
      

                REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA VELIKA TRNOVITICA 

 

KLASA: 021-01/21-01/10 

URBROJ:2123/06-01-21-2 

Velika Trnovitica, 18. prosinca 2021. godine 

 
ZAPISNIK 

O radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica održane 18. prosinca 2021. godine 

(subota) u Općinskoj vijećnici, a započela je s radom u 17:00 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 5. 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  4. sjednice Općinskog vijeća održane 3. prosinca 

2021. godine 

2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. godinu s 

pripadajućim Programima. 

3. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka za 2022. godinu 

4. Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2021. 

godinu 

5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Općine Velika Trnovitica  

6. Odluka o donošenju Revizije I Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika 

Trnovitica  

- Revizija I Plan djelovanja civilne zaštite Općine Velika Trnovitica  

7. Odluka  o ukidanju statusa javnog dobra 

8. 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 04. sjednice Općinskog vijeća održane 03. 

prosinca 2021. godine“ 

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

 Zapisnik s prethodne 04. sjednice Općinskog vijeća održane 03. prosinca 2021. godine. 

 

AD. 2. „  III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. 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 7 (sedam)  glasova ZA,  donosi 

 

„III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Trnovitica za 2021. 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 2022.godinu.“ 

Predsjednica vijeća poziva računovodstvenog referenta Andreu Jandrić da pojasni 

Odluku. 

Računovodstveni referent 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 7 (sedam) glasova ZA, usvaja  

„Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranka za 2022. 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 2021. 

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 



2021.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 7 (sedam) glasova ZA usvaja 

„Godišnja analiza Stanja sustava civilne zaštite Općine Velika Trnovitica za 2021.godinu“  

 

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

 

 

 

AD. 5. „Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Velika Trnovitica“ 

 Predsjednica vijeća poziva pročelnicu da pojasni Odluku.  

Pročelnica ukratko pojašnjava je Odluku potrebno cjelovito ažurirati prema uputi inspektora 

za civilnu zaštitu obzirom da su  pojedine pravne osobe promijenile naziv. Prijedlog Odluke je 

dobio suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne 

zaštite Bjelovar.   

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

„Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Velika Trnovitica“ 

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

 

 

AD.6.  „Odluka o donošenju Revizije I Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika 

Trnovitica  „ 

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

navedenu točku dnevnog reda. Obzirom da postoje promjene u Planu djelovanja civilne zaštite 

kao što su sustav stožera, prestanak djelovanja postrojbe civilne zaštite, ustroj ravnateljstva 

civilne zaštite u okviru MUP – a , izmjena činjeničnih podataka i dr. potrebno je uskladiti 

planske dokumente u civinloj zaštiti. Zato se donosi Revizija I Plan djelovanja civilne zaštite  

koja je objavljen na internetskoj stranici Općine Velika Trnovitica. 

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

„Odluka donošenju Revizije i Plana djelovanja civilne zaštite Općine Velika Trnovitica“ 

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

 

 

AD. 7. „Odluka o ukidanju statusa javnog dobra“ 

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

objašnjava Odluku da je na navedenoj katastarskoj čestici 1203 k.o. Nova Ploščica,  čiji je 



vlasnik iz Nove Ploščice Mraka Ivan, došlo  do razilaženja stvarnog stanja na terenu u odnosu 

na ono što je  upisano u zemljišnu knjigu. Prema posjedovnom listu navedena čestica se vodi 

kao ograda kod kuće, dok se  u izvatku iz zemljišne knjige se vodi kao javno dobra u naravi 

čini okućnicu u sastavu gospodarstva Ivana Mraka stoga je potrebno ukinuti status javnog 

dobra. 

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

„Odluka o ukidanju javnog dobra“ 

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

 

 

AD. 8. Razno 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje je li riješeno pitanje vlasničke strukture ŠRD ŠARAN 

Mala Mlinska. 

Vijećnica Josipa Evaj postavlja pitanje je li se u međuvremenu pronašlo rješenje za 

obnavljanje dužnosti komunalnog redara. 

Načelnik je odgovorio usmeno na postavljena pitanja te se je očitovao i pismeno na zahtjev 

viječnice.  

 

 

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. 

 


