REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/8
URBROJ: 2178/13-01-01-14-2
Podcrkavlje, 04. prosinca 2014.

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 04. prosinca 2014. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:00 sati.

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova zamjenika,
službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Igor Dulj
5. Antun Tomić
6. Mirko Orešković
7. Mario Lovrić
8. Darija Pejić

Odsutni
1. Željko Berić – opravdao izostanak
2. Šimo Nikolić – opravdao izostanak
3. Barbara Mikulčić – opravdala izostanak
4. Šimun Abramović – opravdao izostanak
5. Željko Medić – opravdao izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, predsjednik MO Dubovik –
Matković Mala – Mario Šimić, predsjednik MO Oriovčić - Vlado Krpota.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.

Predsjednik OV: - kako su svi vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale za predložene točke
dnevnog reda osim Prijedloga Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od
2015. do 2020., Prijedloga Odluke o izdavanju suglasnosti u postupku legalizacije Željku Škrbini iz
Rastušja kbr. 91, Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 217/ 2B u k.o. Podcrkavlje upisane u
zk.ul. br. 356, Prijedlog Odluke o usklađenju plana uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o
prostornom planiranju ( N.N. br. 153/13 ), a isto ih dočekalo na stolu te Zapisnik sa 11. sjednice
OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
Predsjednik OV: - nema. S obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 11. sjednice
Općinskog vijeća, predlaže da se usvoji tekst Zapisnika sa 11. sjednice. Daje na glasovanje. Nakon

glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 8
glasova ZA.
Predsjednik OV: - govori da je dnevni red dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu.
Predsjednik OV upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanje ili dopunu pojedinih
točaka dnevnog reda. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče izmjene i dopune dnevnog reda da ima
prijedlog za dopunu dnevnog reda i to da se dopune četiri točke dnevnog reda čime bi po točkom 6.
umjesto Pitanja i prijedloga stajalo Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine
Podcrkavlje od 2015. – 2020., pod točkom 7. Prijedlog Odluke za izdavanje Suglasnosti u postupku
legalizacije Željku Škrbini iz Rastušja kbr. 91, pod točkom 8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
k.č.br. 217/2B k.o. Podcrkavlje upisane u zk.ul.br. 356, pod točkom 9. Prijedlog Odluke o
usklađenju Prostornog plana Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju (N.N. br.
153/13), a točka 10. bi bila Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV: - pita ima li još kakvih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda. S obzirom
da više nema prijedloga daje na glasovanje načelnikov prijedlog.

Glasovanje
Predsjednik OV : - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji načelnikov prijedlog i dodaju
četiri točke dnevnog reda. Nakon glasovanja konstatira da je načelnikov prijedlog usvojen
jednoglasno sa 8 glasova ZA, a dnevni red glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015. godinu
2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za komunalnu
djelatnost koja se obavlja temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti
– održavanje javne rasvjete na području Općine Podcrkavlje
3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Podcrkavlje
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od 2015. do 2020.
godine
7. Prijedlog Odluke za izdavanje Suglasnosti u postupku legalizacije Željku Škrbini iz Rastušja
kbr. 91
8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine na kč.br. 217/2B k.o. Podcrkavlje upisane u zk.ul.br.
356
9. Odluka o usklađenju Prostornog plana Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom
uređenju N.N. 153/13 )
10. Pitanja i prijedlozi.
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Ad. 1. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015. godinu
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče 1. točke dnevnog reda i čitanja
proračuna u materijalima je vidljivo da je Proračun približno isti kao i prošle godine, a prijedlog je
na tome i sastavljan. Nastavlja da se vodilo računa da svi budu zadovoljni i to od KUD-a Kluba,
raznih udruga, lovaca, te se nikome ništa nije smanjilo. Prilikom slaganja proračuna također se
vodilo računa da se u proračun ubace i sredstva za projektiranje. Proračun je takav kakav je bio i
prošle godine i to u konačnom iznosu od 5.611,000,00 kn, a pretpostavka je da će se iz ove godine
prenijeti 1.500.000,00 kuna. Što se tiče izvornih sredstava računa se na 3.000.000,00 kuna, a razlika
se računa da će se povući iz Županije, raznih fondova. Nastavlja da ne bi dalje duljio jer ima i
amandmana , a ako nekog nešto posebno zanima neka se slobodno javi.

