
   

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/03 

URBROJ:2103-20-03-22-1 

Velika Trnovitica, 20. srpanj 2022. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 20. srpnja 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  računovodstveni referent Andrea Jandrić, zapisničarka Žaklina Nađ te 

predstavnica medija.  

Predsjednica Općinskog vijeća Marica Prohaska  pozdravlja sve prisutne te otvara 8. 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 7.sjednice Općinskog vijeća održane 04. svibnja 2022. godine. 

2. I. izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu s pripadajućim programima 

3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

4. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih 

cesta na području Općine Velika Trnovitica 

5. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području 

Općine Velika Trnovitica 

6. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu 

- Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica za 2021. godinu 

7.  Odluka o donošenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih 

obitelji na području Općine Velika Trnovitica za 2022.godinu 



- Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Velika Trnovitica za 2022.godinu 

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 7. sjednice Općinskog vijeća održane 04. svibnja 

2022. godine“ 

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

 Zapisnik s prethodne 07. sjednice Općinskog vijeća održane 04. svibnja 2022. godine. 

 

AD. 2. „I. izmjene i dopune proračuna za 2022. 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 pojašnjava izmjene i dopune proračuna, sa 

pripadajućim odlukama i programima. Te navodi kako su dobili bilješke gdje je sve po 

stavkama obrazloženo.  

 

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

 

„I. izmjene i dopune proračuna za 2022.godinu s pripadajućim programima“ 

 

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

 

 

AD. 3. „ Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Općine Velika Trnovitica“  

 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni Odluku. 

Pročelnica ukratko pojašnjava na raspisani natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica  pravovremeno je pristigla 1 (jedna) ponuda koja ispunjava natječajne 

uvjete. Pristigla ponuda je ponuda Ivice Moraveka, sa ponuđenom cijenom. O odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja kojom se ujedno ovlašćuje načelnika na sklapanje Ugovora o 

kupoprodaji. 

 

Vijećnik Mile Delač postavlja pitanje koja je površina poljoprivrednog zemljišta. Pročelnica 

ukratko odgovara da je površina 38.393 m3. 

 



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

„Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Velika Trnovitica“ 

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

 

AD. 4. „Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje 

nerazvrstanih cesta na području Općine Velika Trnovitica. “ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin  da pojasni Odluku. 

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

poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih 

cesta. Na raspisani natječaj pravovremeno su pristigle tri ponude od kojih ponuda Tomislava 

Pitnera, Usluge građevinske mehanizacije i javni prijevoz nije potpuna dok su preostale dvije 

ponude: Ceste d.d. i Europromet d.o.o. potpune. Ponude su uzete na razmatranje i ocjenu te je 

utvrđeno da je ponuda Europrometa d.o.o. potpuna, prikladna i prihvatljiva, u skladu s 

natječajnom dokumentacijom te ponuda koja udovoljava kriteriju iz Javnog poziva, najniža 

cijena. Komunalna djelatnost se povjerava na razdoblje od 4 godine. 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje dali može dobiti u pisanom obliku ponude koje su 

dostavljene. Pročelnica odgovara da može doći u Jedinstveni upravni odjel i da će dobiti na 

uvid tražene ponude.  

Bez rasprave Općinsko vijeće sa 6 (šest) glasova ZA i 1 (jedan) suzdržan 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 načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Velika Trnovitica , Opći uvjeti“ 

Predsjednica  poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni točku dnevnog redu. 

Pročelnica pojašnjava da radi usklađivanju s novom pravnom regulativnom Općina Velika 

Trnovitica je u suradnji s Komunalcem d.o.o. Grešnica izradila Nacrt Odluke. Zakonska 

osnova za donošenje ove Odluke sadržana Zakona o gospodarenju otpadom. Cilj odluke je 

uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica, u skladu s načelima održivog 

razvoja ,zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. S obzirom na 



važnost navedene odluke provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na 

službenoj Internet stranici općine.  

