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sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane 13.srpnja
2020.(Utorak) godine u 20,00 sati u prostorijama -Općinskog Vijeća u Trnavi
NAZOČNI:

NENAZOČNI:

1.DARKO BELIR
2. KATARINA VUKOVIĆ MIKIĆ
3. IVICA PEŠA
4. STEVO MIŠČEVIĆ
5. IVAN IVAKOVIĆ
6. MAGDALENA NAĐ
7. DUBRAVKO MIKIĆ
8.NIKICA BIKIĆ

1.ZRINKO MIKIĆ
2.RUŽICA GRIGIĆ
3.ZVONKO TREPČIĆ

OSTALI NAZOČNI: Irena Mikić Brezina, načelnica, Tomica Lovač,zamjenik
načelnice
VODITELJ ZAPISNIKA: Hrvoje Lukačević
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. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
TRNAVA
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
TRNAVA
3. DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZGRADNJI SPOMENIKA POGINULIM
BRANITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE TRNAVA
5. AKTUALNI SAT
Predloženi dnevni red od strane Predsjednika Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno sa 8 glasova
„za“.

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
TRNAVA
Zapisnik sa 19.sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava usvojen je jednoglasno.
2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
TRNAVA
Zapisnik sa 20.sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.
3. DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA
Načelnica navodi da je 2019.g.donesen pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Trnava. Sukladno preporuci Ministarstva uprave i upravne inspekcije moramo
donijeti odluku o koeficijentima,kako bi lakše bilo pri izračunavanju plaća administracije koja
je zaposlena u EU projektima.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće je usvojena jednoglasno.
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZGRADNJI SPOMENIKA POGINULIM
BRANITELJIMA S PODRUČJA OPĆINE TRNAVA
Prijava spomenika na ministarstvo branitelja, no međutim odluku nikakvu nismo dobili za
sufinanciranje,pojašnjava načelnica. Načelnica navodi da bi na groblju,pored kuće oproštaja
bilo najbolje mjesto za to.
Gđa Katarina Vuković Mikić kaže da je na prijašnjim vijećima bila ideja da se spomenik
postavi pred domom kulture u centru s desne strane križa. Načelnica navodi da je i križ tu i da
je je bolja solucija na groblju.
Gospodin Dubravko Mikić pita da li će se to raditi ove godine,nagodinu?
Načelnica odgovara da bi se spomenik postavio ove godine.
Gospodin Ivan Ivaković kaže da bi treblo dogovoriti i mjesto i da se to riješi sve.
Jednoglasno usvojena odluka o izgradnji spomenika poginulim braniteljima s područja
Općine Trnava. Spomenik će se graditi na groblju u Trnavi,s lijeve strane od kuće oproštaja.

5. AKTUALNI SAT
G.Dubravko Mikić napominje problem odlaganja građevinskog otpada konkretno betona koji
se nema gdje odlagati na području Općine Trnava.
G.Kajmić ima drobilicu koji iskorištava takvu vrstu otpada i prodaje dalje kao sirovinu, pa
ukoliko bi se moglo ugovor potpisati kako bi se problem riješio.
Načelnica odgovara da se svakako razmatra rješenje vezano za navedeni otpad te će se
svakako to morati riješiti.
Nadalje rasvjeta kod groblja u Trnavi, smatra da ne bi trebalo svijetliti cijelu noć. Također
zapisnici da se dignu na web stranicu općine,navedeno je u prošlom zapisniku.

Odgovara se da će zapisnici biti učitani na web stranici.
G.Dubravko Mikić pita da li ima dužnika pravnih osoba za komunalnu naknadu? Te da se
vodi računa o naplati.
G.Ivica Peša žali se na kvalitetu usluge košenja na grobljima, oko domova i parkova.
Načelnica odgovora da se kosi 1-2puta mjesečno ovisno po potrebite da ovisi tko kosi, ne rade
svi istos a trimerima.
G.Nikica Bikić navodi problem rada trgovine u Dragotinu,gdje se ljudi okupljaju pred
trgovinom. Nakon što budu tamo određeno vrijeme mokre ispred tuđih kuća što nije u redu.
Načelnica odgovara da će kontaktirati vlasnicu te ukazati na to da se problem riješi.
G.Magdalena Nađ navodi da je plavi kontejner u Kondriću pokidan. Također je to slučaj u
svim ostalim selima.
G.Darko Belir pita da li je moguće riješiti ikako promet u ulici H.Branitelja , jako se brzo
vozi, što rezultira nesigurnošću stanovnika. Otkako je dovršena cesta prema Dragotinu promet
se povećao.
Gđa načelnica Irena Mikić Brezina govori kako se htjela očitovati na letak HDZ-a, ali ne želi
budući da predsjednika ogranka nema.
Gđa Katarina Vuković Mikić navodi kako nije nitko osobno vrijeđan.
Gospođa Vuković Mikić navodi da je sav novac osiguran od strane Vlade RH i župana Ivana
Anušićm te da zašto je navedeno da vijećnici HDZ-a su uvijek protiv proračuna. Navodi da to
nije istina, te da načelnica priča gluposti.
Načelnica odgovara da se nju prozvalo na osobnoj razini kako je takozvana načelnica koja ne
zna pisati i pričati,te smatra da to nije u redu. Svi projekti koji su navedeni u letku su trud i
rad zaposlenika općine. Nismo sjedili skrštenih ruku,a netko nam dodijeljivao novac za
projekte. Radili smo, trudili se i ostvarili rezultate.
G.Darko Belir zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.

Sjednica završena u 21:34

VODITELJ ZAPISNIKA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Hrvoje Lukačević

Darko Belir

