REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/4
URBROJ: 2178/13-01-01-18-3
Podcrkavlje, 19. travnja 2018.

ZAPISNIK
Sa 10. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 19. travnja 2018. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike i predsjednike mjesnih odbora, službenice općine, županijsku vijećnicu te ostale
nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Vladimir Šimunović
3. Tomislav Kovačević
4. Željko Glavačević
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Delač
8. Tomislav Bičanić
9. Goran Andrić
10. Mario Lovrić
11. Antun Metić

Odsutni:
1. Šimun Abramović - opravdao
2. Mato Kovačević - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, županijska vijećnica – Ana Majetić, predsjednik mjesnog odbora Brodski
Zdenci - Ivo Petrović.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 9. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, a obzirom da nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 9. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Govori da je inicijativa gospodina Vinka Čavčića za
Izmjenom i dopunom dnevnog reda - kojeg su podržali još pet vijećnika ta, da prva točka
dnevnog reda bude Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća, te druga
Izmjena i dopuna dnevnog reda, inicijativa je načelnika Općine Tomislava Trtnja da 11. točka
dnevnog reda bude Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Glasovanje
Predsjednik OV - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoje prijedlozi i dodaju dvije
točke dnevnog reda, tako da umjesto 1. točke Prijedlog Odluke o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću bude Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća, a Prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću bi bio druga
točka dnevnog reda te da umjesto 10. točke Pitanja i prijedlozi bude Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Odluke o odluci najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon glasovanja konstatira da su
oba Prijedloga usvojena jednoglasno sa 11. glasova ZA, a dnevni red sa Izmjenama i
dopunama glasi :

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Prijedlog Statuta Općine Podcrkavlje
Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2017./2018.
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2017. godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja javnih
potreba u odgoju obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2017. godinu
10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za
razdoblje srpanj – prosinac 2017.
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
12. Pitanja i prijedlozi

3

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 11
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.1. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik OV: - ova točka dnevnog reda bila je na inicijativu vijećnika Vinka Čavčića koji
za kandidata potpredsjednika Općinskog vijeća predlaže gospodina Tomislava Bičanića.
Kandidaturu su podržali Vladimir Šimunović, Goran Andrić, Željko Medić, Tomislav Delač i
Tomislav Kovačević.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita ima li još tko kakvih prijedloga za potpredsjednika Općinskog vijeća.
Kako se nitko nije javio za riječ zatvara raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojena Odluka o
izboru potpredsjednika Općinskog vijeća, a Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog
vijeća u cijelosti glasi:
Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 33. stavka 2. Statuta Općine Podcrkavlje
(„Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije 4/13), a na prijedlog člana Općinskog vijeća podržanog od 1/3 ukupnog broja članova
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Članak 1.
Za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je
TOMISLAV BIČANIĆ
rođen 28.03.1978.
OIB 51287144173
Grabarje 6/A
35201 Podcrkavlje
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

Zapisničarka: predsjednik općinskog vijeća te ostali prisutni vijećnici čestitaju gospodinu
Tomislavu Bičaniću na osvojenoj kandidaturi za potpredsjednika Općinskog vijeća.
Tomislav Bičanić: zahvaljuje se na ukazanom povjerenju.
Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
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Ad.2. Prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i govori da se o ovoj točki dnevnog reda govorilo i ranije,
te da je Općini plan osnovati Komunalno poduzeće koje će preuzeti brigu o svim poslovima
na području Općine Podcrkavlje vezanim za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i
slično. Nastavlja, kada se donese ova Odluka može se krenuti u osnivanje društva odnosno
obaviti sve potrebno što Općina mora obaviti po Zakonu da se može krenuti u realizaciju što
znači da je ova Odluka temelj za osnivanje i sva daljnja postupanja. Nastavlja da je u Odluci
navedeno koji su to poslovi koje će komunalno poduzeće obavljati te na koji način će to biti
ustrojeno. Općina Podcrkavlje je odlučila krenuti u osnivanje Komunalnog poduzeća što je
novo za samu Općinu, a ovo je prvi korak k tome te obavještava prisutne da će se održavati
sastanci na ovu temu, a ostalo će se u hodu rješavati. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Tomislav Delač te
mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Delač: - postavlja pitanje vezano za članak 20. koji glasi: Skupštinu Društva čini
član Društva, pa je gospodinu Delaču nejasno je li samo jedan čovjek Skupština, obzirom je
Skupština bitna i često se spominje u ovoj Odluci, jer ovim člankom nije jasno definirano
koliko Skupština ima članova.