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

„Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine 

Velika Trnovitica, Opći uvjeti“ 

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

 

 

AD.6.  „Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica za 2021.godinu„ 

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

Pročelnica pojašnjava izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati  strukturu 

poglavlja  godišnjeg plana upravljanja imovinom koji slijedi načela upravljanja imovinom 

navedena u Strategiji. Obveza jedinice lokalne samouprave je svake godine do 30.rujna 

Općinskom vijeću podnijeti izvješće o upravljanju imovinom. U njemu su sadržane sve 

promjene u stanju općinske imovine te je prikaz postignutog  u odnosu na postavljeni plan.  

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

„Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica za 2021.godinu“ 

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

 

 

AD. 7.“ Odluka o donošenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Velika Trnovitica za 2022.godinu“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni navedenu točku dnevnog 

reda.  

Pročelnica ukratko pojašnjava program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji definiraju se 

ciljevi, mjere, te uvjeti i postupci dodjele pomoći mladim obiteljima za rješavanje stambenog 

pitanja. Svrha Programa je pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike 

koja je i jedan od najvećih problema . Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade 

obitelji. Mladom obitelji u smislu ovog Programa smatra se prijavitelj  i njegov bračni ili 

izvanbračni drug pod uvjetom da jedan od njih nije navršio više od 35 godina  života u godini 

podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, a vlasnik je ili suvlasnik na nekretnini. U slučaju 

kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta od fizičke osobe, a uz uvjet da se 

građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području općine Velika Trnovitica 

mlada obitelj može ostvariti pomoć u visini od 20.000,00 kuna na temelju kupoprodajnog 

ugovora. Potpora za kupnju stambenog objekta, uz opće uvjete propisane ovim Programom, 

odobrava se uz uvjet da je nekretnina na području Općine Velika Trnovitica te da podnositelji 

nemaju duga i da na nekretnini za koju traže potporu nije evidentiran dug prema Općini 

Velika Trnovitica. U programu se podrazumijeva dogradnja ,nadogradnju i rekonstrukciju 

postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje 



prijave  skladu s ovim Programom. Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina svake godine 

do 31.12. dostaviti Općini Velika Trnovitica dokaz o prebivalištu. 

Vijećnik Mile Delač postavlja pitanje dali ulazi namještaj u tu svrhu adaptiranja. Pročelnica 

ukratko odgovara troškovi unutarnjeg uređenja poput nabave namještaja, opreme, kućanskih 

aparata, bijele tehnike i sl. nisu prihvatljivi troškovi.  

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

„Odluka o donošenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog “ 

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

 

 

 

AD. 8.Razno 

 

Josipa Evaj postavlja pitanje je li se što razmotrilo u vezi osnivanja vlastitog komunalnog 

poduzeća, budući je načelnik na 6.sjednici Općinskog vijeća (18.03.2022.)napomenuo kako se 

„treba sve dobro razmotriti“, a jedna od točki dnevnog reda na sutrašnjoj (20.07.2022.) 

sjednici je povjeravanje održavanja nerazvrstanih cesta? 

Pročelnica odgovara na postavljeno pitanje obzirom da se pozivate na činjenicu da je načelnik 

na 6.sjednici Općinskog vijeća održanoj 18.03.2022. godine napomenuo da se oko osnivanja 

vlastitog komunalnog poduzeća ,treba sve dobro razmotriti , molim Vas da se u buduće s 

pitanjima vezanim uz Načelnikove napomene ili obrazloženje obratite Načelniku. 

 

 

Josipa Evaj postavlja pitanje molim Vas financijska izvješća udruga sa područja Općine 

Velika Trnovitica za 2021. godinu (u pisanom obliku). 

Pročelnica odgovara na postavljeno pitanje sve udruge u Republici Hrvatskoj dužne su prema 

Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnom računovodstvu i Registru 

neprofitnih organizacija dužne dostavljati financijska izvješća FINI, koja se nakon toga javno 

objavljuju na registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija.   .  

 

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. 


