
      

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/01 

URBROJ:2103-20-01-22-2 

Velika Trnovitica, 18. ožujka 2022. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 18. ožujka 2022. godine (petak) 

u Općinskoj vijećnici, a započela je s radom u 15:00 sati. 

Nazočni vijećnici:  Ivan Čukman,  Prohaska Marica, Jelena Barišić, Mile Delač,  Marinko Savić, Zvonko 

Vučinić, Josipa Evaj i Matej Majcan .  

Sjednici nisu nazočili: uz opravdanje Anamaria Fadljević. 

Na sjednici su bili nazočni: općinski načelnik Ivan Marković, računovodstveni referent Andrea Jandrić 

i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Adrijana Župljanin, zapisničarka Žaklina Nađ te predstavnica 

medija Krugoval d.o.o. Helena Kramarić. 

Predsjednica Općinskog vijeća Marica Prohaska pozdravlja sve prisutne te otvara 6. Sjednicu općinskog 

vijeća Općine Velika Trnovitica. 

Predsjednica utvrđuje da je od 9 prisutno ukupno 8 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

Predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne  5. sjednice Općinskog vijeća održane 18. prosinca 

2021. godine 

2. Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine. 

3. Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu  

  -Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu 

5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na 

području Općine Velika Trnovitica  

6. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne zelene 

površine na području Općine Velika Trnovitica  

7. Odluka  o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i 

mrtvačnica na području Općine Velika Trnovitica  

8. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti i Općini Velika Trnovitica  

9. Odluka o imenovanju Etičkog odbora   



10. Odluka o imenovanju Vijeća časti 

11. Razno 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje. 

Dnevni red je bez rasprave, jednoglasno s 8 (osam) glasova ZA, usvojen. 

 

Prelazi se na sam rad sjednice po predloženim točkama dnevnog reda.  

AD. 1.“ Usvajanje zapisnika sa prethodne 05. sjednice Općinskog vijeća održane 18. 

prosinca 2021. godine“ 

Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno,  s 8 (osam)  glasova ZA, usvaja  

 Zapisnik s prethodne 05. sjednice Općinskog vijeća održane 18. prosinca 2021. godine. 

 

AD. 2. „  Izvješće načelnika za razdoblje od 01.srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godinu“.  

  Predsjednica vijeća poziva općinskog načelnika da podnese Izvješće o svom radu za 

navedeno razdoblje.  

Općinski načelnik pozdravlja sve prisutne te pojašnjava proceduru podnošenja izvješća 

za svoj rad. Ukratko iznosi i objašnjava svoj rad sukladno uređenju komunalne infrastrukture, 

kupnji zemljišta, održavanju groblja, zelenih površina, nerazvrstanih cesta. Napominje da su 

isplaćene naknade za novorođenčad, financirana je mala škola, vrtić, školska prehrana za sve 

učenike u područnoj i matičnoj školi, autobusne karte za srednjoškolce i studenti. Od opreme 

smo još nabavili dodatan video nadzor na groblju u Velikoj Trnovitici, adventski vijenac, klime 

u Gornjoj Trnovitici i Novoj Ploščici te namještaj u Maloj Mlinskoj.  

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće,  s 8 (osam)  glasova ZA,  usvaja 

 

„Izvješće načelnika za razdoblje od 01.srpnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine“ 

(tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD. 3.  „ Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 

2021.godinu.“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu  Adrijanu Župljanin da pojasni Odluku. 

Pročelnica pojašnjava da je donošenje Izvješća zakonska obveza jedinice lokalne 

samouprave i dostavlja se Bjelovarsko bilogorskoj županiji do 31. ožujka. Izvješće je prilog 

ove Odluke i sastavljeno je prema podacima Komunalca d.o.o. Garešnica. Izvješće se odnosi 

na provedbu utvrđenih obveza i učinkovitost poduzetih mjera. 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno,  s 8 (osam) glasova ZA, usvaja  

„Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.godinu“ 

(tekst Odluke nalazi se i privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)  



 

AD. 4. „Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni ovu Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava Odluku. Sukladno Državnom uredu za reviziju Općina je dužna 

Odlukom o komunalnom redu osigurati mogućnost korištenja površine javne namjene na način 

koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova ZA donosi 

„Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu“  

 

(tekst Odluke  nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD. 5. „Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne 

rasvjete na području Općine Velika Trnovitica“ 

 Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava navedenu Odluku te da je Općina Velika Trnovitica uputila Poziv 

za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete. Na 

raspisani natječaj pravovremeno su pristigle dvije ponude. Od toga jedna nije valjana, nije 

dostavljena potpuna dokumentacija, sukladno tome ponuda Elektroinstalaterskog obrta 

„MUNJA“ sadrži svu potrebnu dokumentaciju i ista ispunjava sve uvjete propisane javnim 

pozivom te je kao takva prihvatljiva. Komunalna djelatnost se povjerava na razdoblje od 4 

(četiri) godine.   

