
   

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/02 

URBROJ:2103-20-03-22-1 

Velika Trnovitica, 04. svibanj 2022. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 04. svibnja 2022. godine 

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

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

Mile Delač i Josipa Evaj.  

Sjednici nisu nazočili: Matej Majcan i Anamaria Fadljević. 

Na sjednici su bili nazočni: općinski načelnik Ivan Marković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Adrijana Župljanin i stručna suradnica za računovodstvo i financije Andrea Jandrić, zapisničarka 

Žaklina Nađ, predstavnica medija  

Predsjednica Općinskog vijeća Marica Prohaska  pozdravlja sve prisutne te otvara 7. Sjednicu 

općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

Predsjednica Općinskog vijeća  utvrđuje da je od 9 prisutno ukupno 7  vijećnika te da se mogu 

donositi pravovaljane odluke.  

Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 6.sjednice Općinskog vijeća održane 18. ožujka 2022. godine. 

2. Godišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu s pripadajućim programima. 

3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – dezinfekcija, dezinsekcija i 

deratizacija na području Općine Velika Trnovitica 

4. Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području 

Općine Velika Trnovitica 

- Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Velika 

Trnovitica. 

5. Odluka o kupnji zemljišta 

6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica 

7. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

8. Razno. 



 

 

 

 Predsjednica Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje. 

Dnevni red je, bez rasprave, jednoglasno s 7 (sedam)  glasova ZA, usvojen. 

 

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

AD. 1.“Usvajanje zapisnika sa prethodne 6. sjednice Općinskog vijeća održane 04. svibnja 

2022. godine“ 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

 Zapisnik s prethodne 26. sjednice Općinskog vijeća održane 22. veljače 2021. godine. 

 

AD. 2. „Godišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu s pripadajućim programima.  

Predsjednica vijeća poziva Andreu Jandrić, stručnu suradnicu za računovodstvo i 

financije da pojasni navedenu točku dnevnog reda. 

Andra Jandrić pozdravlja sve prisutne te se poziva na zakonsku obavezu podnošenja 

godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Te navodi kako su dobili bilješke gdje je sve po 

stavkama obrazloženo.  

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

 

„Godišnje izvršenje proračuna za 2021.godinu s pripadajućim programima “ 
 

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

 

AD. 3. „ Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija na području Općine Velika Trnovitica.“  

 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni Odluku. 

Pročelnica ukratko pojašnjava navedenu Odluku te da je upućen Javni poziv za dostavu 

ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. 

Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle dvije ponude: Škarda – sanitarna zaštita d.o.o. 

i Eko – deratizacija d.o.o. Sukladno tome utvrđeno da je ponuda Škarda – sanitarna zaštita 

d.o.o. prikladna i prihvatljiva, u skladu s natječajnom dokumentacijom te ponuda udovoljava 

kriteriju iz Javnog poziva, najniža cijena. Komunalna djelatnost se povjerava na razdoblje od 

4 godine.   

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno  sa  7 (sedam) glasova ZA usvaja  

„Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – dezinfekcija, dezinsekcija i 

deratizacija na području Općine Velika Trnovitica“ 

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



AD. 4. „Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području 

Općine Velika Trnovitica. “ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni Odluku. 

Pročelnica ukratko pojašnjava navedenu Odluku. Razlog za izradu navedenog programa 

proizlazi iz Zakona o lovstvu koji propisuje da se donosi Program zaštite divljači kojim se 

uređuje zaštita i lov divljači na području Općine. Program se donosi na 10 (deset) godina te je 

za navedeni Program Općina podnijela zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i samim time 

pribavila suglasnost. Načelnik se nadovezuje s dodatnim pojašnjenjem Programa.  

Bez rasprave Općinsko vijeće sa 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

„Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine 

Velika Trnovitica“ 

 

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

 

AD. 5. „Odluka o kupnji zemljišta“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni točku dnevnog redu. 

Pročelnica pojašnjava da se ovom Odlukom pristupa kupnji zemljišta za izgradnju parkirališta 

i vatrogasnog doma. Načelnik se ukratko nadovezuje kako je povoljna cijena i dobra lokacija. 

Na temelju Odluke načelnik sklapa kupoprodajni ugovor. 

Bez rasprave Općinsko vijeće sa 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

„Odluka o kupnji zemljišta“ 

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

 

AD. 6.  „Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica„ 

Predsjednica poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni navedenu točku dnevnog reda. 

Pročelnica pojašnjava da se ovom Odlukom nalaže raspisivanje javnog natječaja za prodaju 

nekretnina građevinske i poljoprivredne namjene koje su u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica. Nakon provedenog postupka natječaja, Odluka o odabiru donosi Općinsko vijeće, 

na temelju koje se sklapa Ugovor o kupoprodaji. Načelnik se nadovezuje kako je natječaj bio 

raspisan i prije dvije godine.   

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, sa 7 (sedam) glasova ZA  usvaja 

„Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica“ 

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

 



 

AD. 7.“ Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Općine Velika Trnovitica“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni navedenu točku dnevnog 

reda.  

Pročelnica ukratko pojašnjava navedenu točku dnevnog reda da se ovom Odlukom imenuje 

povjerenstvo koje provodi postupak raspisivanja javnog natječaja, prikupljanja, otvaranja i 

ocjene ponuda pristiglih na natječaj. Predlaže se da se u povjerenstvo imenuju: Marica 

Prohaska, Adrijana Župljanin i Andrea Jandrić. 

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, sa 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

„Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u 

                            vlasništvu Općine Velika Trnovitica“ 

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

 

AD. 8.Razno 

 

Josipa Evaj postavlja pitanje potiče li se razvoj poduzetništva na području općine ( i na koji 

način)? 

Pročelnica odgovara na postavljeno pitanje Općina Velika Trnovitica u proračunu trenutno 

nema planirana sredstva za razvoj poduzetništva. 

 

Josipa Evaj postavlja pitanje zbog čega se nekoliko stotina metara od legalnog odlagališta u 

Velikoj Mlinskoj odvoze smeće i glomazni otpad suprotno propisima i zakonima te jesu li 

mještani općine sa time upoznati? 

Pročelnica odgovara da odvoz smeća i glomaznog otpada odnosno nepropisno odlaganje 

otpada sa fotografija koje ste dostavili, sve do danas, nitko nije prijavio u Općinu, također 

napominje da Općina Velika Trnovitica ne može utjecati na ponašanje niti na opću kulturu 

mještana. Pročelnica također napominje da na stranici Općine postoji obrazac za prijavu 

nepropisnog odlaganja otpada.  

 

Vijećnica zahtijeva da joj se pročelnica pismeno očituje. 

 

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

 

Predsjednica zaključuje sjednicu. 

   

Sjednica je zaključena u 15:30 sati 

 

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

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

 


