
Z  A  P  I  S  N  I  K 

                   sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane 22.prosinca 2020. 

(Utorak) godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog Vijeća  u Trnavi 

NAZOČNI:                                                                                 NENAZOČNI: 

1.DARKO BELIR                                                           

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 

11. ZVONKO TREPČIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Irena Mikić Brezina, načelnica 

                                      

                                      

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. 

Predsjednik Općinskog vijeća čita obavijest od strane vijećnice Magdalene Nađ, kojoj je 

izrečena mjera samoizolacije. Nadalje elektronskim putem se putem SMS-a pročelniku 

očitovala da je suglasna sa svim točakama dnevnog reda, upoznata sa nadopunom s kojom 

se također slaže. 

D N E V N I    R E D 

 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
2.  

a) PRIJEDLOG    IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2020. 
GODINU 

b) IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020, 2021 i 

2022. GODINU 
3.  

a) PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU  

b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021, 
2022 I 2023. GODINU 

c) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021, 2022 I 2023. 
GODINU 

d) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 



 INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 
e) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE ZA 2021. GODINU 
f) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2021. GODINU 
g) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. 

GODINU 
4. USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U 

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU 

6. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NAD KOMUNALNIM 

VODNIM GRAĐEVINAMA 

7. DONOŠENJE ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKALNE RAZVOJNE 

STRATEGIJE OPĆINE TRNAVA 2015-2020 

8. DONOŠENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TRNAVA ZA 

RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE 

9. DONOŠENJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TRNAVA ZA 2021. 

GODINU 

10. DONOŠENJE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU 

OPĆINE TRNAVA 

11. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE TRNAVA U 2020. GODINI 

12. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU 

13. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA POVODOM DANA OPĆINE 
TRNAVA 

14. ODLUKA O SKLAPANJU NEFORMALNOG UDRUŽIVANJA OPĆINE TRNAVA 

15. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 
ORBAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE TRNAVA 

16. AKTUALNI SAT 
 
 

 Predloženi dnevni red od strane Predsjednika Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno sa 11 glasova 

„za“. 

 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

Zapisnik sa 24.sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava usvojen jednoglasno sa 10 glasova 

„za“, 1 „suzdržan“. 

 

 

 

 



2.   

a )    PRIJEDLOG    IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 

2020. 

GODINU 

G.Irena Mikić Brezina pozdravlja prisutne, navodi da je plan proračuna manji iz razloga jer se 

određeni projekti nisu imali gdje aplicirati. 

Povrata je također bilo dosta iz projekata koji su bili u provedbi kao što su: projekt Zaželi, 

Imam plan za otpad, Znanjem u lakšu budućnost, rekonstrukcija nerazvrstane ceste, 

eneregetska obnova doma u Hrkanovcima Đakovačkim,izgradnja doma u Dragotinu.  

G.Dubravko Mikić ima pitanje što ulazi u rashode za zaposlene? 

Načelnica odgovara da se to odnosi na zaposlene u projektu Zaželi. 

G.Dubravko Mikić pita za poziciju ostali nespomenuti rashodi poslovanja preko 2milijuna 

kuna? 

Načelnica pojašnjava da su tu rashodi za Zaželi te ostali drugi rashodi. 

G.Dubravko Mikić pita za poziciju održavanje poslovnih objekata?  

Načelnica pojašnjava da se to odnosi na društvene domove u vlasništvu općine.  

G.Dubravko Mikić pita za stavku održavanja cesta? 

Načelnica pojašnjava da se rashod odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta. 

G.Dubravko Mikić pita za program razvoja poticanja poljoprivrede?  

Načelnica pojašnjava da se rashod tu odnosio na sufinanciranje tečaja za dobivanje 

poljoprivrednih iskaznica. 

G.Mikić navodi da bi trebalo razraditi program za sufinanciranje rzavoja poticanja 

poljoprivrede. 

Načelnica odgovara da je navedeno u planu za iduću godinu. 

G.Dubravko Mikić pita za stavku subvencija na temelju osiguranja građana i kućanstva? 

Načelnica pojašnjava da se ta pozicija odnosi na socijalnu skrb, prijevoz učenika, naknade za 

novorođenčad, sufinanciranje prehrane, pomoć umirovljenicima i studentima i drugo.  

G.Dubravko Mikić pita za komunalnu naknadu i iznose navedene koji su ostvareni? 

Načelnica  pojašnjava da nije plaćeno sve, te da će ići opomene iduće godine.  

G.Zvonko Trepčić za poziciju otkup stana i da li se to odnosi na stan koji je naslijeđen od 

pok.Marije Klasić. 

Načelnica odgovara potvrdno te da je plaćen preostali iznos školi za otkup stana.  

G.Zvonko Trepčić pita za konto 42? 