Rasprava :
Predsjednik OV: - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na čitanje amandmana.
Amandman 1.
Predsjednik OV: - čita prvi amandman, gospodina Željka Medića koji glasi: U programu javnih
potreba, u projektu prijevoza djece na dodatne aktivnosti sa pozicije 41 – ostale tekuće donacije
predlaže da se poveća za 15.000, 00 kuna, a da se isti iznos smanji sa Programa komunalne
infrastrukture sa pozicije 13 – usluge tekućeg investiranja i održavanja.
Načelnik : - govori da je razgovarao s gospodinom Željkom Medićem u vezi njegova amandmana
na prijedlog Proračuna gdje ga je usmeno gospodin Željko Medić zamolio da se u Proračunu
osiguraju sredstva za prijevoz djece za dodatne sate izbornih predmeta. Grad Slavonski Brod je
dužan djeci osigurati spomenuti prijevoz, ali on se na to oglušuje pa načelnik apelira na vijećnike da
glasaju za amandman gospodina Željka Medića, jer djeca najviše trpe.
Mirko Orešković : - zanima ga o kojem broju djece se radi i kojim razredima.
Načelnik : - odgovara da se radi o djeci 7. i 8. razreda koja u Podvinje idu na spomenutu nastavu,
ali mimo djece iz Tomice i Rastušja.

Glasovanje : Predsjednik OV: Nakon glasovanja konstatira da amandman gospodina Željka Medića USVOJEN
jednoglasno sa 8. glasova ZA.
Amandman 2.
Predsjednik OV: - čita drugi amandman, načelnika Tomislava Trtnja koji glasi: da se povećaju
rashodi i to na Programu dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za 7.000.000,00 kuna čime bi
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došlo do povećanja prihoda u Programu – pomoći iz državnog proračuna, pa bi novi iznos prihoda
bio 8.261.000,00 kuna.
Načelnik : - objašnjava svoj amandman te nastavlja, da se radi o tome da su nove Smjernice
ruralnog razvoja u razmatranju, te da će se tokom 2015. godine počevši od prvog mjeseca moći
javiti na natječaj gdje bi se mogla povući sredstva do 1.000.000,00 eura za nerazvrstane ceste i
komunalnu infrastrukturu. Nastavlja da se stupilo u kontakt s firmom koja kandidira, radi projektnu
dokumentaciju prema Fondovima i na njihov nagovor ide se na maksimalan iznos, a tokom
slijedeće godine ide se na natječaj. Spomenuti iznos od 1.000.000,00 eura mora se predvidjeti u
proračunu, a koliko će se moći izvući, vidjeti će se, ali sav novac koji se dobije ide na nerazvrstane
ceste. Bitno je nastavlja, da se firma koja će odrađivati poslove financira iz sredstava Fonda.
Nastavlja, da je iznos malo nerealan, ali jednostavno mora ga se predvidjeti.

Glasovanje : Predsjednik OV: Nakon glasovanja konstatira da amandman načelnika Tomislava Trtnja
USVOJEN jednoglasno sa 8. glasova ZA.
Amandman 3.
Predsjednik OV: - čita treći amandman, svoj Damira Miletića koji glasi : da se povećaju rashodi sa
Programa kapitalnih donacija za 50.000.00 kuna, a smanje rashodi na Programu dodatnih ulaganja,
Programa dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Načelnik : - daje objašnjenje zašto se povećava pozicija 44 – kapitalna donacija građanima i
kućanstvima, te nastavlja da u Fondu postoje sredstva koja bi bila za obnovu i fasade kuća gdje bi
Općina sudjelovala sa 2,5 %, a maksimalan iznos koji se može dobiti od Fonda je 1.000.000,00
kuna, te da bi se moglo kandidirati moraju se osigurati sredstva u proračunu.
Predsjednik OV : - pita ima li pitanja glede amandmana.
Mirko Orešković : - zanima ga sudjelovanje Općine u spomenutih 2,5 % da mu se da malo više
pojašnjenja oko svega toga.
Načelnik : - po njegovim saznanjima maksimalan iznos koji fizička osoba može dobiti je 60.000,00
kuna, gdje Općina sudjeluje sa 2,5 % dok fizička osoba sudjeluje sa 15 % i mora imati valjanu
građevinsku dozvolu i sve ostale potrebne dokumente. Po saznanjima drugih Općina ostajala su im
sredstva jer građani nisu uspjeli izvući sredstva iz razloga velike rigoroznosti Fonda, ali ipak treba
se pružiti prilika ljudima koji imaju sve valjano, uredno i imaju sredstava za uložiti.

