REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 011-01/19-01-01
URBROJ:2123/06-01-19-1
Velika Trnovitica, 21. oţujka 2019. godine
Na temelju ĉlanka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11 i 144/12) i ĉlanka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica
(„Sluţbeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, 01/18) dostavljam Općinskom vijeću Općine Velika
Trnovitica
IZVJEŠĆE O RADU
OPĆINSKOG NAĈELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2019. – 30.06.2019. GODINE
I.

UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem ĉlanka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Sluţbeni glasnik
Općine Velika Trnovitica“, 1/18), prema kojem naĉelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću
polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. Oţujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje sijeĉanj – lipanj tekuće godine.
Statutom Općine Velika Trnovitica utvrĊeno je da je općinski naĉelnik nositelj izvršne vlasti i
da ima jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i podruĉnoj(regionalnoj) samoupravi
(NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17) naĉelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrĊene Zakonom.
U izvještajnom razdoblju obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi
povjereni sukladno Zakonu o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine Velika
Trnovitica, pripremao opće akte, davao mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata koje su
Općinskom vijeću uputili ovlašteni predlagatelji, izvršavao i osigurao izvršavanje općih akata
općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, kao i prihodima i
rashodima općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine, nadzirao njegov rad,
te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom općine i aktima općinskog vijeća.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa vijećnicima
Općine Velika Trnovitica, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica,
udrugama graĊana, poduzetnicima, OPG-ima i graĊanima s podruĉja općine, s ovlaštenim osobama na
razini ţupanije, gradova, općina, s predstavnicima resornih ministarstava, te sredstvima javnog
priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u poslovanju.

II.

AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAĈELNIKA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODRŢAVANJE OBJEKATA I JAVNIH
POVRŠINA
Cestovna infrastruktura
I. Faza rekonstrukcije nogostupa u Novoj Ploščici je dovršena u ukupnom iznosu 565.430,88 kuna
(rekonstruirano je 1,01 km starog nogostupa), od ĉega je 300.000,00 kuna dobiveno od Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU unutar natjeĉaja Programa odrţivog razvoja lokalne zajednice.
Odrţavanje nerazvrstanih cesta, kanala i dr javnih površina (strojna košnja trave, profiliranje,
odrţavanje groblja – troškovi odrţavanja i košnje javnih zelenih površina, nabava i prijevoz kamena,
zimska sluţba, odrţavanje i popravci mostova) u iznosu 242.603,00 kuna
Nabava imovine
U navedenom izvještajnom razdoblju od imovine je nabavljena oprema za mrtvaĉnicu u Velikoj
Trnovitici. Isto tako, povodom boţićnih blagdana nabavljeni su boţićni ukrasi koji su postavljene na
podruĉju općine Velika Trnovitica, ĉime smo za sada obuhvatili sva naselja. Nabavljana je oprema za
mjesne domove, Napravljena je izmjena starih i dotrajalih jarbola ispred općinske zgrade. IzraĊene su
I. izmjene i dopune prostornog plana Općine Velika Trnovitica. Ukupni iznos za sve navedeno je
175.888 kuna.
JAVNE POTREBE STANOVNIKA
Na temelju podnesenih zahtjeva odobravane su i isplaćivane pomoći financiranje školskih
knjiga za polaznike OŠ Trnovitica. Ukupan trošak za isplatu financijske pomoći izvještajnom
razdoblju iznosi 137.670,00 kuna
Općina Velika Trnovitica je i dalje nastavila sa aktivnostima financiranja školske kuhinje djeci
slabijeg imovinskog stanja, sukladno dostavljenoj odluci školskog odbora. Iz proraĉuna financira se i
dalje prijevoz uĉenika srednjih škola na temelju ispostavljenih faktura prijevoznika.
Sukladno Odluci Općinskoga vijeća o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente u
akademskoj godini 2019./2020., a na temelju zaprimljenih zahtjeva redovnih studenata iste su
isplaćene u iznosu 33.000,00 kuna.
Općina redovno prati rada udruga putem raspisanog natjeĉaj za financiranje rada udruga koji
je ove godine bio raspisan od 01. veljaĉe – 02. oţujka 2018. godine, te udruga koje smo zakonski
duţni financirati (Vatrogasna zajednica, Crveni kriţ i vjerske zajednice).
Općina podupire rad djeĉjeg vrtića u Hercegovcu u svrhu omogućavanja ukljuĉivanja
stanovnika općine u korištenje usluga djeĉjeg vrtića Hercegovac pod istim uvjetima kao i stanovnici
općine Hercegovac.

PROGRAMI I PROJEKTI (Odobreni i planirani)
U izvještajnom razdoblju Općina je radila na pripremi dokumentacije ( glavni projekta,
geodetski projekt) za rekonstrukciju i dogradnju Društvenog doma u Maloj Trnovitici, gdje je
planirana sanacija i izgradnja sanitarnog ĉvora, te proširenje kuhinje u mjesnom domu. Navedeno je
aplicirano na natjeĉaj LAG-a Moslavina „; raspisuje se krajem 9 mjeseca- TIP OPERACIJE 2.1.1
„RAZVOJ OPĆE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE U SVRHU PODIZANJA KVALITETE ŽIVOTA
STANOVNIKA LAG-A“

-PredviĊena sredstva namijenjena Općini- u visini 19.500,00 e; odnosno 145.000,00 kn
-PredviĊena vrijednost projekta 235.220,00 kn
Radi potreba prijava na nadolazeće natjeĉaje, a zbog samog dugotrajnog postupka izrade,
izraĊivana je dokumentacija nerazvrstane ceste na podruĉju Općine Velika Trnovitica.
Sukladno zakonskim odredbama, a i isticanju stare Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica,
ista se povjerila na izradu konzultantskoj tvrtci. IzraĊuje se za razdoblje od 2019. – 2027. godine.
U tijeku je postupak nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, za svih 8 naselja u
okviru Općine, drugim rijeĉima odvojeno prikupljanje otpada bit će osigurano za svako
kućanstvo.Sredstva su temeljem ugovora osigurana u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
uĉinkovitost- Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Fond za zaštitu okoliša
provodi objedinjenu javnu nabavu za nabavu spremnike te se isporuka spremnika oĉekuje krajem
godine ( spremnici za papir i plastiku; komposteri za biorazgradivi otpad). Vrijednost projekta iznosi
91.454,30 kn
Općina je u suradnji sa Općinom Hercegovac dostavila projektni prijedlog prema Ministarstvu
rada i mirovinskoga sustava u okviru programa „ „Zaţeli – program zapošljavanja ţena“. Oĉekuje
se zapošljavanje 5 ţena na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u
nepovoljnom poloţaju u njihovim zajednicama.
ZAKLJUĈAK
Podneseno Izvješće o radu Općinskog naĉelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01. srpnja
do 31. prosinca 2018. sadrţi prikaz poslova i zadataka iz nadleţnosti naĉelnika kao izvršnog tijela
Općine.
Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proraĉunom, u izvještajnom razdoblju
obavljati poslove iz svoje nadleţnosti na naĉin koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije
zadovoljavanje lokalnih potreba i zadovoljiti normalno funkcioniranje Općine Velika Trnovitica.
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