Načelnica objašnjava da se odnosi na ulaganja u dugotrajnu imovinu,izgradnju 

rasvjete,vodoopskrbnog sustava i drugo. 

 Točka 2a) usvojena jednoglasno sa 11 glasova „za“  

 

b)  IZMJENE I DOPUNE  PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020, 2021 

i 2022. GODINU 

Točka 2b) usvojena jednoglasno sa 11 glasova „za“. 

 

3. 

                 a)  PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU 

Načelnica pojašnjava da je u proračunu potrebno osigurati sredstva za sve planirane projekte 

neovisno o realizaciji ove godine ili 2021.g. 

Predviđen je rad na infrastrukturnim projektima, održavanju građevinskih objekata,odvodnji, 

na naslijeđenom stanu gdje smo osigurali sredstva iz natječaja LAG-A Strossmayer,zatim 

proširenje zgrade male škole zbog otvaranja dječjeg vrtića,nerazvrstane ceste i drugo.  

G.Dubravko Mikić pita za poziciju povećanje rashoda za zaposlene.  

Načelnica pojašnjava da je Lucija Kravat 2020.godinu bila na proračunu projekta „Zaželi bolji 

život u općini Trnava“ , pa će za iduću godinu biti potrebno više sredstava. 

G.Dubravko Mikić navodi kao prijedlog za postavljanje autobusnog stajališta na Ledinama. 

Načelnica odgovara da se slaže i da će se uzeti u obzir navedeni prijedlog. 

G.Dubravko Mikić ima prijedlog vezano za razvoj poticanja pojoprivrede, da se recimo 

određenom broju sufinancira npr.trošak knjigovođe?  

Načelnica odgovara da će se o istom raspraviti na idućoj sjednici Općinskog vijeća. 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

 

b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021, 

2022 I 2023. GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

c) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021, 2022 I 2023. 

GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

d) PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

 INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 



e) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA    

PODRUČJU OPĆINE ZA 2021. GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

f) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2021. 

GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

g) DONOŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. 

GODINU 

Prijedlog je usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

 

 

4. USVAJANJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

 

Odluka o izvršenju proračuna usvojena jednoglasno sa 11 glasova „za“. 

 

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO 

GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U 

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU 

Načelnica pojašnjava da je po vijećniku do sada bilo 300kn, no međutim donesena je odluka 

da minimalno mora biti iznos od 1.000,0kn.  

Odlluka o raspoređivanju sredstava za financiranje politčkih stranaka zastupljenih u 

općinskom vijeću donesena je jednoglasno sa 11 glasova „za“. 

 

6. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NAD KOMUNALNIM 

VODNIM GRAĐEVINAMA 

Načelnica pojašnjava da je općina dobila naputak da je naš udio koji je općina financirala za 

izgradnju vodovodne mreže i projektne dokumentacije treba prebaciti na đakovački vodovod 

kao nadležnog distributera. Naš udio se ne mjenja. 

Odluka o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama usvojena jednoglasno sa 

11glasova „za“. 

 

 

 

 



 

7. DONOŠENJE ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKALNE RAZVOJNE 

STRATEGIJE OPĆINE TRNAVA 2015-2020 

 

Načelnica Irena Mikič Brezina pojašnjava da naša lokalna razvojna strategija vrijedi pet 

godina, od 2015.-2020.,te da je potrebno je produljenje dok se ne napravi nova. Ista je 

potrebna za prijavljivanje za natječaje na koje se želimo prijaviti. 

Odluka o produljenju važenja okane razvojne strategije usvojena je jednoglasno sa 11glasova 

„za“. 

 

8. DONOŠENJE STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TRNAVA ZA 

RAZDOBLJE 2021.-2027. GODINE 

 

Načelnica obrazlaže da je zakonom određeno da moramo imati strategiju upravljanja 

imovinom, bez obzira na ukupnu imovinu.  

30,5kilometara imamo uređenih nerazvrsanih cesta unazad 10 godina i to smo morali prevesti 

na općinu kako bi mogli prijaviti se za određena sufinanciranja.  

G.Stevo Miščević ima pitanje vezano za nekretninu koja je bila na mjesnoj zajednici, koja je 

greškom ili namjerno prepisano na ljude koji nisu nikada bili vlasnici.  

G.Hrvoje Lukačević pojašnjava da se općina mora konzultirati sa odvjetnikom.  

Strategija upravjanja imovinom Općine Trnava usvojena jednoglasno sa 11 glasova „za“.  

 

9. DONOŠENJE PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TRNAVA ZA 2021. 

GODINU 

 

Načelnica pojašnjava da se plan upravljaanja imovinom općine Trnava odnosi samo na 

2021.godinu. 

Pan upravljanja imovinom Općine Trnava usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“.  

 

 

10. DONOŠENJE ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU 

OPĆINE TRNAVA 

 

Načelnica pojašnjava da radi rješavanja imovinskih odnosa je lakše da se prepišu na Općinu 

Trnava zbog projektne dokumentacije i prijave na natječaje. 