Zamjenik načelnika: - obzirom je zamjenik načelnika sudjelovao u pisanju ove Odluke
odgovara na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Delača i obrazlaže da je jedini član
Skupštine načelnik Općine, a Općina Podcrkavlje ustrojila je svoju Odluku počevši od
nadzornog odbora, načelnik, direktor, zaposlenici i tako dalje.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne i govori da je iz dostavljenih dokumenata vidljivo
što bi sve Komunalno poduzeće radilo te da sve ima smisla i svrhu pa ga zanima je li rađena
financijska projekcija povodom osnivanja Komunalnog poduzeća, koliko bi to sve skupa
iznosilo, načini financiranja, okvirni broj zaposlenih, planiraju li se preuzeti groblja i ostalo
kao što su sportski objekti, izgradnja cesta i njihovo održavanje koji su navedeni ili se osniva
za druge poslove, zanima ga ( gospodina Lovrića ) je li rađena financijska projekcija koliko je
do sada Općina utrošila sredstava na vanjske izvođače i hoće li osnivanjem Komunalnog
poduzeća s 4 do 5 zaposlenih biti isplativo za Općinu da sami obavljamo te djelatnosti.
Načelnik: - odgovara na postavljena pitanja gospodina Lovrića i govori da je gospodin Lovrić
dobro primijetio da je predmet poslovanja Komunalnog poduzeća širok spektar djelatnosti,
odnosno sve čime se Komunalno poduzeće može baviti. Nastavlja da je sama isplativost
Komunalnog poduzeća ciljana da bude na pozitivnoj nuli, jer načelnik ne zna koliko jedno
Komunalno poduzeće može biti dohodovno da bude isplativo, a što više posla Općina bude
prebacila na Komunalno poduzeće više će morati biti zaposlenih, no isto tako što više
Komunalno poduzeće bude preuzelo poslova to će Općina manje plaćati vanjske suradnike.
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Nastavlja, za početak komunalni radnik, koji je zaposlen u Općini, biti će prebačen u
Komunalno poduzeće, zaposlit će se još jedan radnik koji će raditi na bageru, a ako
Komunalno poduzeće preuzme i groblja to će iziskivati dodatna zaposlenja, a kada se sve to
bude ustrojilo i kada se bude vidjelo koliki je obim posla Općina će znati kolika će sredstava
morati biti utrošena. Komunalno poduzeće neće biti samoodrživo, pa će Općina morati
pomagati, a za navedene djelatnosti kao što su sportski tereni i objekti moraju se održavati, jer
u budućnosti će se možda neki klubovi ugasiti, a sve to će netko morati održavati. Govori da
Općinu i vijećnike čekaju sastanci na kojima se mora odrediti koji će se poslovi prebaciti na
Komunalno poduzeće, što će im se davati da odrade, naravno da ako Komunalno poduzeće
ima dvoje zaposlenih ne može ih se poslati da zidaju, zato će se morati zaposliti više osoba,
ali mogu nasipati poljske putove, a što bi za Općinu bilo isplativije, zaposliti direktora u
modulu pola radnog vremena za početak, na sva navedena pitanja i njima sličnima vrijeme će
dati odgovor. No, prvi korak je osnovati Komunalno poduzeće i napraviti neki financijski
okvir kako bi to trebalo izgledati, a pretpostavlja se da bi Općinu Komunalno poduzeće stajalo
od 300.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, a hoće li se moći sredstva, koja su se do sada ulagala
u vanjske suradnike, uspjeti uštedjeti, tek će se ustanoviti. Govori da treba u početku napraviti
dobar kostur, naći ljude koji to mogu odraditi, a za ostalo će vrijeme pokazati kako dalje,
može se računati i na osobe koje budu radile na javnim radovima, osobe koje izvršavaju kazne
i slično.
Mario Lovrić: - zanima ga još jedno pitanje, može li se Komunalno poduzeće po zakonu
javiti na natječaj koje raspisuje Općina, ako je iznos po narudžbenici veći od ( ne zna točno
koliko ) mora ići javni natječaj i sada smije li se ili ne smije Komunalno poduzeće javiti na taj
javi natječaj za određeni tip posla.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Lovrića i govori da Općina i
Komunalno poduzeće mogu direktno ugovarati određene poslove.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na izlaganje načelnika i govori da bi bio sukob
interesa kad bi se Komunalno poduzeće javilo na Natječaj koji bi objavila Općina i obrazlaže
da je u Odluci koja je pred vijećnicima više pro forme nabrojano što više mogućnosti jer se ne
zna što će događati tijekom godina, a čim se Komunalno poduzeće formira sa svojim
zaposlenicima i financijskim planom, iz te Odluke će se uzeti konkretne djelatnosti, tj.
poslovi koji će im se u startu povjeriti. Nastavlja da će Komunalno poduzeće biti samostalno
trgovačko društvo u vlasništvu Općine Podcrkavlje i kao takvo se može javljati na druge
Natječaje, Natječaje Ministarstava, Fondova i slično, ali na Natječaje Općine Podcrkavlje ne
smije temeljem Zakona o javnoj nabavi, ako je načelnik skupština društva iznad direktora.
