
Z  A  P  I  S  N  I  K 

                   sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane 12.kolovoza 

2020.(Utorak) godine u 20,00 sati u prostorijama Općinskog Vijeća  u Trnavi 

NAZOČNI:                                                                                 NENAZOČNI: 

1.DARKO BELIR                                                          1. ZRINKO MIKIĆ                                                                                                                                 

2. IVICA PEŠA                                                              2. KATARINA VUKOVIĆ MIKIĆ 

3. STEVO MIŠČEVIĆ                                                   

4. IVAN IVAKOVIĆ 

5. MAGDALENA NAĐ 

6. DUBRAVKO MIKIĆ 

7.NIKICA BIKIĆ 

8.ZVONKO TREPČIĆ 

9.RUŽICA GRIGIĆ 

 

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. 
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1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
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2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA 

ZA 2020.GODINU 

3. USVAJANJE III.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE TRNAVA 

4. IZVIJEŠĆE NAČELNICE O RADU OD 01.01.2020.GODINE DO 

30.06.2020.GODINE. 

5. AKTUALNI SAT 

 

 Predloženi dnevni red od strane Predsjednika Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno sa 9glasova 

„za“. 

 

 



1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

Zapisnik sa 21.sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava usvojen je sa“8“ glasova za i „1“ 

glas suzdržan. 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA 

ZA 2020.GODINU 

Načelnica Irena Mikić Brezina pozdravlja prisutne, te napominje da se mijenjao program 

u knjigovodstvu pa je izvještaj o izvršenju malo drugačiji. Prihodi su veći nego u 

razdoblju prošle godine, iz razloga jer je u ovom razdoblju bilo dosta povrata sredstava od 

projekata koje općina provodi: Zaželi, Imam plan za otpad, energetska obnova doma 

kulture u Hrkanovcima Đakovačkim, Znanjem u lakšu budućnost i drugi. Imate sve po 

stavkama navedeno, pitajte slobodno što Vas zanima kako bi se pojasnilo. 

G.Dubravko Mikić pita što spada u prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine? 

Načelnica odgovara da se odnosi na iznajmljivanje domova kulture. Napominje se da 

udruga žena „Sunčice“ također svaki mjesec plaća najam prostora općine koji koriste. 

Također i prihod zakupa polj.zemljišta isto pripada u tu stavku prema starom ugovoru 

budući da je razlika veća u odnosu na prošlu godinu. 

G.Dubravko Mikić pita vezano za trošak od intelektualne usluge 110.000,00kn. 

Načelnica Irena Mikić Brezina pojašnjava da se trošak odnosi na knjigovodstvene usluge i 

paušalne usluge odvjetnika. 

G.Dubravko Mikić ostale naknade građanima i kućanstvima 130.000,00kn  tekuće 

donacije u novcu na što se odnosi? 

Načelnica Irena Mikić Brezina pojašnjava da se naknade građanima odnose na naknade 

studentima i umirovljenicima, te porodiljne naknade.  

G.Dubravko Mikić moli objašnjenje tekućih donacija u novcu?  

Tu se ubrajaju i naknade udrugama, DVD, političke stranke, civilna zaštita, Bonavita i 

druge koje čine taj zbroj. 

Polugodišnji izvještaj usvojen jednoglasno sa „9“ glasova za. 

 

3. USVAJANJE III.IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

OPĆINE TRNAVA 

Načelnica Irena Mikić Brezina napominje da su odluke o izmjenama bile ciljane zbog 

izgradnje sustava odvodnje. Dobili smo sve suglasnosti potrebne kako bi izmjena bila 

moguća. Dalje se ide na dobivanje lokacijske dozvole, a zatim glavnog projekta. U 

suradnji sa Đakovačkim vodovodom mijenjamo i prilagođavamo dokumentaciju.Sredstva 

smo dobili za izradu projektne dokumentacije i kada dobijemo lokacijsku dozvolu ići 

ćemo na izradu glavnog projekta.  