G.Dubravko Mikić ima prijedlog da se k.č.br.174,277 uvrste u tu odluku .  

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Trnava usvojena jednoglasno sa 

11.glasova „za“. 

 

11. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE TRNAVA U 2020. GODINI 

 

Načelnica pojašnjava da se svake godine donosi analiza stanja, potrebno spomenuti da je u 

analizi spomenut jedan dio oboljelih od covida19. 

Drugih nepogoda nije bilo. 

Civilna zaštita je ove godine  opremljena odjećom s obilježjima. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite usvojena jednoglasno sa 11glasova „za“. 

 

12. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU 

Načelnica pojašnjava da je plan dosta sličan kao i prošle godine. 2020.godine se dosta 

pomoglo vatrogastvo, HGSS,Crveni križ i nabavila opremu za civilnu zaštitu. 

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite usvojen jednoglasno sa 11glasova „za“. 

 

13. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI PRIZNANJA POVODOM DANA OPĆINE 

TRNAVA 

Predsjednik Općinskog vijeća čita da je prijedlog za dobivanje priznanja povodom dana 

Općine Trnava od strane više osoba poslan za liječnicu obiteljske medicine Anju Valentin.  

Odluka o dodjeli priznanja povodom dana Općinu Trnava za doktoricu Anju Valentin 

usvojena jednoglasno sa 11 glasova „za“. 

 

14. ODLUKA O SKLAPANJU NEFORMALNOG UDRUŽIVANJA OPĆINE TRNAVA 

Načelnica objašnjava da se radi o udruživanju sa Turističkom zajednicom grada Đakova, 

uključene su i druge općine Đakovštine u isti. Udruženje je potrebno radi natječaja koje 

rapisuje minsstrstvo turizma i sporta na koji se planiramo prijaviti. 

Odluka o sklapanju neformalnog udruživanja Općine Trnava usvojena jednoglasno sa 

11glasova“za“. 

 

 



15. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA 

ZA ORBAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE TRNAVA 

 

G.Hrvoje Lukačević pojašnjava da je izmjena potrebna prema naputku Ministarstva uprave. 

Privremena radna mjesta moraju se sistematzirati i da osnovica mora biti ista za sve, a 

koeficijente mjenjamo. 

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Trnava usvojena je jednoglasno sa 11 glasova „za“. 

 

16. AKTUALNI SAT 

G.Stevo Miščević pita da li je moguće da se pristupni putevi blizu ceste naspu, iznosi se puno 

blata na cestu. 

Načelnica pojašnjava da će se riješiti kada vrijeme dopusti. 

Gđa Katarina Vuković Mikić pita da li općina financira ili sufinancira prehranu učenika? 

Načelnica odgovara da općina sufinancira prehranu učenika.  

Gđa Katarina Vuković Mikić traži da se to izmjeni na web stranici Općine Trnava.  

G.Dubravko Mikić pita za spomenik poginulim hrvatskim braniteljima?  

Načelnica odgovara da je spomenik postavljen. 

Nadalje g.Dubravko Mikić pita da li je općina razmišljala o osnivanju komunalnog društva?  

G.Ivan Ivaković kaže da bi bilo dobro po modelu kao što se osnovao dječji vrtić, više općina 

jedno komunalno društvo? 

 

Načelnica pojašnjava da je bilo ideja sličnih proših godina no međutim nikada isto nije 

zaživjelo. 

G.Darko Belir kaže da bi trebalo napraviti troškovnik i vidjeti da li se isplati pa donijeti 

odluku. 

G.Hrvoje Lukačević govori da komunalna djelatnost zahtjeva određene uvjete koji moraju biti 

zadovoljeni u natječaju.  

G.Ivan Ivaković se nadovezuje da bi zaposlen čovjek imao posla cijelu godinu, potrebno je 

naći model kako odraditi. 

 

G.Hrvoje Lukačević iznosi problem što se tiče sahrane preminulilh osoba  na području općine. 

Sve je manje ljudi da se ljudi organiziraju oko navedenog.  

Potrebno je naći najbolji model kako da se problem riješi.  

G.Dubravko Mikić pita da se pojasni što se planira sa stanom koji je naslijeđen?  



Načelnica pojašnjava da  se stan aplicirao na natječaj LAG-a i renovirati će se u urede za 

potrebe vođenja projekata.  

G.Dubravko Mikić predlaže da se napravi parking u dvorištu. 

G.Hrvoje Lukačević navodi da će se u dvorištu napraviti hale i spremišta za općinsku opremu.  

 

 

 

  

 

 

 

Sjednica završena u 21:06h 

 

 
 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Hrvoje Lukačević                                                                        Darko Belir 

 
 

 
 
 

 

 


	D N E V N I    R E D

