
      

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/05 

URBROJ: 2103-20-01-22-2 

Velika Trnovitica, 02. prosinca 2022. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 02. prosinca 2022. godine 

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

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

Josipa Evaj i Mile Delač .  

Sjednici nisu nazočili: Matej Majcan i Anamaria Fadljević. 

Na sjednici su bili nazočni: općinski načelnik Ivan Markvić, 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 10. Sjednicu 

općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

Predsjednica utvrđuje da je od 9 prisutno ukupno 7 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

Predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 9. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2022. 

godine 

2. Odluka o usvajanju Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s Projekcijama 

za 2024.-2025. godinu s pripadajućim programima. 

3. Odluka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi, Područni ured Bjelovar, Ispostava 

Garešnica 

4. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2023. – 2025. godine 

5. Odluka o osnivanju Povjerenstva  za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja programa 

javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu   

6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika 

- Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika  

7. Odluka  o prihvaćanju prijedloga Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Velika Trnovitica 



- Prijedlog Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području 

Općine Velika Trnovitica, obrazloženje cijene 

8. Odluka o  socijalnoj skrbi 

9. 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 09. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 

2022. godine“ 

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

 Zapisnik s prethodne 09. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2022. godine. 

 

AD. 2. „  Odluka o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s 

Projekcijama za 2024.-2025. godinu s pripadajućim programima“.  

  Predsjednica vijeća navodi kako su za ovu točku dnevnog reda materijali bili 

dostavljeni mjesec dana prije samog održavanja sjednice općinskog vijeća te za pojašnjenje 

poziva općinskog načelnika i računovodstvenog referenta Andreu Jandrić.  

Načelnik navodi kako se proračun za sljedeću godinu temelji na 7.326.226 kuna a 

rashodi 8.306.226 kuna. Te će računovodstveni referent Andrea Jandrić pojasnit sljedeće, 

sukladno uputama da se proračun mora prikazivati u eurima te da sad ide na dvije znamenke.  

 

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

 

„Odluku o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2023.godinu s 

Projekcijama za 2024.-2025. godinu s pripadajućim Programima“ 

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

 

AD. 3.  „ Odluka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi, Područni ured Bjelovar, Ispostava 

Garešnica.“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu Adrijanu Župljanin da pojasni Odluku. 

Pročelnica pojašnjava kako se suglasnost donosi svake godine iz razloga što Porezna 

uprava obavlja poslove vezane za općinske poreze što se donosi na porez na potrošnju, na 

korištenje javnih površina i porez na tvrtku. Također, suglasnost se mora donijeti svake godine 

ponovo zbog dostave Poreznoj upravi. 

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

„Odluka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi“ 

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

 

AD. 4. „Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2023. – 2025. godine“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni točku dnevnog reda.  



Pročelnica pojašnjava da se Planom razrađuje donošenje i usklađivanje temeljnih dokumenata 

za razvoj civilne zaštite za navedenu 2023. godinu – 2025. godinu. Ostvarenje ovog plana 

povezano je sa financijskim sredstvima koji će se odvojiti za sustav civilne zaštite u navedenoj 

godini.   

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

„Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu s financijskim 

učincima za razdoblje 2023. – 2025. godine“  

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

 

AD. 5. „Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja programa 

javnih potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2023. godinu“ 

 Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava Odluku da je od srpnja na snazi novi Zakon o kulturnim vijećima 

i financiranju javnih potreba u kulturi, kojim se propisuje da se sredstva financiranja za kulturu 

dodjeljuju na temelju javnog poziva koji se raspisuje do 1. listopada za sljedeću proračunsku 

godinu. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi  za 2023. godinu raspisan 

je 30. rujna 2022. godine i trajao je sve do 31. listopada. Stručno vrednovanje prijavljenih 

programa i projekata provode stručna povjerenstva koje osniva Općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica. Aktom o osnivanju utvrđuje se broj članova i zadaće. Članove povjerenstva imenuje 

i razrješava općinski načelnik.  