Objašnjava da načelnik kod javne nabave mora potpisati izjavu da kao privatna osoba, ali i
kao čelnik institucije nema veze s onima koji se javljaju na natječaj, da nema npr. u Cestaru,
PZC-u i drugim firmama dionice, pa tako i u Komunalnom poduzeću, no ipak se može
ugovoriti održavanje cesta direktno ugovorom i tijekom 2018. godine ili na trogodišnje ili
peterogodišnje razdoblje, Komunalno poduzeće obavlja sve poslove održavanje cesta za
Općinu Podcrkavlje ili održavanje groblja ovisno za kakav posao se sklopi ugovor.
Načelnik: - obrazlaže da svi poslovi koje Komunalno poduzeće može odraditi neće ići na
javni natječaj nego će se direktno Odlukom njima povjeriti posao.
Privremena pročelnica: - govori da je održavanje groblja komunalna djelatnost za koju se
mora raspisivati javni natječaj, ali obzirom će Općina imati svoje Komunalno poduzeće
direktno će se s njima ugovoriti obavljanje tog posla, ali Komunalno poduzeće neće biti
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osposobljeno za obavljanje svih vrsta poslova te će se izravnom pogodbom ugovoriti poslovi
samo za one djelatnosti za koje je Komunalno poduzeće registrirano.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću. Nakon glasovanja konstatira da je sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke
o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, a Odluka o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad.3. Prijedlog Statuta Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i govori da su vijećnici dobili u prijedlogu
Statuta razlog donošenja novog Statuta, što je spomenuto već u par navrata, zato što se Zakon
o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi krajem 2017. godine promijenio i nalagao je
izmjene i dopune Statuta koje su se odnosile na opoziv načelnika, referendumsko pitanje i
neke sitne promjene. Govori da je Općina ovu zakonsku obvezu mogla riješiti izmjenama i
dopunama Statuta, međutim kako su svi prisutni upoznati s odlukom da se ukine mjesna
samouprava, jer je ova izborna godina mjesne samouprave i Općina je već trebala raspisati
izbore za mjesne odbore, išlo se s prijedlogom novog Statuta. Nastavlja, da s Obzirom su
vijećnici u razgovoru s načelnikom i zamjenikom načelnika dobili informacije kakva je
angažiranost mjesnih odbora išlo se s odlukom o ukidanju mjesnih odbora, a ove promjene
nisu se mogle regulirati izmjenama i dopuna nego prijedlogom novog Statuta gdje je izuzeta
mjesna samouprava, ali je predviđeno da građani mogu sudjelovati u lokalnoj samoupravi
preko zbora građana, referendumom i izravnim obraćanjem, pisanim ili usmenim te
objašnjava da je to jedini razlog donošenja novog Statuta Općine Podcrkavlje temeljnog akta
Općine kao državnog Ustava, a svi članci što u Statutu pišu su Zakonske odredbe preslikane
na Općinu i nema prostora za izmjene i dopune, a bilo je sporno samo pitanje mjesne
samouprave, a zakon kaže da se mjesni odbori osnivaju Statutom, a isto tako ako ih se
izostavi oni su ukinuti. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - govori da mu je nejasan dio u Statutu o sazivanju zbora građana, prije je
predsjednik mjesne zajednice sazivao zbor građana ili načelnik Općine. Sada, kad se ukinu
mjesni odbori, jedino će načelnik moći sazvati zbor građana ili će biti inicijativa određenog
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dijela stanovnika tog mjesta da može sazvati zbog građana koji će pozvati načelnika na neko
otvoreno pitanje.
Privremena pročelnica: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Lovrića i govori da će
postojati mogućnost inicijative bilo kojeg stanovnika sa prijavljenim prebivalištem na
području Općine Podcrkavlje da traži od načelnika obznanu javnog poziva da se sastanu
mještani tog sela za bilo koje pitanje u svakom trenutku, to bi bio zbor građana no međutim,
zbor građana koji bi predložio inicijativu za neko referendumsko pitanje morao bi ići prema
postotku upisanih birača koji bi to podržali i onda bi se to moglo staviti na referendum.
Nastavlja da se zboru građana daje veliki prostor baš zato što nema više predsjednika mjesnog
odbora koji je trebao biti ta karika između Općine-ureda i građana na terenu, a sada svaki
građanin može pisanim ili usmenim putem tražiti od načelnika da dođe u njegovo naselje sa
određenom temom i Općina će to organizirati da se to i ostvari. Govori da iz Statuta proizlazi
formiranje novog poslovnika vijeća gdje bi neke ovlasti preuzeli vijećnici, ali još će se vidjeti
što će sve uvrstiti u novi poslovnik.