Glasovanje : Predsjednik OV: Nakon glasovanja konstatira da je njegov osobni amandman, tj. amandman
Damira Miletića USVOJEN jednoglasno sa 8. glasova ZA.
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A.d. 2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za
komunalnu djelatnost koja se obavlja temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - govori da je iz materijala dostavljenih uz ovu točku dnevnog reda vidljivo da
se proveo postupak bagatelne nabave za održavanje javne rasvjete na području Općine Podcrkavlje.
U samoj Odluci nalazi se i obrazloženje samog postupka, a u prilogu je i Zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda. Jedan od razloga zbog kojih se išlo u ovaj postupak dopis je od HEP-a gdje oni
navode - citira : “ Bez prisutnosti ovlaštene osobe za poslove održavanja postrojenja javne rasvjete
na Vašem području nećemo samostalno uključivati postrojenja javne rasvjete, niti samostalno
obavljati poslove na krugovima napajanja javne rasvjete.” Nastavlja, da nažalost, Općina nema od
2009.g. potpisan Ugovor o održavanju javne rasvjete, te ih poziva da donesu ovu Odluku.

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 i pita tko je za to da se usvoji Odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za komunalnu djelatnost koja se obavlja temeljem
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti - održavanje javne rasvjete na području
Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za komunalnu djelatnost koja se
obavlja temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti – održavanje javne
rasvjete na području Općine Podcrkavlje, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Podcrkavlje

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
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Vlado Tadijanović : - govori da je iz materijala dostavljenih uz ovu točku dnevnog reda vidljivo da
se proveo postupak javne nabave za davanje koncesije za prijevoz pokojnika. Sam postupak javne
nabave je provodila licencirana osoba gđa. Katarina Depope Radman, uz gosp. Miletića i njega (
Vlade Tadijanovića ) kao ovlaštene predstavnike naručitelja. Nažalost, na natječaj je pristigla samo
jedna ponuda i to nevaljana. Govori da im sve piše u obrazloženju Odluke, a zatim ih poziva da
donesu Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području općine Podcrkavlje.

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 i pita tko je za to da se usvoji Odluka o poništenju postupka
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine
Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka o
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na
području općine Podcrkavlje, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Podcrkavlje

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - govori da je iz materijala dostavljenih uz ovu točku dnevnog reda vidljivo da
se kao i pod točkom 3., proveo postupak javne nabave za davanje koncesije za dimnjačara, a na
objavljeni postupak davanja koncesije nije pristigla niti jedna ponuda ponuditelja te se iz toga
razloga mora donijeti Odluku o poništenju, te nastavlja da im sve piše u obrazloženju ove Odluke.

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 i pita tko je za to da se usvoji Odluka o poništenju postupka
davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine
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Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka o
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području općine Podcrkavlje, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2014. godinu

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - navodi da su u materijalima dobili predložene osobe koji bi odradila posao Inventure, a
to su osobe koje rade u Općini i baš iz toga su razloga i predložene jer to je posao koji iziskuje dosta
vremena. Iste osobe navodi načelnik odradile su posao i prošle godine i njegov prijedlog je da ga
odrade i sada, ali ako netko ima drugi prijedlog neka se slobodno javi.

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 i pita tko je za to da usvoji Odluka o imenovanju
Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te
obveza i potraživanja za 2014. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova
ZA USVOJENA Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2014. godinu, a Odluka je sastavni
dio ovog Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od 2015. do
2020. godine

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - govori da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća bilo predstavljanje LAG-a
Posavine, gdje je voditelj LAG-a istaknuo važnost Mjere 7. iz Programa ruralnog razvoja za općine.
Pod Mjerom 7.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim
područjima, kao prihvatljivo ulaganje je izrada Programa ukupnog razvoja ( PUR ) jedinice lokalne
samouprave u 100 % sufinanciranju. Prema nekim saznanjima, natječaji bi mogli biti raspisani već
u I. kvartalu iduće godine, a da bi se mogli prijaviti, nužno je donijeti i ovu Odluku, no nastavlja da
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je to samo jedan od razloga. Glavni razlog bi trebao biti svima da Općina Podcrkavlje konačno ima
jedan strateški dokument iz kojeg se vidi trenutno stanje i kako bi trebalo biti za pet godina. Izrada
ovakve strategije razvoja traje minimalno šest mjeseci, pa ih poziva sve, kako vijećnike tako i sve
stanovnike naše Općine da se što aktivnije uključe u njenu izradu, a kako bi dobili što kvalitetniji
materijal za izradu ovog dokumenta.

