
      

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/21-01/09 

URBROJ:2123/06-01-21-2 

Velika Trnovitica, 03. prosinca 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 03. prosinca 2021. 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 Anamaria Fadljević .  

Sjednici nisu nazočili: Matej Majcan i Mile Delač. 

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 4. 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  3. sjednice Općinskog vijeća održane 14. rujna 2021. 

godine 

2. Odluka o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

Projekcijama za 2023.-2024. Godinu s pripadajućim Programima. 

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

Garešnica 

4. Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2022.godini 

5. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja 

Općine Velika Trnovitica u dječjim vrtićima   

6. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2022. – 2024. godine.  

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

Trnovitica za 2022.godinu 

- Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Trnovitica za 

2022. godinu 



8. Odluka o  davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika 

Trnovitica  za projekt „Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje 

plinskog centralnog grijanja“ 

- Opis projekta  

9. Odluka o imenovanju Povjerenstva a uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica.   

10. 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 03. sjednice Općinskog vijeća održane 14. rujna 

2021. godine“ 

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

 Zapisnik s prethodne 03. sjednice Općinskog vijeća održane 14. rujna 202. godine. 

 

AD. 2. „  Odluka o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022. Godinu s 

Projekcijama za 2023.-2024. 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. 

Načelnik navodi kako se proračun za sljedeću godinu temelji na daljnjem ulaganju u 

komunalnu infrastrukturu, nastavak rekonstrukcije nogostupa u Novoj Ploščici izrada projektne 

dokumentacije nogostupa Velika Trnovitica ,cesta prema Ladislavu,  izrada terase kod doma u 

Velikoj Mlinskoj i u Gornjoj Plošćici,  uređenje poljskih putova i mostova, signalizacija u 

Novoj Plošćici, rekonstrukcija grijanja u mjesnom domu u Velikoj Trnovitici, sanitarni čvor u 

Mlinskim Vinogradima u mjesnom domu,  vodovodne mreže. 

 

 

 

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

 

„Odluku o usvajanju proračuna Općine Velika Trnovitica za 2022.godinu s 

Projekcijama za 2023.-2024. 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. Te se suglasnost mora svake godine ponovo 

donijeti 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. „Odluka o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2022.godini“ 

Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni ovu Odluku.  

Pročelnica je ukratko pojašnjava da se Odluka donosi svake godine te da se ništa nemjenja.  

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

„Odluka o  pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2022.godini“  

 

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

 

 

 

AD. 5. „Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja 

Općine Velika Trnovitica u dječjim vrtićima“ 

 Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava Odluku da je do sad Općina sufinancirala sa bilo 600 kuna, te 

da će od sljedeće godine ići na povećanje tog iznosa u postotku od 70% i 80% ovisno o 

ekonomskoj cijeni vrtića.  

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

„Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine 

Velika Trnovitica u dječjim vrtićima“ 

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

 

 

AD.6.  „Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2022. godinu s 

financijskim učincima za razdoblje 2022. – 2024. 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 2022. godinu – 2024.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 2022. godinu s financijskim 

učincima za razdoblje 2022. – 2024. godine“ 

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

 

 

AD. 7. „Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica za 2022.godinu – Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Velika Trnovitica za 2022.god“ 

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

objašnjava Odluku da se radi  o godišnjoj obvezi donošenja plana upravljanja imovinom i sadrži 

kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom, provedbene mjere u  svrhu provođenja 

Srategije, detaljna analiza slanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Velika Trnovitica  i godišnji planovi.  

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

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

Trnovitica za 2022.godinu – Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika 

Trnovitica za 2022.god“ 

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

 

 

AD. 8. „Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika 

Trnovitica za projekt „Rekunstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje 

plinskog centralnog grijanja“ 

Pročelnica ukratko objašnjava Odluku opis projekta je dio natječajne dokumentacije potrebne 

za prijavu na natječaj u kojem je detaljno objašnjen projekt.  

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

 „Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Velika 

Trnovitica za projekt „Rekonstrukcija mjesnog doma u Velikoj Trnovitici – uvođenje 

plinskog centralnog grijanja“ 

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

 

 

AD. 9.“ Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica“ 

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

objašnjava Odluku te navodi da su prethodno mišljenje županije i  suglasnost Ministarstva 

poljoprivrede dobivena,  te da su  prijedlozi ugovora o zakupu  poslana na Županijsko 

državno odvjetništvo. Nakon toga ugovori se potpisuju i ide se na uvođenje u posjed što 



provodi povjerenstvo od tri člana Burja Ivan – predstavnik pravne struke, Čurić Branko – 

geodetske struke i Željko Lončar – agronomske struke. 

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

  

„Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica“ 

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

 

AD. 10.Razno 

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

Mate Živka da mu se pomogne oko krovišta što mu je srušio vjetar. Predsjednica vijeća je 

dala prijedlog da mu se pomogne sa 3.000,00 kuna.  

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

 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje zašto se na službenoj stranici općine ažurno ne 

objavljuju podaci, odnosno gdje se može pronaći rješenje o prijmu pročelnice na zamjeni. 

Načelnik ukratko odgovara da nismo dužni objavljivati radi zašite podataka. 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje tko sada obnaša dužnost komunalnog redara i gdje se 

može pronaći taj podatak. Načelnik odgovara da tu dužnost i dalje obavlja pročelnica dok se 

ne nađe rješenje tko će obnašati tu dužnost. 

Vijećnica Anamaria Fadljević  postavlja pitanje u vezi graba od centra Velike Trnovitice pa 

do naselja Gornje Trnovitice da su grabe normalno funkcionirale dok se nije počelo s 

kopanjem i čišćenjem  unazad godinu dana. Te zašto se radovi daju izvođaču koji očito nije za 

to sposoban obavljati. Načelnik je ukratko odgovorio da grabe normalno funkcioniraju da ne 

vidi u čemu je problem te da dolazi do problema ako se uđe u privatno vlasništvo kod sanacija 

graba. 

Vijećnica zahtjeva da joj se načelnik pismeno očituje.  

 

 

Drugih upita i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu  

    

Sjednica je zaključena u 15:45 sati 

 

 

 

Zapisničar: Predsjednica Općinskog vijeća: 

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