Predsjednik OV: - napominje da je u članku 27. Statuta Općine Podcrkavlje vidljivo da je
potrebna prisutnost najmanje 10% birača sa sazvanog područja kao što je i trenutno na snazi.
Načelnik: - smatra da bi bila dobra ideja da se jednom godišnje napravi zbor građana po
naseljima.
Privremena pročelnica: - smatra da ne mora služeno i zakonski to imati naziv „Zbor
građana“ jer je načelnik i do sada bio dostupan i na raspolaganju svim mještanima, nego se
obavijesti načelnika o mjestu i vremenu, a inicijator može biti jedna osoba tog sastanka.
Mario Lovrić: - želi da to postane pravilo, a ne iznimka.
Privremena pročelnica: - govori da se može donijeti posebna Odluka koja će sve detaljizirati
i koja bi postala pravilo te ju staviti na Internet. To se građanima može omogućiti i na taj
način se mogu organizirati i ostali ljudi u naseljima.
Mario Lovrić: - govori da masivnije zvuči kada se kaže da će biti sastanak zbora građana,
prije je bio zbor građana na kojem su se okupljali mještani, donosili odluke, razgovarali,
iznosili probleme i slično. Trenutno je situacija takva da i kad se nešto pokrene i napravi
dobro u selu bude negativnih komentara, pa smatra gospodin Lovrić da bi se zborom građana,
gdje bi svi sudjelovali, bilo toga manje.
Predsjednik OV: - govori da u zboru građana mora postojati i interes građana, ako toga nema
neće biti ni zbora.
Privremena pročelnica: - objašnjava da za zbor građana mora postojati utemeljenje, on ima
smisla ako ima težinu i ako zbor građana pozove načelnika na sastanak taj sastanak mora
imati Zapisnik gdje će se potpisati ljudi koji su u biračkom popisu s tog područja i u
određenom postotku.
Načelnik: - govori da mještani i kada imaju kakav problem dođu u Općinu.
Privremena pročelnica: - napominje prisutnima da je prijedlog svih vijećnika bio da
predsjednici i zamjenici svih mjesnih odbora budu pozivani na sjednice, međutim vidjelo se
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da je odaziv bio nikakav , a sada, svi ljudi koji su voljni raditi mogu biti pozivani na sjednice
općinskog vijeća koje su javne.
Željko Medić: - daje prijedlog privremenoj pročelnici da kada bude radila proširivanje
Odluke vidi kako su druge jedinice lokalne samouprave koje nemaju mjesne odbore riješile
ovaj problem, pa neka se vodi time, da se puno ne izmišlja obzirom nam je ovo novina.
Privremena pročelnica: - govori da je već upoznata da je Općina Vrba ukinula mjesne
odbore, još mora vidjeti što je sa Općinom Brodski Stupnik te da će donijeti odluku.
Napominje da Općina Podcrkavlje od 1993. godine do danas nije doživjela zbor građana, ali
postojali su mjesni odbori koji su se jedva birali svake četiri godine. Nastavlja da je pokušaj
održavanja zbora građana neuspio zato što mora imati zakonsko utemeljenje, a to je dovoljan
broj ljudi što se do sada nije dogodilo. Nadalje, bio je problem naći 5 ljudi za mjesni odbor, a
za zbor građana je potrebno 20 zainteresiranih ljudi. Međutim, ako se održava sastanak s
načelnikom na kojem se isto iznose problemi i pitanja, on kao takav prolazi.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Statuta Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Statuta Općine
Podcrkavlje, a Statut Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad.4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2017./2018.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - kao i prijašnjih godina tako je i ove godine Općina Podcrkavlje u proračunu
predvidjela sredstva za jednokratne novčane pomoći redovnim studentima, pa je potrebno
donijeti Odluku da bi se ona mogla i realizirati, a Prijedlog je, kao i do sada, da to bude
1.500,00 kuna po studentu uz iste uvjete. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći redovnim studentima akademske godine 2017./2018. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći redovnim studentima akademske godine 2017./2018., a Odluka o isplati jednokratne
novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2017./2018. u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
redovnim studentima
akademske godine 2017./2018.
Članak 1.
Općina Podcrkavlje će redovno upisanim studentima akademske godine 2017./2018., koji podnesu zahtjev te ispunjavaju propisane uvjete,
isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) tijekom 2018. godine, a najkasnije do 1. listopada
2018. godine.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje rješavat će o zahtjevu Rješenjem o isplati jednokratne novčane pomoći studentu koji ostvaruje
pravo na istu.
