
Na temelju članka 48. Stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 49. Statuta 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, 02/21) dostavljam 

Općinskom vijeću Općine Velika Trnovitica  

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA TRNOVITICA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. – 30.06.2022. GODINE 

  

I. UVODNI DIO  

Izvješće se podnosi temeljem članka 49. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni 

glasnik Općine Velika Trnovitica“, 1/18), prema kojem načelnik dva puta godišnje podnosi 

općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu. 

Statutom Općine Velika Trnovitica utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne 

vlasti i da ima jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) 

samoupravi (NN, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17) načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.  

U izvještajnom razdoblju obavljao sam izvršne poslove iz djelokruga općine koji su mi 

povjereni sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Općine 

Velika Trnovitica, pripremao opće akte, davao mišljenja o prijedlozima odluka i drugih akata 

koje su Općinskom vijeću uputili ovlašteni predlagatelji, izvršavao i osigurao izvršavanje 

općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine, kao 

i prihodima i rashodima općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine, 

nadzirao njegov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom općine i 

aktima općinskog vijeća.  

U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra i kontinuirana suradnja sa 

vijećnicima Općine Velika Trnovitica, zaposlenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Velika Trnovitica, udrugama građana, poduzetnicima, OPG-ima i građanima s područja 

općine, s ovlaštenim osobama na razini županije, gradova, općina, s predstavnicima resornih 

ministarstava, te sredstvima javnog priopćavanja, ostalim institucijama i partnerima u 

poslovanju. 

II. AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Infrastruktura :  

- kupnja zemljišta ispod Općine, potrebno radi projektne dokumentacije izgradnje 

vatrogasnog spremišta u iznosu od 55.000,00 kuna 

- asfaltiranje dječjeg igrališta kod mjesnog doma u mjestu Nova Ploščica u iznosu od 

54.308,01 kuna,  

- uređenje mjesnog doma Gornja Trnovitica (unutarnje uređenje i vanjsko) u iznosu od 

28.039,54 kuna.  



Održavanje nerazvrstanih cesta i prometnica, groblja i javnih zelenih površina: 

492.295,44 kuna 

- strojna košnja trave na nerazvrstanim cestama u iznosu od 80.300,00 kuna,  

- iskop graba, uređenje bankina 46.950,00 kuna, 

- uređenje poljskih puteva, ugradnja mostova i cijevi 128.187,50 ( isto se odnosi na 

uređenje puta kod Jugovića, put kod Lončara, Prekmlinska put, Skenderov put – lijevi 

i desni, Šulugov put) 

- cesta Ladislav – Trnovitica u iznosu 33.025,00 kuna, 

- nabava kamena i materijala i dijelova za potrebne radove u iznosu od 75.645,44 kuna.  

 

Oprema:   

- od opreme su nabavljeni i ugrađeni polupodzemni spremnici za razvrstavanje otpada, 

umjesto dosadašnjih zelenih otoka, na dvije lokacije, u Velikoj Trnovitici i Novoj 

Ploščici – 193.750,00 kuna,  

- proveden je postupak nabave i postavljanje svjetlosne signalizacije, sanacije opasnih 

mjesta, kod područne škole u naselju Nova Ploščica u iznosu od 219.875,00 kuna 

- ugrađena je kuhinja u mjesni dom Gornja Trnovitica, u iznosu od 55.000,00 kuna  

 

Javne potrebe stanovnika  -  

- u izvještajnom razdoblju, od siječnja do kraja lipnja, zaprimljena su dva zahtjeva za 

pomoć za opremu novorođenog djeteta, te su isti isplaćeni u iznosu od 20.000,00 

kuna,  

- iznos od 85.753,84 kuna utrošen je na sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih 

škola, te na financiranje troškova školske kuhinje, za učenike matične i područne 

škole. 

- nastavljeno je sa sufinanciranjem cijene vrtića za djecu sa područja Općine Velika 

Trnovitica koja pohađaju vrtić u drugom mjestu, na isto je utrošen iznos od 67.000,00 

kuna.  

- Financiranje i praćenje rada udruge putem kategoriziranih javnih poziva te sukladno 

uredbi o financiranju udruga.  
Ostale usluge:  

- na veterinarske usluge ( smještaj pasa lutalica ) i usluge deratizacije i dezinsekcije 

utrošen je iznos od 45.73,27 kuna.  

- Na intelektualne usluge, usluge izrade projekata utrošen je iznos od 92.367,78 kuna, a 

sastoji se od izrade programa zaštite divljači, izradu provedbenog programa, izrada 

projekta i ostale potrebne dokumentacije za projekt grijanja u mjesnom domu u 

Velikoj Trnovitci, izrada projekta za vatrogasno spremište u mjestu Nova Ploščica.  

 

Od ostalih informacija istaknuli bi kako smo se u izvještajnom razdoblju od siječnja 

do lipnja 2022. godine, prijavljivali sa projektima na natječaje, tako smo prijavili projekt 



uređenja i rekonstrukcije nogostupa u mjestu Velika Trnovitica na Ministarstvo regionalnog 

razvoja, na Ministarstvo graditeljstva smo prijavili projekt nadogradnje terase i nadstrešnice u 

mjesnom domu Velika Mlinska, te na javni poziv Lokalne razvojne agencije smo prijavili 

projekt grijanja u mjesnom domu Velika Trnovitica.  

ZAKLJUČAK  

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01. 

siječnja do 30.  lipnja 2022. Sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti načelnika kao 

izvršnog tijela Općine. Nastojao sam u okviru financijskih mogućnosti planiranih 

Proračunom, u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će 

osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba i zadovoljiti normalno 

funkcioniranje Općine Velika Trnovitica. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Ivan Marković, /v.r./  

 

 

 

 

 

 

 


