
Z  A  P  I  S  N  I  K 

                   sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane 30.ožujak 2021. 

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

NAZOČNI:                                                                                 NENAZOČNI: 

1.DARKO BELIR                                                          1. ZVONKO TREPČIĆ 

2. IVICA PEŠA                                                               

3. IVAN IVAKOVIĆ 

4. MAGDALENA NAĐ 

5. DUBRAVKO MIKIĆ 

6.NIKICA BIKIĆ 

7.RUŽICA GRIGIĆ 

8.MIROSLAV SENČANIN 

9.KATARINA VUKOVIĆ MIKIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: Irena Mikić Brezina, načelnica 

                                      

                                      

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. 

Gospodin Darko Belir čita obavijest kojom obavještava Općinsko vijeće da je od 17.3.2021. 

član Demokratskog HSS-a te da će na sjednicama djelovati kao član Demokratskog HSS-a. 

D N E V N I    R E D 

 
 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

2. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA 2020.GODINU 

3. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020.G. 

4. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020.G. 

5. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI 

6. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU 

OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU 



7. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PORODILJNE NAKNADE 

8. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINU 

9. IZVIJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2020.-31.12.2020.GODINE 

10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINU 

11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINE 

12. AKTUALNI SAT 

 

Dnevni red usvojen jednoglasno. 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

TRNAVA 

Zapisnik sa 26.sjednice općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9glasova „za“. 

2. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM ZA 2020.GODINU 

Na sjednicu nam se upravo pridružio gospodin Nikica Bikić , te će sudjelovati u daljnjem radu 

i donošenju odluka na ovoj 27.sjednici Općinskog vijeća Općine Trnava. 

Načelnica izvještava vijećnike podatcima koje je treblo dostaviti  o površini ,broju stanovnika, 

koncesionaru , količine otpada i drugih podataka koji se odnose na našu općinu. 

Vidi se svake godine da se  smanjuju količine otpada.  

U tijeku je potpisivanje ugovora za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta gdje se planira 

smanjiti količina miješanog otpada. 

Svake godine se plaćaju penali za smanjenje miješanog otpada. FZOEU šalje svake godine 

financijsku sankciju za odvajanje otpada koja se definira prema broju stanovnika.  S obzirom 

na druge općine kod nas su ti penali zanemarivi. 

Početkom godine smo dobili žute kante sufinancirane od strane fonda za energetsku 

učinkovitost i zaštitu okoliša koje ćemo nakon upisa u naše vlasništvo podijeliti po 

kućanstvima. 

G.Dubravko Mikić pita da li je moguće voziti glomazni otpad za Đakovo da mi dobijemo 

kartice kako bi to mogli?? 

Načelnica odgovara da nijedna općina sa Đakovštine ne može voziti glomazni otpad tamo no 

međutim se još nije riješilo. 

G.Ivan Ivaković pita da li će mobilno reciklažno dvorište biti u našem vlasništvu? 

Načelnica pojašnjava da će mobilno reciklažno dvorište biti u vlasništvu općine. 



Izviješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2020.g. usvojeno jednoglasno sa 

10glasova „za“. 

 

3. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020.G 

 

Načelnica navodi gdje je sve uloženo u građenje komunalne infrastrukture.  

Izviješće o program građenja komunalne infrastrukuture usvojeno jednoglasno sa 10 glasova 

„za“. 

4. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2020.G. 

 

Načelnica navodi na što se odnosi program održavanja komunalne infrastrukture. 

Izviješće o programu održavanja komunalne infrastrukture usvojeno jednoglasno sa 10glasova 

„za“. 

 

5. PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. 

GODINI 

 

Načelnica pojašanjava da je program potrebno donijeti i koji je iznos za to predviđen kao i na 

što će isti bit utrošen. 

G.Dubravko Mikić pita tko plaća šumski doprinos. 