Student status redovnog studenta za tekuću akademsku godinu student dokazuje potvrdom ili uvjerenjem znanstvene ustanove u kojoj se
školuje ne starijom od mjesec dana.
Članak 3.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se iz Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sukladno članku III. Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini - Akt. A100048 –
Stipendiranje (Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć).
Članak 4.
Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate jednokratne novčane pomoći
obitelj (članovi zajedničkog kućanstva) studenta na istoj adresi prebivališta nema nikakovih dugovanja te da je izmirila sve svoje obveze
prema općini Podcrkavlje.
Članak 5.
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne budu podmirene obveze (dug u cijelosti) i o tome se ne dostavi dokaz.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Podcrkavlje.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad.5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017.
godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelnika Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je kao načelnik morao podnijeti Izvješće do 31.3., a ovaj Zaključak se
daje na uvid Općinskom vijeću. U Izvješću stoji realizacija svega što se radilo u prošloj godini
i u njemu se ništa ne može promijeniti, tako da sada vijećnici primaju na znanje sve što se
planiralo u prošloj godini i što se ostvarilo. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini, a Zaključak
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvještaja
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini.
II.
Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini koji je
podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvještaj će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.

Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se isto kao i u prethodnoj točki ovaj Zaključak daje Općinskom vijeću
samo na uvid što se sve radilo po pitanju održavanja komunalne infrastrukture. I ovo Izvješće
se odnosi na prethodnu godinu. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, a
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2017. godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješ taja
o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
godini.
II.
Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini koji je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog
Zaključka.
III.
Izvještaj će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad.7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2017. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da kao i prethodne dvije točke tako i ovaj Zaključak daje Općinskom
vijeću na uvid gdje je sve vidljivo i transparentno što je prošle godine rađeno po tom pitanju.
Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na
području Općine Podcrkavlje u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
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Podcrkavlje u 2017. godini, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2017. godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini.
II.
Izvještaj o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017.
godini koji je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvještaj će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 8. točku dnevnog reda.
Ad.8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u odgoju obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za
2017. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je i ovaj Zaključak, kao i svi prethodni, prikazan u tablicama; što je
planirano i što je realizirano po tom Programu. Izvješće se odnosi na ono što se radilo u 2017.
godini, a sredstva koja nisu utrošena prenesena su u tekuću godinu. Pita ima tko kakvih
pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u odgoju obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11
glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u odgoju obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje
za 2017. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
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javnih potreba u odgoju obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici, održanoj dana 19. travnja 2018. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvještaj načelnika općine o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu.
II.
Izvještaj o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu koji je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvještaj će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 9. točku dnevnog reda.
Ad.9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2017. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne i govori da je ova tema među aktualnijima, ali
nezahvalna što se tiče Općine Podcrkavlje koja je zakonski bila dužna do 31.3. podnijeti
Izvješće upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Županiji, a isto
Izvješće načelnik podnosi Općinskom vijeću. Nastavlja da su karakteristične i problematične
divlje deponije na području Općine koje se uspijevaju polako sanirati. Govori da je prošle
godine Općina uspjela sanirati divlja odlagališta u Brodskim Zdencima i dio Jelasa u
Glogovici na najbolji način koji može, a predstoji daljnja borba da se ta sanirana odlagališta i
održe čistima, a ostalo je još u par naselja divljih deponija koja će se uz Općinski angažman
riješiti. Nadalje, što se tiče Izvješća Općini je najvažnije da je prošle godine donijela novi Plan
gospodarenja otpadom, ispunjene su sve zakonske regulative koje su stavljene pred Općinu, a
Općini predstoji aktualni natječaj za nove kante za odvojeno prikupljanje otpada, a u
ponedjeljak će načelnik i on ( zamjenik načelnika ) ići u Osijek gdje će imati edukaciju jer ide
objedinjena nabava. Nastavlja da je s jedne strane dobro zato što će Fond za zaštitu okoliša
preuzeti sve, a Općina će morati samo naručiti što je potrebno i to će Općini biti isporučeno
no, međutim, što ga je ražalostilo (zamjenika načelnika) je vijest koju je čuo u emisiji gdje
pomoćnica ministra izjavljuje da će se u roku mjesec i pol dana završiti postupak nabave, dok
se odabir i realizacija očekuju tek koncem ove godine ili čak početkom iduće godine.