Za sada se ide za izradu dokumentacije za Trnava-Lapovci-Hrkanovci Đakovački,s 

obzirom na dobiveni iznos.  



G.Nikola Bikić pita da li je pritisak vode u Trnavi dobar?  

Načelnica Irena Mikić Brezina pojašnjava da će se raditi vodosprema u Dragotinu kako bi 

pritisak bio dovoljan zbog izgradnje vodovoda u Hrkanovcima Đakovačkim. 

Radi se o križanju ceste prema crkvi u Dragotinu koja je u vlasništvu u velečasnog 

Zirduma gdje ćemo ponuditi zamjenu za drugu česticu na području svetišta. U slučaju da 

se to ne dogodi raditi će se vodosprema ispod postojeće ceste.  

Vodosprema bi zadovoljila i pritisak i količinu vode potrebnu za cijelu općinu, osim 

Kondrića koji ima zaseban vod. 

III.izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Trnava usvojene su jednoglasno sa 

„9“ glasova „za“. 

 

4. IZVIJEŠĆE NAČELNICE O RADU OD 01.01.2020.GODINE DO 

30.06.2020.GODINE. 

Načelnica Irena Mikić Brezina :“Temeljem čl.39 statuta Općine Trnava podnosim 

izviješće o radu.“ 

Načelnica je pročitala izviješće, te je ono dio zapisnika i čuva se u arhivi općine. 

 

5. AKTUALNI SAT 

 

G.Stevo Miščević pita za projekt „Zaželi“ i daje primjedbu za radno vrijeme i vrijeme koje 

zaposlenice provode kod krajnjih korisnika. Smatra da bi ipak trebalo više povesti računa o 

tome.  

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da je općina svjesna da ima radnica koje bi mogle 

možda dati više na svom radnom mjestu,ali isto tako i korisnika koji očekuju previše. 

Najvažnije je naći ravnotežu jednostavno da se naviknu jedni na druge i da budu zadovoljni i 

jedni i drugi. 

Gospođa Ružica Grigić navodi da kada se ide u kontrole neće nitko navesti da je nešto 

problem, svi su zadovoljni. I na taj način mi ne možemo reagirati ako je svima dobro. 

G.Hrvoje Lukačević navodi da i žene imaju sastanke sa voditeljem i koordinatorom na kojima  

zaposlenice iznose svoje ideje, probleme, zahtjeve i sve što smatraju da bi trebalo biti tema 

sastanka. Prije sastanka sa ženama obiđu se krajnji korisnici kako bi imali informaciju o 

njihovu radu. Poduzima se sve kako bi se projekt proveo u obostranu korist. 

G.Stevo Miščević pita koji je rok za završetak radova na domu u Hrkanovcima Đakovačkim? 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da završetak radova ovisi o našim financijskim mogućnostima 

i dinamici isplate.  

Gđa Magdalena Nađ pita tko riješava problem pasa lutalica, jer ih je u Kondriću opet dosta u 

selu. 



Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da treba kontaktirati veterinarsku ambulantu u 

Belom Manastiru s kojom je sklopljen ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica.  

G.Dubravko Mikić pita da li se što iskomuniciralo sa g.Kajmićem vezano za odvoz 

glomaznog otpada(betona). 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da je moguća suradnja s g.Kajmićem, ali da sve mora biti 

beton,ne cigla ili neki drugi građevinski otpad, te da će se to dogovriti u skorije vrijeme. 

G.Dubravko Mikić pita za sanaciju dijela ceste u ulici H.Branitelja u Trnavi koji i izvađen pri 

sanaciji kvara na vodovodnim cijevima?   

G.Hrvoje Lukačević kontaktirati  će se nadležni kako bi se sanirao navedeni problem. 

G.Dubravko Mikić pita za malo detaljnije objašnjenje natječaja pametnih sela? 

