
ZAPISNIK 

sa 2.  sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane u (ČETVRTAK) 
29. srpnja 2021. godine u 20,00 sati u prostorijama općinskog Doma kulture u Trnavi.  

NAZOČNI:                                                                            NENAZOČNI: 

1. DUBRAVKO MIKIĆ                                                     1.TOMICA LOVAČ 

2. RUŽICA GRIGIĆ 

3. KATARINA VUKOVIĆ MIKIĆ 

4. IVICA PEŠA 

5. VEDRANA IVAKOVIĆ 

6. DARKO BELIR 

7. NIKICA BIKIĆ 

8. MARIJAN MIKIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: IRENA MIKIĆ BREZINA 

 

Voditelj zapisnika: Lucija Kravat 

 

 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Darko Belir, otvorio je 

sjednicu, pozdravio sve nazočne, te je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj 

članova Općinskog vijeća, te će sve odluke donesene biti punovažne. 

 

DNEVNI   RED 
 

1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA 
ZA 2021. GODINU 

2. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U 

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 

NAMJENE (PREDŠKOLA) - DOGRADNJA VRTIĆKE JEDINICE U TRNAVI“ 

3. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U 

PROJEKT „IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA U TRNAVI“ 

4. IZVIJEŠĆE NAČELNICE O RADU OD 01.01.2021. GODINE DO 30.06. 2021. 

GODINE 
5. DONOŠENJE   ODLUKE   O   FINANCIRANJU  POLITIČKIH   STRANAKA   ZA   2021.G. 
6. AKTUALNI SAT 

                                                    

 
                   Dnevni red je usvojen jednoglasno. 
 
 
 
 
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE 

TRNAVA ZA 2021. GODINU 

 

Načelnica pozdravlja prisutne te izlaže izvještaj. Značajniji prihodi su vezani za 

projekt  Zaželi i javne radove za čije je plaće sredstva prebacio HZZ,zatim sredstva 

od HAKOM-a,doprinosi za šume. 

Rashodi su navedeni te ukoliko netko ima pitanje , pojasniti ću. 

G.Dubravko Mikić pita za  prihode porez na prirez na dohodak, zbog čega je toliko 

smanjenj? 



Načelnica pojašanjava da su prošle godine drugačije bilo knjiženo, dok ove godine je 

opet drugačije. 

G.Dubravko Mikić pita za ostale rashode za političke stranke donacije, na temelju 

čega se to daje? 

Načelnica pojašnjava da se početkom godine donosi odluka o financiranju politćkih 

stranaka, te da se razmjerno izračunava naknada zbog ovisno o broju žena i koliko je 

sjednica bilo. 

 

Izvještaj je usvojen jednoglasno. 
 

 

2. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U 

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE JAVNE I DRUŠTVENE 

NAMJENE (PREDŠKOLA) - DOGRADNJA VRTIĆKE JEDINICE U TRNAVI“ 

Načelnica obavještava sda se općina planira prijaviti na mjeru 7.4. za dogradnju zgrade 

predškole za vrtić. Projektna dokumentacija je napravljena i potrebna je ova odluka 

kako bi se mogli prijaviti.  

G.Hrvoje Lukačević prezentira idejno rješenje i ostale informacije koje su bitne za 

prijavu.  

Dogradnja vrtičke jedinice za mješovitu vrtičku skupinu,da bi udovljavali svim 

kriterijma za djelovanje dječjeg vrtića. 

G.Dubravko Mikić pita da li ide oprema u taj dio? 

G.Lukačević odgovara da ulazi nabava opreme u projekt . 

Gđa.Vedrana Ivakovič pita za iznos investicije? 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da je izvos cca 1.200.000,00kn. 

 

Odluka usvojena jednoglasno. 

 

 

3. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U 
PROJEKT „IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA U TRNAVI“ 

G.Hrvoje Lukačević prezentira projekt te pojašnjava projekt i što se misli napraviti 

ovim projektom.  

Mjesto gradnje je čestica koja će nastati spajanjem čestica 1653/ i 1653/5. 

Namjena - parkiralište, igralište za nogomet,rukomet i košarku, sprave za 

vježbanje,stolni tenis i igralište za odbojku na pijesku. 

G.Dubravko Mikić pita koji je efekt izgradnje takvog centra i što ćemo mi dobiti time? 

Načelnica pojašnjava da je bilo upita i mladih vezano za prostor gdje se mogu družiti ili 

rekreirati. 



G.Lukačević pojašnjava da je projekt dobar za mladež, imamo prostor za proširenje.  

Također da će se u investiciju ići ako se sredstva dobiju. 

G.Dubravko Mikić pita da li je moguće da se prijavi na opremanje jedan dom kulture 

koji bi se mogao iznajmljivati za svatove nekome tko se bavi tom djelatnoscu koji bi 

dalje uzimao proizvode od OPG-ova i zaposlile bi se osobe na posluživanju.  

G.Lukačević odgovara ukoliko bi mi iznajmili dom nekom privatniku, naši mještan bi 

ostali bez doma za karmine,proslave i svatove.  

G.Dubravko Mikić kaže da bi se moglo izgraditi i opremiti novi objekt,jer se može to iz 

poziva. 

G.Lukačević pojašnjava da je zadaća i cilj općine prvenstveno komunalna infrastruktura 

i podizanje kvalitete života stanovnika. 

Odluka donesena jednoglasno. 

 

 
4. IZVIJEŠĆE NAČELNICE O RADU OD 01.01.2021. GODINE DO 30.06. 2021. 

GODINE 

 

Načelnica je podnijela izvješće. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

5. DONOŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIĆKIH STRANAKA ZA 

2021.GODINU 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

6. AKTUALNI SAT 

 

G.Dubravko Mikić napominje da zapisnike treba objaviti na stranici općine. 

G.Nikica Bikić pita da li je moguće da se osnuje komunalno poduzeće. 

Načelnica pojašnjava da je potrebno staviti sve troškove u usporedbu sa troškovima da 

komunalnog poduzeća. 

 

                   Više nije bilo pitanja niti prijedloga. 

                   Sjednica završena u 20,53 sati 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                                   



_____________________                                                 

     Lucija Kravat  

 

             