Nastavlja da je iako je ministar prošle godine kad je bio u Županiji obećavao da će ovaj
postupak ići ubrzanim tempom nažalost to neće biti tako jer to su Europska sredstva i to onda
ide posebnim načinima i provjerama što troši vrijeme. Govori da je izrečeno, najaktualnije
vezano za ovu temu i vjeruje zamjenik načelnika da će se ova tema provlačiti i kroz naredne
sjednice, a ovim izlaganjem se samo htjelo upoznati vijećnike što se trenutno događa po
pitanju Plana gospodarenja otpadom. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

14
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se županijska vijećnica, gospođa Ana
Majetić te joj predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - zanima ju hoće li se odvoz otpada odvijati kao i do sada, a u jednom od
mailova koje je poslala prema Općini traži je da na službenim stranicama Općine Podcrkavlje
bude vidljivo kada ide odvoz korisnog otpada.
Zamjenik načelnika: - odgovara na postavljeno pitanje gospođe Majetić i govori da je
napravljena tabela u excel formatu koja je poslana koncesionaru, Jackobu Beckeru d.o.o., koji
je bio dužan na svojim stranicama to objaviti, no na žalost to nije učinio. Nastavlja da je
unazad desetak dana Općina Podcrkavlje s firmom Jackob Becker d.o.o. potpisala Sporazum o
zajedničkom korištenju reciklažnog dvorišta, pa tko bude imao potrebe za zbrinjavanjem
nekog otpada uz nadoplatu to može i učiniti, a direktorica je rekla da će cijene biti od 20,00
kuna do 50,00 kuna ovisno o obujmu, a obzirom se zakon još nije promijenio da Općine budu
oslobođene obveze imanja reciklažnog dvorišta, još uvijek stoji obveza da Općina na svom
području mora imati reciklažno dvorište, ali tek kad prođe prostorni plan može se krenuti s
projektnom dokumentacijom za reciklažno dvorište i tu Komunalno poduzeće dobiva
nastavak priče gdje će ono morati odigrati veliku ulogu da se sve to uredi.
Ana Majetić: - traži da se napravljena tabela u excel formatu koja je poslana firmi Jackob
Beckeru d.o.o. postavi i na službene stranice Općine Podcrkavlje.
Zamjenik načelnika: - kaže da je to moguće, ali postoji stavka koju je firma Jackob Becker
d.o.o. trebala ispuniti u toj tabeli, a to je da ispuni podatak kada se odvozi glomazni otpad, a u
tabeli su navedeni podatci kada je odvoz mješovitog i odvojenog otpada.
Zapisničarka: - nadovezuje se na izlaganje zamjenika načelnika i govori da je ustaljena
praksa da firma Jackob Becker d.o.o. pošalje Općini obavijest kada ide glomazni otpad, a
onda se taj podatak objavi na službenim stranicama Općine Podcrkavlje.
Načelnik: - govori da će se staviti na službene stranice Općine podatak da se svake druge
srijede u mjesecu vrši odvoz korisnog odnosno odvojenog otpada.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2017. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2017. godinu u cijelosti glasi:
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Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 4/13), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine
Podcrkavlje za 2017. godinu.
II.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu koje je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog zaključka.
III.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
za 2017. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 10. točku dnevnog reda.
Ad.10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje
za razdoblje srpanj – prosinac 2017.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori prisutnima da se ovo Izvješće odnosi na sve ono što se radilo u drugoj
polovici 2017. godine, koja su bila djelovanja Općinskog načelnika na Općinskom vijeću, a
na prijedlog Općinskog načelnika donošene su i razne odluke. Nadalje, u Izvješću stoji što se
radilo po pitanju gospodarstva i poljoprivrede, što se radilo po mjesnim odborima, odnosno
kolika su sredstva uložena, koliko je utrošeno sredstava za nerazvrstane ceste, uglavnom sve
što je bilo u Planovima se i izrealiziralo. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o
radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj – prosinac 2017. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća
načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj – prosinac 2017., a Zaključak o
prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj – prosinac
2017. u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 19. travnja 2018. godine prihvatilo je i usvojilo pisano Izvješće
Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2017. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.
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Predsjednik OV: - otvara 11. točku dnevnog reda.