Načelnica odgovara da šumski doprinos plaćaju Hrvatske šume i Sunčane šume. Obračun 

sami rade te nikada ne znamo točno koliko će sredstava sjesti. 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa usvojen jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

6. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2021. GODINU 

 

Načelnica pojašnjava da se radi o sredstvima od ugovora o zakupu i da se novac ulaže u 

nerazvrstane ceste.  

G.Dubravko Mikić pita da li je moguće da se taj novac prenamjeni u sufinanciranje nekih  

poljoprivrednih djelatnosti ili nešto slično. 



G.Hrvoje Lukačević pojašnjava da je u izradi pravilnik o sufinanciranju koji treba ići na 

suglasnost u ministarstvo.  

Program je usvojen jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

7. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PORODILJNE NAKNADE 

 

Načelnica predlaže povećanje naknade porodiljne naknade. 

G.Belir kaže da bi moglo za drugo ili svako iduće bude veći iznos. 

G.Dubravko Mikić predlaže da može odmah prvo se povećati i da  za sve bude jednako. 

Gđa Vuković Mikić također predlaže da bi trebalo za svu djecu jednako i da budemo općina 

za primjer. 

G.Ivaković govori da je svako dijete jednako i dobrodošlo i da ne treba praviti razliku.  

Prijedlog g.Dubravka Mikić je 5.000,00kn za svako dijete. 

 

Odluka o visini porodiljne naknade sa5.000,00kn za svako novorođeno dijete usvojena je 

jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

8. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINU 

 

Načelnica detaljno prolazi kroz izvršenje .  

G.Dubravko Mikić pita za  ostale nespomenute rashode poslovanja - stavku 3299? 

Načelnica pojašnjava da se radi o verifikacijskim programima (prekvalifikacija, najam 

učionica, radna odjeća ). 

Godišnje izvršenje proračuna Općine Trnava usvojeno jednoglasno sa 10glasova „za“. 

 

9. IZVIJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2020.-

31.12.2020.GODINE 

Načelnica podnosi izvješće u kojem navodi da su određeni projekti u provedbi, koji projekti 

su prijavljeni i čekamo odluke. 

Izviješće je usvojeno jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

 



10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINU 

 

Načelnica pojašnjava da je iznos od 62.000,00kn podijeljena su našim trima klubovima. 

Izviješće je usvojeno sa 10 glasova „za“. 

 

11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2020.GODINE 

 

Načelnica pojašnjava da se izvješće odnosi na Bonavitu i za funkcioniranje  KUD-a 

„Vesela šokadija“i „Kondrićani“Kondrić. 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području općine usvojena je 

jednoglasno sa 10 glasova „za“. 

 

12. AKTUALNI SAT 

 

 Načelnica iznosi priču naše bivše sumještanke koja živi u Sisku i sada je trenutno u 

Trnavi, pomogli bi joj u popravcima na kući u kojoj živi. Kuća nije njena pa da 

renoviramo kuću koja nije njena je malo nezgodno. Vijećnici komentiraju da je možda 

bolje da se uplati novac, a onda ona neka tu financijsku pomoć uloži najbolej što misli. 

Donesena je jednoglasna odluka o financijskoj pomoći gospođi Ružici Guberinić u iznosu 

od 10.000,00kn. 

G.Dubravko Mikić pita koliki je ukupni dug za komunalnu naknadu? 

Načelnica pojašnjava da cca 40-tak tisuća bude godišnje. 

G.Dubravko Mikić pita za program raspolaganja državnim zemljištem? 

G.Hrvoje Lukačević pojašnjava da se čeka novi zakon.  

G.Dubravko Mikić smatra da će doći do problema u budućnosti na našoj općini zbog broja 

stoke tko koliko ima. 

G.Hrvoje Lukačević odgovara da je to problem na čije rješavanje mi ništa ne možemo jer 

zakon kaže drugačije. 

G.Darko Belir  ima pitanje da li je moguće srediti bunare, zdence na području općine? 

Načelnica odgovara da se već nešto radilo po tom pitanju. 

 

 



 

Sjednica završena u 21:11h 

 

 
 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Lucija Kravat                                                                 Darko Belir 

 
 
 
 
 

 

 


	D N E V N I    R E D

