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“, 01/18) dostavljam Općinskom
vijeću Općine Velika Trnovitica

OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 30.06.2019.
GODINE

UVOD
Izvješće se podnosi temeljem članka 49. stavak 1. Statuta Općine Velika Trnovitica ( Službeni
glasnik 01/18), prema kojem je načelnik dužan dva puta godišnje podnositi Izvješće o svom
radu. Statutom Općine Velika utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da ima
jednog zamjenika te sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom.

ZAKLJUČAK Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica predstavlja
kratak pregled aktivnosti u 2017. godini iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela Općine.
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju nastojao obavljati poslove iz svoje nadležnosti
na način da osigura uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine
Velika Trnovitica u 2017. godini. OPĆINSKI NAČELNIK Ivan Marković
Infrastruktura (mjesni domovi) :
-

Uređene sa je općinska prostorija - nova vijećnica, te poslovni prostor u našem
vlasništvu.
Provedene su prijave na natječaj za izmjenu krovišta u Velikoj Mlinskoj, ali nije
prošlo na natječaju, te će se to u ovom polugodištu realizirati novcem iz proračuna.
Dobivena su sredstva za WIFI projekat, u iznosu od 15.000 eura, te će se i to realizirati
unutar ovog drugog polugodište.

Održavanje nerazvrstanih cesta:
-

Na održavanje nerazvrstanih cesta ( što uključuje kamen, prijevoz istog te sama usluga
održavanja i uređenja puteva, mostova, sanaciju klizišta) iznosi – 143.685,09 kuna
Održavanje groblja 88.000 kuna
Izrada projektne dokumentacije za cestu prema Ladislavu.
Izrada projektne dokumentacije za II. Fazu rekonstrukcije nogostupa, za što su
dobiveni novci od ministarstva regionalnog razvoja.

Oprema: -

Zemljište kod groblja – 23.000,00 kuna
Klima uređaji u mrtvačnicama u Novoj Ploščici i Velikoj Trnovitici -35.000,00 kn
Klime i opreme po domovima ( Mala Mlinska, Velika Mlinska, Nova Ploščica) –
36.000,00 kn,

-

Namještaj za malu školu 5.000,00
I glavni križ na groblju u Maloj Mlinski – 24.600,00

Javne potrebe stanovnika
-

Općina i dalje plaća prehranu djeci slabijeg imovinskog stanja.
Financira prijevoz učenika srednjih škola, isplaćuju se naknade za svako novorođeno
dijete, te se financira djelovanje male škole, sufinanciraju se izleti Osnovne škole
Sufinancira se boravak djece u dječjem vrtiću Maslačak.
Te Općina redovno prati rad udruga.

ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2019. 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./