Ad.11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - obzirom su vijećnici Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dobili prije same sjednice, zamjenik načelnika obrazlaže
da je Odluka vezana za provedbu jednostavne nabave za projekt ZAželi – ZAposli koji
provodi Općina, a ova Odluka se odnosi na odabir najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu robe,
tj. sredstava za čišćenje, higijenske potrepštine koje će zaposlenice na projektu odnositi
svojim korisnicima onako kako je predviđeno u sklopu projektu. Nastavlja da je Općina imala
tri ponuditelja, od kojih je najpovoljniji bio ALCA ZAGREB d.o.o. sa cijenom bez PDV-a u
iznosu od 175.392,00 kuna, a s PDV-om u iznosu od 219.240,00 kuna. Objašnjava da je
Općina je u samom pozivu za javnu nabavu navela procijenjenu vrijednost nabave u iznosu od
176.640,00 kn i tim iznosom se uklopila u cijenu ponuditelja, jer su to 100% sredstva iz
Europske unije, pa što više Općina utroši sredstava iz tog projekta to će biti opravdano i
realizirano, što znači da samo ona sredstva koja se utroše u ovom projektu su opravdana i
realizirana sredstva, nema mjesta uštedi jer se ne dobivaju sredstva koja se ne utroše, samo
ona koja se potroše. Objašnjava da načelnik donosi Odluku o odabiru, a na vijeću je da ju
Zaključkom prihvati i onda se može sklopiti Ugovor i krenuti u realizaciju. Govori da je
proces događanja vezanih za uvodni dio projekta ZAželi-ZAposli popraćeno sa puno
papirologije, konferencije, a odabrani su i korisnici projekta te da Općina trenutno broji 67
korisnika iako je programom planirano 48 korisnika, a broj prijavljenih osoba u početku bio je
oko 80 - 90 osoba. Objašnjava da su se pojavljivala zajednička domaćinstava, neki korisnici
nisu udovoljavali kriterijima, a nakon selekcije se došlo do trenutnih 67 korisnika projekta.
Obavještava vijećnike da ako imaju saznanja da ima još osoba koje bi mogle biti korisnici
ovog projekta neka jave u Općinu jer limit ne postoji. Govori da je na projektu zaposleno 12
osoba koje su od 01.04.2018. zaposlene na 23 mjeseca, a vrijednost projekta je 2.200.000,00
kuna koje će sjesti na Općinski proračun za plaće zaposlenica projekta i za potrebe korisnika
projekta. Govori da je u početku bio pritisak na Općinu zbog administrativnih poslova, no
kako je projekt krenuo sve je lakše. Pita ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a
Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
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Predsjednik OV: - otvara 12. točku dnevnog reda.

Ad.12. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - upućuje načelniku nekoliko pitanja, a prvo je vezano za popravak ograde na
igralištu u Rastušju. Napominje da je na prošloj sjednici postavila par pitanja i zanima ju kad
će se ona početi rješavati, a neka od tih pitanja bila su popravak uništene staze na početku
Rastušja u dužini 3-4 m, 3-4 ograde na kanalima te ima li Općina volje da pokrene inicijativu
da se produži gradska linija od okretišta u Podvinju - Čavlički kraj do crkve u Rastušju.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospođe Majetić i napominje da je ograda u
planu da se riješi, no ne zna točan iznos sredstva koja bi bio potreban za rješavanje tog
problema jer u Proračunu ova stavka nije predviđena, no vjeruje (načelnik) da to nije velik
iznos sredstava pa bi se to dalo i riješiti kroz stavku održavanja. Govori da će zatražiti ponude
firmi koje se time bave, pa će se vidjeti što se može riješiti. Što se tiče popravka uništene
staze postoji stavka u Proračunu - održavanje staza, te će se kontaktirati firme koje asfaltiraju
da dostave ponude ili će se čekati osnivanje Komunalnog poduzeća koje bi to obavilo, ali
svakako je ovaj problem u planu za rješavanje ne samo u Rastušju, nego na više mjesta u
Općini. Nadalje, prije par godina pokrenuta je inicijativa za produženje autobusne linije na
koju je Općina dobila odbijenicu od strane Županije te govori da nije problem ponovno
pokrenuti inicijativu no što prethodi svemu tome je to da Općina mora prvo kontaktirati
prijevoznika na toj liniji, u ovom slučaju to je Terzić bus, i vidjeti jesu li oni voljni pristati na
vožnju produžene linije, onda dobiti njihovu suglasnost koju Općina mora predati Županiji te
se zatraži njihov odgovor. Nastavlja da je zadnji puta iz Županije došao odgovor da oni imaju
koncesionara za područje cijele Općine, a to je trenutno APP, koji vozi djecu i iz udaljenijih
naselja Općine kao što su Brodski Zdenci i vjeruje se da bi APP-u bio problem ubacivanja
linije s Terzić busom pa bi odustali od linije koju trenutno voze, a time bi djeca iz udaljenijih
naselja ostala zakinuta jer Terzić bus vozi samo gradske linije što znači da svakih sat vremena
pravi krug što bi u ovom slučaju bilo neizvedivo.
Zamjenik načelnika: - nadovezuje se na načelnikovo izlaganje i napominje da bi nove
autobusne linije morale biti sufinancirane iz Općinskog proračuna te bi trebalo vidjeti s
autoprijevoznikom - Terzić busom da preuzme kompletnu koncesiju nad Općinom
Podcrkavlje te da se vidi o kolikim sredstvima bi se radilo.
