glasnik Općine Trnava br. 5/01, 3/03 i 1/06,) Općinsko vijeće Općine
Trnava na 15. sjednici odrţanoj 24. svibnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE TRNAVA
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Trnava.
Ovom Odlukom posebno se ureĊuje: broj ĉlanova, naĉin izbora ĉlanova savjeta mladih, naĉin
utjecaja na rad Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog
interesa za mlade i u vezi s mladima, naĉin financiranja rada i programa savjeta mladih,
osiguravanje drugih uvjeta za rad savjeta mladih i ostala pitanja od znaĉenja za rad savjeta
mladih.
Ĉlanak 2.
Savjet mladih Općine Trnava broji pet ĉlanova.
Ĉlanak 3.
Postupak izbora ĉlanova savjeta mladih pokreće Općinsko vijeće javnim pozivom.
Kandidate za ĉlanove savjeta mladih predlaţu udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
uĉeniĉka vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.
Ĉlanak 4.
Ĉlanove savjeta mladih bira i razrješava Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloţenih
prijedloga ovlaštenih predlagatelja iz ĉlanka 3. ove Odluke, a na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća Općine Trnava.
Ĉlanak 5.
Savjet mladih predlaţe Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od
znaĉenja za unapreĊenje poloţaja mladih, sudjeluje u njihovoj izradi i praćenju provedbe.
Ĉlanak 6.
Savjet mladih donosi i podnosi Općinskom vijeću na usvajanje svoj godišnji program rada i
financijski plan kojim se osiguravaju sredstva u proraĉunu za ostvarivanje programa rada
savjeta mladih.
Ĉlanak 7.
Sjednice savjeta mladih odrţavaju se u prostorijama Općine Trnava, I. Meštrovića 2.
Ĉlanak 8.
Struĉne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Ĉlanak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i ima se objaviti u
Sluţbenome glasniku Općine Trnava.
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Temeljem ĉlanka 14. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH br. 117/01) i ĉlanka 33e. Statuta
Općine Trnava (Sluţbeni glasnik Općine Tmava broj 5/01) Općinsko poglavarstvo Općine
Trnava na 17. sjednici odrţanoj 14. svibnja 2007. godine, donosi
PLAN NABAVE
ROBA, USLUGA I USTUPANJA RADOVA ZA 2007. GODINU
I.
Ovim Planom odreĊuje se predmet nabave, planirana vrijednost pojedine nabave te naĉin
nabave roba, usluga i ustupanje radova za 2007. godinu.
II.
Nabava roba, usluga i ustupanje radova male vrijednosti vršit će se kako slijedi:
Red. Predmet
Planirana
Naĉin
broj____nabave______________________vrijednost_______________nabave_________
1. Izrada Programa ukupnog razvoja

70.000,00

ograničeno prikupljanje ponuda

III.
Nabava roba, usluga i ustupanje radova ĉija ukupna vrijednost u proraĉunskoj godini ne
prelazi 20.000,00 kuna vršit će se izravnim ugovaranjem.
IV.
Realizacija ovog plana vršit će se u skladu s prilivom sredstava u Proraĉun Općine Trnava i
dinamikom ostvarenja pojedinih Programa.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Sluţbenom glasniku Općine
Trnava.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA TRNAVA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINSKI NAĈELNIK
Perica Kovaĉić, dr.med.
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URBROJ: 2121/09-07-1
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Temeljem ĉlanka 3. Uredbe o jevnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(Narodne novine RH broj 101/98.) i ĉlanka 33e. Statuta Općine Trnava (Sluţbeni glasnik
Općine Trnava broj 5/01, 3/03 i 1/06) Općinsko poglavarstvo Općine Trnava na 17. sjednici
odrţanoj 14. svibnja 2007. godine donosi
ZAKLJUĈAK
o upućivanju na ponovnu javnu raspravu Prijedloga
prostornog plana ureĊenja Općine Trnava
I.
UtvrĊuje se Prijedlog prostornog plana Općine Trnava za javnu raspravu (u nastavku:
Plan).
II.
Plan se upućuje na ponovnu javnu raspravu.
Ponovna javna rasprava će trajati 15 (petnaest) dana u vremenu od 28. svibnja 2007.
godine do 11. lipnja 2007. godine.
III.
Tijekom trajanja ponovne javne rasprave na javni uvid će se izloţiti elaborat Plana u
prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnava, Trnava, I. Meštrovića 2, svakog
radnog dana u vremenu od 8.00 sati do 14.00 sati.
IV.
Javno izlaganje odrţat će se u prostorijama DVD-a u Trnavi, dana 1. lipnja 2007.
(petak) godine s poĉetkom u 10 ,00 sati.
V.
IzraĊivaĉ Plana («CPA» d.o.o.) u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine
Trnava davat će tijekom javne rasprave i na javnom izlaganju potrebna struĉna tumaĉenja, te će
obaviti struĉne i administrativne poslove vezane za provoĊenje javne rasprave Plana.
VI.
Pisana oĉitovanja, prijedlozi i primjedbe primaju se zakljuĉno sa 15. lipnja 2007.
godine do 15.00 sati, na adresu Općinsko poglavarstvo Općine Trnava, I. Meštrovića 2,
Trnava.
VII.
Nositelj izrade i izraĊivaĉ Plana obradit će mišljenja, prijedloge i primjedbe iskazane u
javnoj raspravi, struĉno ih ocijeniti te o tome izvijestiti Općinsko poglavarstvo.
VIII.
Ovaj Zakljuĉak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Sluţbenome
glasniku Općine Trnava.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEĈKO-BARANJSKA ŢUPANIJA
OPĆINA TRNAVA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINSKI NAĈELNIK
Perica Kovaĉić, dr. med.
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URBROJ: 2121/09-07-1
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