Na temelju članka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. Statuta Općine
Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, 02/21) dostavljam Općinskom
vijeću Općine Velika Trnovitica

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021. – 31.12.2021. GODINE

I.

UVODNI DIO

Izvješće se podnosi temeljem članka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni
glasnik Općine Velika Trnovitica“, 1/18), prema kojem načelnik dva puta godišnje podnosi
općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. Ožujka tekuće godine za
razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće
godine.
Statutom Općine Velika Trnovitica utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti
i da ima jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(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) načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.
U izvještajnom razdoblju obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi
povjereni sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (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 građana, poduzetnicima, OPG-ima i građanima s područja općine,
s ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina, s predstavnicima resornih
ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u
poslovanju.
II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Infrastruktura :
-

Kupnja zemljišta kod nogometnog igrališta – 35.000,00 kuna
Asfaltiranje parkinga kod groblja Nova Ploščica -438.291,48 kuna ( što zaokružuje
iznos ulaganja na parkirališta kod groblja 650.000,00 kuna)

-

-

u razdoblju od 01. srpnja do 31.12 godine ispostavljene su završne situacije za
nogostup u Novoj Ploščici u iznosu 324.976,10 kuna, što čini ukupno ulaganje na
izradu IV. fazu nogostupa u 2021. godini u iznosu od 598.000,00 kuna
ugrađivanje septičke jame kod mjesnog doma Velika Mlinska – 34.892,74 kuna
na uređenje unutrašnjosti mjesnog doma Nova Ploščica i pripremnih radnji za
asfaltiranje iza mjesnog doma utrošeno je 41.603,38 kuna,
uređenje terase mjesnog doma Mala Mlinska 27.891,25 kuna,
unutarnje uređenje doma Gornja Trnovitica, te pripremne radnje za parkiralište ispred
mjesnog doma 44.925 kuna

Održavanje nerazvrstanih cesta i prometnica, groblja i javnih zelenih površins:
-

-

uređenje kupljenog zemljišta – 67.125
uređivanje puteva na području Velika Trnovitica 140.063 kuna ( ceste Velika
Trnovitica - Ladislav – iskop graba i uređivanje bankina 45.713,75 kuna, uređenje
Kopunovog puta – 38.850 kuna, uređenje poljskih puteva iza crkve – 12.187,50 kuna,
uređenje Čukmanovog puta – 43.312,50 kuna )
na uređenje puteva u Novoj Ploščici utrošeno je 34.837,50 kuna
Održavani su putevi u Velikoj Mlinskoj 18.837,75 kuna
Rađeno je strojno profiliranje na nerazvrstanim cestama- u iznosu 33.250 kuna
Održavanje puteva na području Gornje Trnovitica – 18.237,50 kuna
Nabava kamena i cijevi za mostove – 92. 546 kn
Održavanje groblja i javnih zelenih površina – 133.715kn

Oprema:
-

Od opreme je nabavljen novi adventski vijenac, klime u mjesne domove Gornja
Ploščica i Gornja Trnovitica, te su kupljene dodatne kamere za video nadzor na
mjesnom groblju u Velikoj Trnovitici te je obnovljen namještaj u mjesnom domu
Mala Mlinska – sve navedeno nabavljeno je u ukupnom iznosu od 121.000 kunu.

Javne potrebe stanovnika -

-

-

Obzirom da je od početka 2022. godine uvedena praksa isplata pomoći za opremu
novorođenog djeteta prema zahtjevu, u izvještajnom razdoblju su podnesena 2
zahtjeva te su ista isplaćena,
u izvještajnom razdoblju isplaćene su jednokratne potpore prema primljenim
zahtjevima putem javnog poziva za studente, učenike srednjih škola i učenike srednjih
škola koji su smješteni u učeničkim domovima – sve navedeno je u iznosu od
119.500,00 kuna.
Financirana je nabavka radnih bilježnica za učenike osnovnih škola – u iznosu od
53.806,94 kune.
Za sufinanciranje prehrane učenika u matičnoj i područnoj osnovnoj školi, te za
prijevoz učenika srednjih škola, u navedenom razdoblju je isplaćeno 47.685,02 kune.

- Financiranje i praćenje rada udruge putem kategoriziranih javnih poziva te sukladno
uredbi o financiranju udruga
ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2021. Sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao
izvršnog tijela Općine. Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom,
u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će osigurati uvjete
za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba i zadovoljiti normalno funkcioniranje
Općine Velika Trnovitica.
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