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova ZA,  usvaja 

„Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na 

području Općine Velika Trnovitica“ 

(tekst Odluke  nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD.6.  „Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne zelene 

površine na području Općine Velika Trnovitica „ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku. Pročelnica pojašnjava Odluku te da 

je Općina Velika Trnovitica uputila Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne 

djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina. Na raspisani natječaj su pristigle tri ponude. 

Sve tri ponude su uzete na razmatranje i ocjenu te je utvrđeno da samo jedna udovoljava 

kriteriju iz Javnog poziva, najniža cijena. Ponuda Stolarskog obrta „Pogrebna oprema“ Čedomir 

Matovina se utvrđuje kao potpuna, prikladna i prihvatljiva te u skladu s natječajnom 

dokumentacijom. Komunalna djelatnost se povjerava na razdoblje od 4 (četiri) godine.  



Vijećnik Matej Majcan sugerira da smo trebali odavno imati komunalno poduzeće koje bi radilo 

za nas i da se zaposle naši domaći ljudi sa našeg područja. 

Načelnik ukratko odgovora da se treba sve dobro razmotrit u vezi toga.  

Vijećnica Josipa Evaj ima pitanje koje su još dvije ponude pristigle. Pročelnica je odgovorila 

na postavljeno pitanje te pročitala koje su ponude pristigle.   

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, sa 6 (šest) glasova ZA i 2 (dva) suzdržana usvaja 

„Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne zelene površine 

na području Općine Velika Trnovitica“ 

(tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD. 7. „Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i 

mrtvačnica na području Općine Velika Trnovitica“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku. Pročelnica ukratko pojašnjava 

Odluku te da je Općina Velika Trnovitica uputila Poziv za dostavu ponuda za obavljanje 

komunalne djelatnosti – održavanje groblja i  mrtvačnice. Na raspisani natječaj pravovremeno 

su pristigle tri ponude. Sve tri ponude su uzete na razmatranje i ocjenu te je utvrđeno da samo 

jedna udovoljava kriteriju iz Javnog poziva, najniža cijena. Ponuda Stolarskog obrta „Pogrebna 

oprema “Čedomir Matovina se utvrđuje kao potpuna, prikladna i prihvatljiva te u skladu s 

natječajnom dokumentacijom. Komunalna djelatnost se povjerava na razdoblje od 4 (četiri) 

godine.  

Vijećnik Matej Majcan postavlja pitanje dali je točno da ne može nitko drugi obavljat ukop na 

groblju osim Pogrebne opreme Matovina. 

Pročelnica se ukratko osvrće na pitanje da se ova Odluka ne odnosi na ukope nego na 

održavanje groblja i mrtvačnice.  

Vijećnica Josipa Evaj ima pitanje koje su druge dvije ponude pristigle. Pročelnica je odgovorila 

na postavljeno pitanje i pročitala koje su dvije ponude pristigle.     

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, sa 6 (šest)glasova ZA i 2 (dva) suzdržana 

usvaja 

„Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje groblja i mrtvačnica 

na području Općine Velika Trnovitica “ 

  (tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)  

 

 

AD. 8. „Etički kodeks  nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Trnovitica“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni navedenu točku dnevnog reda. Pročelnica 

ukratko pojašnjava navedenu točku dnevnog reda. Donošenje Etičkog kodeksa je zakonska 

obveza jedinice lokalne samouprave. Svrha je promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje 

se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te 

jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.  



 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova ZA donosi 

  „Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Trnovitica“ 

(tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

 

AD. 9.“ Odluka o imenovanju Etičkog odbora“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni točku dnevnog reda. Pročelnica ukratko 

pojašnjava Odluku o imenovanju Etičkog kodeksa. Etički odbor čine predsjednik i dva člana. 

Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 

odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članovi Etičkoga odbora 

imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe. Predlaže 

se da članovi Etičkog odbora budu: Andrea Jandrić (predsjednica), Matej Majcan i Ivan 

Čukman. 