Rasprava :
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori, da je spomenuti dokument kojeg je zamjenik načelnika predstavio jako važan
te da o njemu ovisi što ćemo od Fondova moći povući, a isto tako bez spomenutog se neće moći
aplicirati nikakvi projekti. U projektu kojega je zamjenik iznio moraju se svi ozbiljno uključiti,
razmotriti i vidjeti što je važno u narednih 5. godina koji su pred nama.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da usvoji Odluka o izradi Programa
ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od 2015. do 2020. godine. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine
Podcrkavlje od 2015. do 2020. godine, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 7. Prijedlog Odluke za izdavanje Suglasnosti u postupku legalizacije Željku Škrbini iz
Rastušja kbr. 91

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - ovu Odluku je kaže potrebno donijeti iz razloga što se jedan dio stare kuće
gospodina Željka Škrbine nalazi na javnoj površini u vlasništvu Općine, a kako bi Upravni odjel za
graditeljstvo i prostorno uređenje mogao kompletirati dokumentaciju za legalizaciju predmetne
građevine. Ukoliko ima potrebe za detaljnim pojašnjenjem stoji im kaže na raspolaganju.

Rasprava :
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - nadovezuje se na zamjenika, te nastavlja da bi se ovom Odlukom trebalo ovlastiti
njega kao načelnika da može izdavati Suglasnosti za legalizaciju te da se kuće koje se nalaze u
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prostoru u vlasništvu Općine Podcrkavlje mogu legalizirati. Dakle, ne daje im se u vlasništvo, već
se daje samo suglasnost da mogu legalizirati bespravno sagrađene građevine.
Mirko Orešković : - pita koliko ima takvih građevina na području naše Općine.
Načelnik : - odgovara da je ovo prva situacija, a pretpostavlja se da ih ima dosta.
Mirko Orešković : - pita što će biti ako ne daju Suglasnost.
Načelnik : - odgovara da ju osoba neće moći legalizirati, ali nema razloga da se ljudima ne iziđe u
susret i da im se ne da Suglasnost.
Predsjednik OV: - slaže se načelnikom u potpunosti da nema razloga da se ljudima ne da
Suglasnost.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka za izdavanje
Suglasnosti u postupku legalizacije Željku Škrbini iz Rastušja kbr. 91. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka za izdavanje Suglasnosti u postupku
legalizacije Željku Škrbini iz Rastušja kbr. 91., a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine na kč.br. 217/2B k.o. Podcrkavlje upisane u
zk.ul.br. 356

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - kao što svi znaju u fazi je izgradnja školsko – sportske dvorane područne škole u
Podcrkavlju i s obzirom da postoje problemi sa samom površinom parcele i zonom plinovoda gdje
je zabranjena gradnja, javlja se potreba za kupnjom te čestice. Nastavlja, da nije potrebno kupiti
cijelu česticu već dio, ali je problem što vlasnik ne želi prodati dio čestice već cijelu. Radi se o tome
da je rub dvorane u samoj međi i postoji jedan kanal koji kupi sve oborinske vode od katuna do
groblja i prolazi kanalom buduće dvorane. Ta međa nastavlja, nije ravna i točno jedan dio dvorane
je u kanalu i kada kiša pada sva da voda slijeva se u dvoranu. Što se tiče dvorane ona je tu gdje je,
ali imati će se problema s oborinskim vodama, priključkom trafostanice koja također treba prijeći
preko spomenute čestice. Mislio je kaže, da će se uspjeti izbjeći kupovina, međutim što dalje, sve se
više pokazuje potreba da se isto kupi. Vlasnici su, nastavlja stavili zadnju cijenu od 145.000,00
kuna za površinu od 2.900,00 m². On je ( načelnik ) za to da se čestica kupi, ispalcelira, uzmemo
koliko nama treba, a ostalo da se proda. Vlasnici znaju da je nama ta čestica potrebna i očekuju da
ju kupimo te na sve moguće načine udaraju kontru i ne daju nam Suglasnost za trafostanicu. Ako se
zemlja ne kupi očekuju nas samo problemi, ističe načelnik te apelira da se donese Odluka o kupnji
spomenute nekretnine.
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Rasprava :
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Mario Lovrić : - zanima ga da li je Općina Podcrkavlje zatražila od Porezne uprave procjenu
koliko to zemljište vrijedi, da se ne bi kasnije postavljalo pitanje da su općinski vijećnici i općinski
načelnik platili nerealnu cijenu za spomenuto.
Načelnik : - odgovara da su zatražili od Porezne uprave, ali iznos koji su dobili je nerealan, a iznosi
1,5 kuna po m², ali isto tako procjenu koju daje Porezna uprava nije mjerodavan na sudu. Kaže (
načelnik ) da nam jedino preostaje angažirati sudskog vještaka. Ova cijena, nastavlja, je visoka, ali
pregovara se sa vlasnicima već 3. godine, gdje su oni u početku tražili 100.000,00 kuna, a kasnije
sve više. Ne preostaje ništa drugo već da se zemljište kupi, a kada se ispalcelira može se prodati.
Predsjednik OV : - odgovara da je jasno da je to tako kako je načelnik rekao i smatra da će se
uložena sredstva i vratiti kad se zemljište ispalcelira i proda.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o kupnji nekretnine na
kč.br. 217/2B k.o. Podcrkavlje upisane u zk.ul.br. 356. Nakon glasovanja konstatira da e
jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka o kupnji nekretnine na kč.br. 217/2B k.o.
Podcrkavlje upisane u zk.ul.br. 356, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 9. Odluka o usklađenju Prostornog plana Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom
uređenju N.N. 153/13 )

