
ZAPISNIK 

sa 6.  sjednice Općinskog vijeća Općine Trnava, održane u (UTORAK) 29. 
ožujka 2022. godine u 19,00 sati u prostorijama općinskog Doma kulture u Trnavi.  

NAZOČNI:                                                                            NENAZOČNI: 

1. DUBRAVKO MIKIĆ                                                  

2. RUŽICA GRIGIĆ 

3. STEVO MIŠČEVIĆ 

4. IVICA PEŠA 

5. VEDRANA IVAKOVIĆ 

6. DARKO BELIR 

7. NIKICA BIKIĆ 

8. MARIJAN MIKIĆ 

9.TOMICA LOVAČ 

10. KATARINA VUKOVIĆ MIKIĆ 

 

OSTALI NAZOČNI: IRENA MIKIĆ BREZINA 

 

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. 

      Za sjednicu je predložen slijedeći: 
 

D N E V N I   R E D 

 

 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
TRNAVA 

2. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
ZA 2021.GODINU 

3. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2021.G. 

4. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2021.G. 

5. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINU 
6. IZVIJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021.-31.12.12021.GODINE 
7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINU 

8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINE 

9. AKTUALNI SAT 
 

                                                                 
                                                    

 

                   Dnevni red je usvojen jednoglasno jednoglasno 
 
 
 
 



1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 

 
2. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

ZA 2021.GODINU 
 

Općinska načelnica Izvijestila je vijećnike o provedbi Plana gospodarenja otpadom. U  
Izviješće se unose podaci za proteklu godinu te sve aktivnosti koje se odnose na Plan 
gospodarenja. Načelnica je izvjestila i o kupljenom mobilnom reciklažnom dvorištu koje će 
biti stavljeno u funkciju. 
 
              Na Izviješće nije bilo primjedbi te je ono usvojeneo jednoglasno 

 

3. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2021.G. 

Predsjednik vijeća rekao je da je Izviješće stiglo u materijalima za sjednicu te dao 

riječ načelnici da obrazloži.  

Načelnica je rekla da je ovo točno izvršenje Programa gradnje te su navedeni iznosi 

oni koji su i potrošeni u protekloj godini. 

 
Na Izviješće nije bilo primjedbi te je ono usvojeno jednoglasno 

 

4. USVAJANJE IZVIJEŠĆA O PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2021.G. 

 

Predsjednik vijeća rekao je da je Izviješće stiglo u materijalima za sjednicu te dao 

riječ načelnici da obrazloži.  

Načelnica je rekla da je ovo točno izvršenje Programa održavanja komunalne 

infrastrukture te su navedeni iznosi oni koji su i potrošeni u protekloj godini.  

 
Na Izviješće nije bilo primjedbi te je ono usvojeno jednoglasno 
 
 

5. GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINU 

Općinska načelnica detaljno po značajnijim točkama izvršenja obrazlaže ovo 

Izviješće o izvršenju proračuna te kaže da su ukupni prihodi bili 5.138.043,37 kuna. 

Kako je ovo Izviješće bilo u materijalima, načelnica je zamolila da vijećinici postave 

pitanje ako ima nejasnoća. 

Godišnje izvršenje proračuna usvojeno je jendoglasno 

 

 

 

 



6. IZVIJEŠĆE NAČELNICE ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2021.-31.12.12021.GODINE 

Načelnica je podnijela izvješće o svom radu za razdoblje od 01.07.2021. 

31.12.12021.godine koje je sastavni dio zapisnika. 

             Izvješće je usvojeno jednoglasno. 

 

7. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINU 
 

Program javnih potreba u sportu je izvršen sa iznosom 50.000,00 u razdoblju od 01.01.2021. 

do 31.12.2021. godine. 

Sredstva iz točke I.ovog Programa iskorištena su za realizaciju sportskih programa: 
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata 
- poticanje i promicanje sporta 
- djelovanje sportskih udruga 
- sportska priprema, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša 
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana 
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama 
- planiranje, izgradnja, korištenje i održavanje sportskih građevina od značaja za Općinu 
Trnava 

      Izviješće je usvojeno jednoglasno 

                                      

8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OPĆINE TRNAVA ZA 2021.GODINE 

 

Program javnih potreba u kulturi je izvršen sa iznosom 129.388,99 u razdoblju od 

01.01.2021. do 31.12.2021. godine. 

 

Sredstva iz točke I ovog Programa korištena su za realizaciju programa kulturno-umjetničkih 

sadržaja:  

- zaštitu, očuvanje i promicanje kulturne baštine, 

- književnu, nakladničku i knjižničnu djelatnost, 

- likovnu i muzejsko-galerijsku djelatnost, 

- glazbenu, plesnu i glazbeno-scensku umjetnost, 

- dramsku i kazališnu djelatnost, 

- filmsku i drugu audiovizualnu djelatnost, 

- inovativnu umjetničku i kulturnu praksu i 

- međunarodnu kulturnu suradnju 

- manifestacije. 

 

      Izviješće je usvojeno jednoglasno 

 
 

9. AKTUALNI SAT 

                Načelnica je pročitala Zahtjev upućen od strane Zvonimira Lukačevića vezano za 

obeštećenje za česticu u k.o. Kondrić koja je u naravi nogometno igralište i prevedeno je na 

Općinu Trnava. 

Ovaj Zahtjev biti će upućen našem pravnom savjetniku te će se dati odgovor stranci 

 



                 Gosp. Darko Belir postavlja pitanje vezano za nanose na cestu u ulici H. 

Branitelja u Trnavi koji dolaze iz Vinogradske ulice u Trnavi, te dovođenje vodovodne 

mreže do obitelji Lajtkam i Štokan u ulici I. Meštrovića. 

                  Zaključak je da se izvidi mogućnost postavljanja rešetki sa kanalicama koje će 

odvoditi vodu u kanale, a što se tiče vodovodne mreže trenutno je stanje da općina ne može 

biti investitor u vodovodnu mrežu ali će se izvidjeti mogućnosti da se problem riješi.  

 

 

                   Više nije bilo pitanja niti prijedloga. 

                   Sjednica završena u 19,36 sati 

 

VODITELJ ZAPISNIKA                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                        

_____________________                                     ________________________________            

       Lucija Kravat                                                                       Darko Belir 

 

             


	D N E V N I   R E D