G.Hrvoje Lukačević navodi kako je ideja razređena vezano za našu općinu koje se provodi 

sukladno novcu koji dobijemo. Radi se o projektu koji je osmišljen na način da se izradi nova 

web stranica kako bi se u skoroj budućnosti kako digitalizirali planovi,uređajima koji bi nam 

davali podatke s obzirom na naše gospodarstvo,kvaliteti zraka,pametne klupe i drugo. 

G.Dubravko Mikić pita za program raspolaganja državnim zemljištem? 

G.Hrvoje Lukačević odgavara da je digitaliziran na web stranici i čekamo novi zakon o 

poljoprivrednom zemljištu. 

G.Dubravko Mikić pita kako funkcionira WIFI4EU? 

Postavljeno je u sva sela  na mjesta na kojima se okuplja veći broj građana, osim u Dragotin 

budući da je tamo dom u izgradnji. Čim dom bude gotov postaviti će se uređaj.  

G.Dubravko Mikić pita za natječaj za radno mjesto u općini, jel to zaposlenik za općinu ili za 

neki projekt.  

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da ima raspisan natječaj za višeg referenta i ta osoba 

će biti službenik općine, dok ima natječaj za voditelja i koordinatora EU projekata. 

G.Zvonko Trepčić navodi da u mrtvačnici u Kondriću ima 10-tak pločica koje su se odlijepile 

da bi se samo trebale polijepiti kako se ne bi razbile. 

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da će se riješiti čim bude prilika , te da općina nije 

znala za navedni problem. 

G.Zvonko Trepčić pita koji će se još radovi raditi na domu kulture u Kondriću? Da li će se 

spuštati strop i postavljati klime.  

Načelnica Irena Mikić Brezina pojašnjava da su to također planovi za neko iduće vremensko 

razdoblje, ne sada. 

G.Ivan Ivaković daje prijedlog da se sruši čempres na križanju ulica M.Gupca i 

J.J.Strossmayera, jer zaklanja i navečer rasvjetu, a i vidljivost na tom raskrižju.  

G.Nikica Bikić pita da li su poslane opomene za stare kuće koje se ne održavaju, te napominje 

za kuću prema crkvi na ime Jasminka Gavlek, i pored škole u Dragotinu također. 



Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da nisu poslane opomene svima, ali da je moguće 

provjeriti .  

G.Zvonko Trepčić pita tko je dao dozvolu da se na raskrižje prema Gašincima naspe zemlja.  

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da nije nitko dao dozvolu te da će se zemlja 

razgrnuti. 

G.Dubravko Mikić pita da li je moguće napraviti otresnicu na putu pored crkve u Trnavi, 

svaki dan prolazi se tamo traktorima pa iz razloga da se izbjegne iznošenje blata na kolnik? 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da će se napraviti otresnica.  

G.Darko Belir pita u čijoj je obvezi čišćenje kanala, konkretno prema Dragotinu kod 

pašnjaka? 

Načelnica Irena Mikić Brezina navodi da je došao plan čišćenja od Hrvatskih voda te da mi na 

to ne možemo utjecati.  

G.Darko Belir predlaže da treba uvesti poticaje za poljoprivrednike,obrtnike ili nešto makar 

za iduću godinu,kako bi potakli proizvodnju. 

G.Ivan Ivaković navodi problem kanala na kraju Trnave prema Hrkanovcima Đakovačkim 

koji je zaoran i uopće više ne postoji. Nadalje pita što je sa demografskim mjerama?  

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da je pravilnik donesen te da će na jesen biti raspisan 

natječaj vezano za demografske mjere. 

G.Ivan Ivaković pita da li je moguće organizirati tribine kako bi se ljudima približili EU 

fondovi, kako bi se ljudima pojasnilo na koji način povući sredstva.  

Načelnica Irena Mikić Brezina navodi kako je moguće organizirati tribine, te da svi koji žele 

dođu do informacije.  

Potrebno je motivirati ljude kako bi se odlučili prijaviti. 

Više nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 

 

 

Sjednica završena u 21:30 

 

 
 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Hrvoje Lukačević                                                                        Darko Belir  
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