
Z  A  P  I  S  N  I  K 

                   sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane 15.listopada 

2020.(četvrtak) godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog Vijeća  u Trnavi 

NAZOČNI:                                                                                 NENAZOČNI: 

1.DARKO BELIR                                                          1. ZVONKO TREPČIĆ                                                                                                                              

2. IVICA PEŠA                                                               

3. STEVO MIŠČEVIĆ                                                   

4. IVAN IVAKOVIĆ 

5. MAGDALENA NAĐ 

6. DUBRAVKO MIKIĆ 

7.NIKICA BIKIĆ 

8.ZVONKO TREPČIĆ 

9.RUŽICA GRIGIĆ 

10.MIROSLAV SENČANIN 

 

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. 

 

D N E V N I    R E D 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

2. DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA PUT K.Č.BR.385 U 

K.O.DRAGOTIN 

3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAMIJENI NEKRETNINA U K.O. DRAGOTIN SA 

ŽUPOM NAŠAŠĆA SV.KRIŽA IZ TRNAVE 

4. DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA U 

JEDNISTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA 

5. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

6. AKTUALNI SAT 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Darko Belir navodi da prije nego se krene sa dnevnim 

redom došlo do promjena vijećnika. 

G.Ivan Ivaković čita izviješće mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika. Utvrđuje se 

da je vijećnik Zrinko Mikić iz Trnave dana 13.10.2020. podnio ostavku na mjesto vijećnika iz 

osobnih razloga . 



Hrvatska demokratska zajednica imenovala je gospodina Miroslava Senčanin kao zamjenu za 

vijećnika koji je podnio ostavku. Odluka se mora objaviti u služenom glasniku Općine Trnava. 

 

G.Darko Belir čita prisegu novom vijećniku.  

G.Miroslav Senčanin odgovara da priseže biti vijećnik Općine Trnava. 

 

 Predloženi dnevni red od strane Predsjednika Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno sa 10glasova 

„za“. 

 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

Zapisnik sa 22.sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava usvojen jednoglasno sa 10 glasova 

„za“. 

2. DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU STATUSA PUT K.Č.BR.385 U 

K.O.DRAGOTIN 

G.Irena Mikić Brezina pozdravlja prisutne, te pojašnjava da su 2.i 3.točka dnenvog reda 

povezane. Potrebna izgradnje vodospreme u Dragotinu. Prijedlog je parcela k.č.br. župe 

Našašća sv.Križa s kojom bi se napravila zamjena kako bi vodosprema mogla biti 

napravljena. Vodosprema će biti ispod zemlje,a li moramo imati pravo prići istoj. Da bi mogli 

zamijenjati nekretnine moramo ukinuti status puta koji svakako nije od važnosti za općinu. 

Odluka o ukidanju statusa puta na k.č.br.385 usvojena jednoglasno. 

3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAMIJENI NEKRETNINA U K.O. DRAGOTIN SA 

ŽUPOM NAŠAŠĆA SV.KRIŽA IZ TRNAVE 

G.Hrvoje Lukačević navodi će prijedlogom parcelacije utvrditi točan dio kvadrata pa ćemo 

naknadno kada se to odradi upisati u odluku točnu kvadraturu kako ne bi došlo do problema  

kod uknjižbe prava. 

Donošenje odluke o zamjeni nekretnina sa župom usvojena jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

4. DONOŠENJE ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA U 

JEDNISTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TRNAVA 

 

G.Hrvoje Lukačević pojašnjava da sve odluke koje se donesu ide na provjeru u tijela ovisno o 

kojim se odlukama radi. Prijedlog ministarstva uprave je da izbacimo određene članke iz 

odluke i u jednom članku da se navedu privremena radna mjesta vežu uz stalna. 



Odluka o koeficijentima za obračun plaća u JUO Općine Trnava usvojena jednoglasno . sa 

10glasova „za“. 

 

 5. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

 

Načelnica Irena Mikić Brezina navodi da su na sastanku u 3.mjesecu ove godine dogovorali 

osnivanje dječjeg vrtića sa Općinama D.Andrijevci,V.Kopanica i Oprisavci te u suradnji sa 

udrugom Leptir koja svakako na našem području obavlja program igraonice za djecu od 3-

6godina. 

Dobili smo prijedlog ugovora od strane Općine D.Andrijevci.  

Gospođa Irena Vuleta koja je predsjednicaa udruge Leptir radi kao odgajatelj u vrtiću te je 

upoznata sa svim što je potrebno za osnivanje. Zainteresiranost postoji budući da ima roditelja 

koji voze djeu u vrtić u Đakovo.  

G.Katarina Vuković Mikić pita da li postoji projekcija koji broj djece bi bio u pitanju. 

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da s obzirom na druge pomoći koje općina daje 

imamo podatak da se godišnje na području općine rodi cca 15-tak djece. Računamo da možda 

i neće svi roditelji biti zaiteresirani,ali smatramo da treba krenuti i omogućiti pomoć 

roditeljima koji bi išli raditi, ali nemaju gdje sa dječicom. 

Nadalje poduzeli smo radnje da dobijemo idejno rješenje za proširenje zgrade.  

Gđa Katarina Vuković Mikić pita znamo li koliko bi ljudi bilo zaposleno s naše općine. 

Načelnica odgovara da će se gledati da svakako zaposleni budu ljudi s naše općine ukoliko 

bude prijavljenih. 

 

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića usvojena jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

6.AKTUALNI SAT 

 

G.Darko Belir pita da li se što riješavalo po pitanju izgradnje grobnica. 

Načelnica Irena Mikić Brezina odgovara da je ponuda pribavljena, gdje bi grobnice bile za 3 

ili 6osoba.  

U toj ponudi je izgradnja staza do grobnica i između grobnica.  

G.Ivan Ivaković pita da li će se raditi i u drugim selima grobnice? 

Načelnica odgovara da ukoliko bude upita da je moguće u budućnosti.  

Gđa Katarina Vuković Mikić pita da li ima slobodnih grobnica od ovih koje su sagrađene. 



Načelnica pojašnjava da je dosta zauzeto i da ne znamo na pamet koliko je točno zauzeto. 

G.Dubravko Mikić pita što se događa u slučaju da osoba koja kupi premine,što onda ukoliko 

je dogovoreno plaćanje na rate? 

G.Hrvoje Lukačević navodi da će se dug prenijeti na nasljednike.  

G.Nikica Bikić pita što je sa spomenikom braniteljima? 

Načelnica odgovara da je ponuda spremna i da će se spomenik napraviti. 

G.Dubravko Mikić pita za rasvjetu u ulici H.Branitelja u Trnavi? 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da će biti rješeno idući tjedan. 

G.Dubravko Mikić pita da li postoji mogućnost sufinanciranja izvannastavnih aktivnosti djeci 

koja putuju primjer za Đakovo? 

Načelnica Irena Mikić Brezina navodi da se može od iduće godine raspraviti o tome. 

G.Nikica Bikić pita da li postoji neka naknada vezano za prostor na kojem se nalazi trgovina 

koja je na javnoj površini. 

Načelnica odgovara da je oslobođena plaćanja za sada. 

G.Ivan Ivaković pita da li općina može napraviti parking tu u centru , jer je uvijek gužva.  

Načelnica odgovara da je tu u centru potrebno suglasnost dobiti za gradnju,te da vidi i općina 

problem sa parkiranjem te će poraditi na istom. 

 

 

 

 

 

Sjednica završena u 20:03h 

 

 
 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Hrvoje Lukačević                                                                        Darko Belir 

 
 
 
 
 



 

 


	D N E V N I    R E D

