
                              
                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/04 

URBROJ: 2103-20-01-22-02 

Velika Trnovitica, 30. rujna. 2022. godine 

 

ZAPISNIK 

o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 30. rujna 2022. godine (petak) 

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

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

Sjednici nisu nazočili: Matej Majcan, Anamaria Fadljević, Zvonko Vučinić i Josipa Evaj uz 

opravdanje. 

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 9. sjednicu 

općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

Predsjednica utvrđuje da je od 9 prisutno ukupno 5 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane 

odluke.  

Predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 20. srpnja 2022. godine. 

2. Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.godine. 

3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica s pripadajućim 

programima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine 

4. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica za 2023. godinu 

- Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu 

5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika Trnovitica 

6. Razno 

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje dnevni red na glasovanje. 

Dnevni red je bez rasprave,  jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA,  usvojen. 

 

 

 

 



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

AD. 1. Usvajanje zapisnika s  8. sjednice Općinskog vijeća održane 20. srpnja 2022. godine  

Vijećnica Josipa Evaj se javila putem e-maila u kojem je iskazala opasku na zapisnik sa prethodne 

sjednice vijeća koja je održana 20. srpnja 2022. godine. Na točku dnevnog reda AD. 4 Odluka o  

povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine 

Velika Trnovitica. „Navedeno je kako“ Bez rasprave Općinsko vijeće sa 6 (šest) glasova ZA i 1 

(suzdržan) usvaja. Osobno je bila protiv te odluke, a ne suzdržana pa moli da se uvede u zapisnik sa 

današnje sjednice. 

 

Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA, usvaja  

 Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća održane 20. srpnja 2022. godine. 

  

AD. 2. „ Izvješće načelnika za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022.“ 

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 objašnjenja za svoj rad sukladno pojedinom području djelovanja, uređenju komunalne 

infrastrukture, kupnja zemljišta, asfaltiranje igrališta, obnova namještaja u Gornjoj Trnovitici. 

Održavanje nerazvrstanih cesta, zelenih površina i groblja, uređenje poljskih putova, polu podzemni 

spremnici, svjetlosna signalizacija kod škole, isplaćene naknade za novorođenčad, financiranje 

učenika, vrtića i udruga. Veterinarske usluge zbrinjavanje pasa, usluge špricanja komaraca i izrada 

projektne dokumentacije.  

 

Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno  sa 5 (pet)  glasova ZA , usvaja 

 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za siječanj – lipanj 

2022.Godinu 

 

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

 

AD. 3.  „ Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Velika Trnovitica s pripadajućim 

programima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine “  

Predsjednica vijeća poziva Andreu Jandrić,  računovodstvenog referenta da pojasni navedenu točku  

Dnevnog reda.  

Andrea Jandrić pozdravlja sve prisutne te se poziva na zakonsku obavezu podnošenja polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju proračuna. Navodi kako će ukratko objasniti pojedine stavke i prihodovne i 

rashodne stavke. Ukratko je objasnila jednu po jednu stavku.  

 

 Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA,  usvaja 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o izvršenju proračuna Općine Velika Trnovitica od 

siječnja do lipnja .2022.godine 

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

 

AD.4. „Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica za 2023. godinu u vlasništvu Općine Velika Trnovitica“ 

Predsjednica vijeća poziva Adrijanu Župljanin, pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela da pojasni 

navedenu točku Dnevnog reda. 



Pročelnica pojašnjava odluku te navodi da Godišnji plan upravljanja imovinom izrađuje se i donosi na 

jednogodišnjoj bazi sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom. Za navedeni plan 

upravljanja imovinom provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na službenoj 

internet stranici općine koje je trajalo od 23. lipnja 2022. godine do 23. srpnja 2022. godine. Tijekom 

internetskog savjetovanja nije pristiglo ni jedno očitovanje niti primjedba predstavnika zainteresirane 

javnosti što je navedeno u Izvješću o savjetovanju koje je objavljeno na mrežnim stranicama Općine 

Velika Trnovitica. Donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom općine Velika Trnovitica je u 

nadležnosti općinskog vijeća.  

 

  Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno sa 5 (pet) glasova  ZA,  usvaja  

Odluku o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 

2023. godinu u vlasništvu Općine Velika Trnovitica 

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

 

AD.5. „Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika Trnovitica „ 

Predsjednica vijeća poziva Adrijanu Župljanin pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela da pojasni 

točku Dnevnog reda. 

Pročelnica ukratko pojašnjava Odluku o komunalnim djelatnostima te ističe da je usklađena sa 

odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i da se njome propisuje način i uvjeti obavljanja 

komunalne djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica. Donošenje Odluke o komunalnim 

djelatnostima u nadležnosti je općinskog vijeća.  

Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA,  usvaja 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Velika Trnovitica 

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

 

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu. 

 

Sjednica je zaključena u 15:50 sati 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Općinskog vijeća: 

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


