
      

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/22-01/6 

URBROJ:2103-20-03-22-2 

Velika Trnovitica, 21. prosinca 2022. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 21. prosinca 2022. godine 

(srijeda) u Općinskoj vijećnici, a započela je s radom u 18:00 sati. 

Nazočni vijećnici:  Prohaska Marica, Jelena Barišić,  Marinko Savić, Zvonko Vučinić, Josipa Evaj i 

Mile Delač .  

Sjednici nisu nazočili: Matej Majcan , Anamaria Fadljević i Ivan Čukman. 

Na sjednici su bili nazočni: općinski načelnik Ivan Marković, računovodstveni referent Andrea Jandrić, 

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 11. Sjednicu 

općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica. 

Predsjednica utvrđuje da je od 9 prisutno ukupno 6 vijećnika te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

Predsjednica Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća održane 02.prosinca 2022. godine. 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

pripadajućim Programima. 

3. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka za 2023. godinu 

4. Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2022. 

godinu 

5. Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2023. godini. 

6. Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada 

„Johovča“ 

7. I. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 

8. Razno  

 

Predsjednica Općinskog vijeća daje dnevni red na glasanje. 

Dnevni red je bez rasprave, jednoglasno s 6 (šest) glasova ZA, usvojen. 



 

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

AD. 1.“ Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća održane 02.prosinca 2022. 

godine“ 

Bez rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno,  s 6 (šest)  glasova ZA, usvaja  

 Zapisnik s prethodne 10. sjednice Općinskog vijeća održane 02. prosinca 2022. godine. 

 

AD. 2. „  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

pripadajućim Programima“.  

  Predsjednica vijeća pozdravlja sve prisutne. Predsjednica poziva računovodsvenog 

referenta da ukratko objasni predložene i izmjene i dopune proračuna. Računovodsveni referent 

ukratko objašnjava izmjene i dopune Proračuna. 

 

Bez rasprave, Općinsko vijeće,  s 6 (šest)  glasova ZA,  donosi 

 

„II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

pripadajućim Programima“ 

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

 

AD. 3.  „ Odluka o raspodjeli sredstava za rad politički stranaka za 2023.godinu.“ 

Predsjednica vijeća poziva stručnu suradnicu za računovodstvo i financije Andreu 

Jandrić da pojasni Odluku. 

Stručna suradnica za računovodstvo i financije pojašnjava navedenu točku dnevnog 

reda. Te da je ova Odluka samo napisana konkretno za općinsko vijeće Općine Velika 

Trnovitica temelji se na Zakonu o financiranju političkih stranaka u kojem su određeni iznosi 

sukladno našem vijeću. 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno,  s 6 (šest) glasova ZA, usvaja  

„Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranka za 2023. godinu “ 

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

 

AD. 4. „Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2022. 

godinu“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni ovu Odluku.  

Pročelnica  ukratko pojašnjava da se Godišnja analiza  donosi svake godine temeljem Zakona 

o sustavu civilne zaštite. Godišnja analiza sadrži pregled svih aktivnosti civilne zaštite tijekom 



2022.godine. Izvršen je i redovni inspekcijski nadzor od stane inspektora za civilnu zaštitu 

Ministarstva unutarnjih poslova i utvrđeno je da nepravilnosti nije bilo.  

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 6 (šest) glasova ZA usvaja 

„Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2022.godinu“  

 

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

 

 

 

AD. 5. „Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2023.godini“ 

 Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava da se Odluka donosi svake godine i ništa se ne mijenja osim što  

je iznos prikazan u eurima. Visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta u obitelji 

iznosi 10.000,00 kuna / 1.327,23eura 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 6 (šest) glasova ZA,  usvaja 

„Odluku o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2023.godini“ 

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

 

 

AD.6.  „Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta 

otpada „Johovača“  „ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni navedenu točku dnevnog reda. 

Pročelnica pojašnjava da je Općini dostavljena zamolba za izdavanje jamstva za potrebe 

postupka izdavanja nove dozvole za gospodarenje otpadom. Naime, Komunalac d.o.o. 

posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, no tom dozvolom određena je nova revizija 

dozvole za koju je potrebno jamstvo jedinica lokalne samouprave suvlasnika, kojom se 

preuzima obveza osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta. To je isključivo jamstvo, nije 

izvor financiranja troškova zatvaranja, obzirom da će Komunalac sukladno Planu poslovanja 

osigurati novčana sredstva za zatvaranje odlagališta . Također, može se računati na 

sufinanciranje troškova zatvaranje od strane Fondova za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, koji je sudjelovao u sufinanciranju svih, do sad, zatvorenih odlagališta. 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 6 (šest) glasova ZA  usvaja 

„Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada 

„Johovača“ 

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

 

 



AD. 7. „I. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika  Jedinstvenom upravnom odjelu“ 

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

objašnjava Odluku da se je Općina ove godine samostalno prijavila na provođenje Zaželi  

programa zapošljavanja žena – III. Faza projektnim prijedlogom pod nazivom „ Ruka podrške“ 

kojim bi se zaposlilo 10 žena i 1 koordinator projekta. U pripremi je potpisivanje Ugovora  o 

dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje programa Zaželi stoga je potrebno utvrditi 

koeficijent za obračun plaće  Koordinatora projekta „Zaželi“. Nakon potpisivanja Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava kreće  se u realizaciju navedenog projekta, a koji će biti zadužen 

za održavanje svih projektnih aktivnosti i odgovaran za ostvarivanje planiranih rezultata i 

pokazatelja. 

Vijećnik Mile Delač postavlja pitanje koliko bi bilo zaposleno žena. Pročelnica odgovara da će 

biti 10 žena zaposleno, te da će svaka žena imati 6 korisnika o kojim će se brinuti. 

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno, s 6 (šest) glasova ZA usvaja 

„I. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenom upravnom odjelu“ 

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

  

 

 

AD. 8. Razno 

  

 

 

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu  

    

Sjednica je zaključena u 17:20 sati 

 

 

 

Zapisničar: Predsjednica Općinskog vijeća: 

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

 