Predsjednik OV: - opominje nazočne da se stišaju, pita javlja li se još tko za riječ. Javio se
gospodin Tomislav Bičanić te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić: - postavlja pitanje vezano za to da Općina službenim putem pošalje apel
postaji prometne policije gdje bih ih se tražilo da subotama i nedjeljama pojačano regulirala
promet radi neodgovornih i prebrzih vozača motocikala.
Zamjenik načelnika: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Bičanića i govori da je već
u više navrata bilo pritužbi na motocikliste, no radi se o dečkima koji su povezani s policijom
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i tome se jednostavno ne može stati na kraj. Policijski službenici izađu na teren, budu u
jednom od naselja par sati i odu, no u tom periodu motociklista nema jer su u dosluhu.
Načelnik: - govori kakav se apsurd desio da je Općina platila kaznu kada je Općinski traktor
izašao na cestu i ostavio blato jer se išlo sanirati odron u „dubokom putu“ i na nesreću policija
je išla iza traktora i zaustavila isti te naplatila kaznu od 500,00 kuna.
Mario Lovrić: - govori da su prošli tjedan iz HEP-a skinuli naklon sa doma, izbacili mrežu,
prokopali novi priključak za baznu stanicu za repetitor i ubacili 4 nove bandere, međutim
ostavili su dvije stare i „ truljave „ lampe i zanima ga je li to bila njihova dužnost da to
prebace na novu mrežu ili nije, a ako to nije bila njihova dužnost traži da Općina pošalje dopis
Safundžiću da se stave dvije nove lampe jer se sporno mjesto nalazi na krivini koje je trenutno
u mraku, a radi se o nekih 200 m prostora gdje nema niti jedne lampe.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Lovrića i govori da će to biti riješeno.
Ana Majetić: - zanima ju jesu li završeni imovinsko – pravni odnosi u vezi škole.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospođe Majetić i govori da se na žalost nisu još
uspjeli riješiti imovinsko – pravni odnosi, ali su u postupku rješavanja na način da će se ići u
Ministarstvo regionalnog razvoja, koji su gradili dvoranu i od njih tražiti službeni dokument,
odnosno rješenje da dvorana pripada Općini, a kada Općina dobije to rješenje na sjednici će se
morati donijeti Odluka o prijenosu vlasništva dvorane i zemljišta na Osnovnu školu „Blaž
Tadijanović“. Nastavlja da je školski odbor donio odluku o poklanjanju stare škole Općini
Podcrkavlje, no to još Gradsko vijeće mora potvrditi pa je Grad zatražio od Ministarstva
znanosti suglasnost, odnosno dodatno mišljenje. Govori, da je na jednom sastanku razgovarao
s dogradonačelnikom i saznao da ima pomaka, ali sve to jako sporo ide, a problem je što
Općina ne može nikome ništa pokloniti i što se tiče cijele ove situacije mora se biti jako
oprezan, ali Općina je na dobrom putu da to riješi jer volja postoji. Nadalje, Općina je
postavila pitanje školi može li koristi prostore stare škole, odnosno ući u posjed dok se ovo
pitanje ne riješi, na što je dobiven potvrdan odgovor, ali ponesen iskustvom ipak bi se čekalo
da sve ovo bude službeno.
Željko Medić: - govori načelniku da bude oprezan što se tiče predstojnika osnivača u
školskom odboru koji su za to da se korištenje prostora naplaćuje.
Načelnik: - govori da kada se dođe do realizacije primopredaje, prvo što će tražiti je od vijeća
da oni Općini poklone školu, a tek tada će Općina njima novu školu, zemljište i dvoranu koje
ima puno veću vrijednost nego stara škola.
Tomislav Kovačević: - pozdravlja sve prisutne i pita za groblje, odnosno mrtvačnicu u
Donjem Slatiniku što se po tom pitanju riješilo, a i u mjesnom domu bi se trebalo riješiti
grijanje, klupe i suđe te da asfalt u selu ima jako puno rupa.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Kovačevića i izvještava da
je Općina bila u pregovorima s gospodinom Vučinićem za otkup zemljišta, međutim iznos
sredstava koji je on tražio je bio nerealan, za 240 kvadrata tražio je 10.000,00 kn, a zemljište
o kojem je riječ se ne obrađuje već je šikara uz put. Smatra (načelnik) da je to ucjena na koju
on ne pristaje jer sredstva koja trebaju biti utrošena za mrtvačnicu su Općinska i s njima treba
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pažljivo raspolagati i u dozvoljenom iznosu. Druga opcija je praviti mrtvačnicu kraj groblja,
ali to je područje u depresiji i šumovito i bila bi jako skupa investicija.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 10. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 21:15 sati.
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