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova ZA usvaja  

  

 „Odluka o imenovanju Etičkog odbora“ 

 (tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD. 10.“Odluka o imenovanju Vijeća časti“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni navedenu točku dnevnog reda. Predsjednica 

pojašnjava da Viječe časti čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik Vijeća časti i članovi ne 

mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne 

liste zastupljene u Općinskom vijeću. Predlaže se da u Vijeće časti budu imenovani: Adrijana 

Župljanin (predsjednica), Nikola Crkvenac, Marija Spišić, Dražen Melec i Branko Pucarin. 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 8 (osam) glasova Za usvaja 

 „Odluka o imenovanju Vijeća časti“ 

 (tekst Odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 

AD.11.Razno 

Vijećnika Mateja Majcana zanima pitanje stare škole u Velikoj Trnovitici u čijoj je nadležnosti 

što se s njom planira i zašto je dopušteno propadanje gotovo jedinog spomenika kulture u ovom 

kraju i dali je Općina bila u mogućnosti i kako to spriječiti. 

  

Načelnik odgovara na postavljeno pitanje da je nadležnost i osnivač Bjelovarsko bilogorska 

županija te mi kao Općina nemamo ništa s time. Zgrada nije zaštićena kao kulturni spomenik, 

Općina je bila poslala dopis u školu ravnatelju na koji nam nisu odgovorili. Nadamo se suradnji 

sa Županijom i čekamo da nam dođe Župan da ju idemo pogledati i da se dogovorimo što će 

biti s njom moj prijedlog je da se sruši i napravi nova zgrada kao kulturni centar. 

 

Vijećnica Josipa Evaj ima pitanje jesu li poduzeti kakvi koraci za poticanje suradnje između 

Općine i OPG-ova te prodaje lokalnih proizvoda (što je planirano u Strategiji razvoja 2019. – 

2027.), a realizacija na temelju terminskog plana predviđena je do Q3 2021.g.? 

 



Pročelnica ukratko odgovara na postavljeno pitanje Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica 

je, kao što ste upoznati, izrađena u 2019.godini, koja prethodila pandemiji COVID – 19, te da 

su tada svi financijski pokazatelji bili u rastu, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini. 

Nadalje, pandemija COVID – 19 započela je u veljači 2020. godine i donijela znatan pad 

financijskih pokazatelja, a  s druge strane porast cijena, što je ujedno utjecalo i na ograničavanje 

mogućnosti plasiranja poljoprivrednih proizvoda na tržište, na državnoj, a sam time i globalnoj 

razini. Nastavno na pitanje vijećnice o poduzimanju koraka suradnje OPG-ova sa višim 

razinama lokalnih vlasti, obavještavamo da je u 2021. godini bila organizirana predavanja 

namijenjena poljoprivrednim proizvođačima na temu: “Predstavljanje natječaja za razvoj 

poljoprivrede“, te je isto o tome javnost bila obavještena putem lokalnih radija. Općina Velika 

Trnovitica će, unatoč nastaloj situaciji s pandemijom, a u skladu sa svojom mogućnostima , 

nastojati provoditi zacrtane planove iz navede Strategije 

 

Vijećnica Josipa Evaj ima pitanje na temelju kojeg pravnog akta (članka zakona, odluke, 

pravilnika) Općina nije dužna javno obznaniti rješenja o zapošljavanju? 

 

Pročelnica ukratko odgovara sukladno navedenom Rješenje o zapošljavanju, o kojem se 

postavlja pitanje, niti jednim propisom nije pravni akt i kao takav ne postoji za Jedinice lokalne 

i područne (regionalne)samouprave. Nadalje, nadovezuje se na članak 24. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 

se za izabranog kandidata, nakon provedenog natječaja, donosi rješenje o prijmu u službu 

odnosno, za pročelnika, rješenje o imenovanju pročelnika za koje nije propisana obveza javnog 

objavljivanja. 

 

Vijećnica zahtjeva da joj se pročelnica  pismeno očituje.  

 

Vijećnik Ivan Čukman postavlja pitanje zbog čega se kuglana u sklopu mjesnog doma ne 

iskorištava, pitanje vlasništva i mogućnosti korištenja? 

Načelnik ukratko odgovara na postavljeno pitanje ističući da Općina nije vlasnik nego 

poljoprivredna zadruga. Napominje da je Općina imala dosta upita da zašto kuglana nije u 

funkciji. Općina bi osigurala sredstva u Općinskom proračunu za devastaciju, ali problem stvara 

što Općina nije vlasnik pripadajućeg objekta. Prvo bi se trebalo riješiti imovinsko pravni odnosi, 

pa se može dalje dogovarati što i kako. Načelnik predlaže vijećniku Mateju Majcanu da pokuša 

dogovorit sa svojim šefom stranke Franjom Vrućinom da sazove skupštinu, te se na sljedećem 

vijeću može vidjeti da li postoji mogućnost za dogovor.    

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu  

    

Sjednica je zaključena u 16:00 sati 

 

Zapisničar: Predsjednica Općinskog vijeća: 

Žaklina Nađ, v.r.       Marica Prohaska, v.r. 