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

„Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja programa javnih 

potreba u kulturi Općine Velika Trnovitica za 2023.godinu“ 

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

 

AD.6.  „Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge pokojnika – Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika  „ 

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

navedenu Odluku Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da Isporučitelj 

komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti 

donosi Opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor 

o isporuci komunalne usluge. Odlukom vijeća o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Velika Trnovitica propisuje se da su usluge ukopa komunalna djelatnost koju obavlja 

Komunalac d.o.o. Garešnica koji je sukladno Zakonu, dana 12. listopada dostavio prijedlog 

Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na izdavanje prethodne suglasnosti 

predstavničkog tijela Općine. 

Bez rasprave Općinsko vijeće sa 6 (šest) glasova ZA i 1 (jedan) protiv usvaja 

„Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

pokojnika – Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika“ 

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

 

AD. 7. „Odluka o prihvaćanju prijedloga Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica – Prijedlog Cjenika pružanja 



javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica 

,obrazloženje cijene“ 

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

objašnjava Odluku da je 14.studenog 2022 god. Komunalac d.o.o. Garešnica podnio zahtjev za 

izdavanje suglasnosti na Prijedlog Cjenika sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koju je Općinsko vijeće 

donijelo 20. srpnja 2022. godine. Prilog podnesenog zahtjeva je i obrazloženje cijene javne 

usluge sakupljanja komunalnog otpada. Za navedeni je cjenik provedeno javno savjetovanje 

tijekom kojeg nije pristiglo ni jedno očitovanje ni primjedba predstavnika zainteresirane 

javnosti. Sukladno Zakona o gospodarenju otpadom općinski načelnik izdaje suglasnost na 

Cjenik.   

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

„Odluka o prihvaćanju prijedloga Cjenika pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Velika Trnovitica – Prijedlog cjenika pružanja javne usluge 

sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Trnovitica , obrazloženje cijene “ 

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

 

AD. 8. „Odluka o socijalnoj skrbi“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku. Pročelnica ukratko pojašnjava da je 

od listopada na snazi novi Zakon o socijalnoj skrbi. Obzirom na to da je istim propisano da 

djelatnost socijalne skrbi, osim ustanova za socijalnu skrb, obavljaju i jedinice lokalne 

samouprave nužno je uskladiti Odluku sa novim Zakonom.    

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

  „Odluku o socijalnoj skrbi“ 

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

 

AD. 9.“ Razno“ 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje Zašto se sjednice Općinskog vijeća održavaju u redovno 

radno vrijeme, kako Općine tako i većine vijećnika? Prijašnjih godina, vrijeme održavanja istih 

bilo je u poslijepodnevnim ( kasnijim) satima. 

Pročelnica odgovara da vrijeme održavanja sjednica odgovara većini članova Općinskog vijeća 

stoga se o promjeni termina trenutno ne razmišlja. Napominje da sukladno Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani 

izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela. 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje koje je više u obliku prijedloga – Postoji li mogućnost 

da se na razini Općine formira informatičko rješenje u obliku web platforme, na način da se 

promovira transparentnost poslovanja Općine, poput primjerice online servisa koji bi 

mještanima omogućavao uvid u račune i obveze Općine? 

Pročelnica ukratko odgovara Općina je u procesu realizacije gore navedenog, sa informatičarem 

knjigovodstvenog programa. Naime, trenutno se ne ide u smjeru online servisa, već tabelarnog 

prikaza koji bi se na mjesečnoj/kvartalnoj razini dizao na stranice Općine, sa podacima koji bi 

se smjeli javno objaviti, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Razlog tome je problem 

na koji se nailazi, a odnosi se na to da unutar Zakona o proračunu koji propisuje obvezu istoga 

stoji i članak koji navodi kako je ministar financija u obvezi donijeti naputak kojim se utvrđuje 



okvirni sadržaj, minimalni skup podataka te način javne objave informacija na mrežnim 

stranicama jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave o trošenju proračunskih 

sredstava, no isti još uvijek nije donesen. 

Vijećnica zahtjeva da joj se pročelnica pismeno očituje. 

 

Predsjednica vijeća pozdravlja sve prisutne te navodi da smo zaprimili jednu zamolbu od Željka 

Mihaljevića da mu se pomogne za podmirivanje osnovnih životnih potreba. Vijećnik Mile 

Delač je dao prijedlog da mu se pomogne sa 1.500,00 kuna / 199,08 eura. 

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

 

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu  

    

Sjednica je zaključena u 15:30 sati 

 

 

Zapisničar: Predsjednica Općinskog vijeća: 

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

 