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijela se Odluka o izradi prostornog uređenja
Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju, gdje se dala suglasnost da Ured za
prostorno uređenje uskladi naš prostorni Plan sa novim odredbama Zakona, a oni su to sada i
učinili. Naš prostorni Plan je iz 2001. godine doživio neke promjene, ali od tada se Zakon prilično
promijenio i nas čeka posao usklađenja, no dok se to ne uskladi mora se donijeti ova Odluka koju je
za nas izradio Ured za prostorno uređenje.
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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 i pita tko je za to da prihvati Odluka o usklađenju Prostornog
plana Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13 ). Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA USVOJENA Odluka o usklađenju Prostornog plana
Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13 ), a Odluka je sastavni dio
ovog Zapisnika.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV : - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili prijedloga.
Javio se Mirko Orešković te mu predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - zanima ga što je s Vodovodom, gdje im se dao rok do kraja godine za
građevinsku dozvolu.
Načelnik : - odgovara da je bio u Vodovodu kod projektanta koji radi projekt i do kraja godine ima
rok koji će se ispoštivati. Platiti će se obveza od 60.000,00 kuna, a što se tiče daljnje kandidature
prema Fondovima to nije do nas. Dobiti će se građevinska dozvola vodovodne mreže i nada se (
načelnik ) da će se u što skorijem vremenu uspjeti kandidirati i povući sredstva. Spominje se,
nastavlja, 2017. godina gdje će biti realizacija Fonda koji će biti baš za takve stvari ( vodoodvodnju
i vodovodne mreže), ali možda će biti i prije 2017. godine jer se spominje Mjera 7 gdje ćemo
aplicirati na nerazvrstane ceste koja će obuhvaćati infrastrukturu, možda nekako progurati, ali biti
će teško jer su sva prava prešla na tvrtku Vodovod i oni su ti koji bi trebali to provoditi. Sve je,
nastavlja, pripalo pod Hrvatske vode i svaka županija ima tvrtku koja radi za Hrvatske vode,
provodi i brine se o tim stvarima. Što se tiče projekta za pet naših sela, morati će se još pričekati,
ali mi ( Općina ) smo prvi preduvjet napravili, a dokumentacija nas je iznosila 450.000,00 kuna.
Nastavlja dalje ( vezano uz dvoranu i školu ), da je bila gospođa iz Ministarstva regionalnog razvoja
koja je zadužena za dvoranu. Radovi na dvorani idu zadovoljavajućim tempom, dvorana je
prekrivena, te će se pristupiti unutarnjem uređenju, ali postoji problem sa oborinskim vodama pa su
nam dali naputak da mi to nekako riješimo. Nadalje, što se tiče same škole slao se upit Ministarstvu
u 4. i 6. mjesecu gdje se nije dobio nikakav odgovor, a zatim je stupio u kontakt sa gospodinom
Šokićem koji je pročelnik za financije u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Zatražio je (
načelnik ) sastanak da se primi Općina kao zainteresirana strana, Grad kao osnivač, te Županija kao
također zainteresirana strana koja nam je dala podršku. On ( načelnik ) i Vlado Tadijanović –
zamjenik načelnika bili su kod zamjenika gradonačelnika gdje su iznijeli ideju o sastanku, i gdje im
je zamjenik gradonačelnika rekao da nema nikakvih problema te da će se odazvati sastanku.
Nastavlja, da je on ( načelnik ) dogovorio sastanak i kad je o tome obavijestio zamjenika
gradonačelnika, isti mu je odgovorio da nema potrebe za time, da su oni iz Grada već išli u Zagreb i
da ih u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ne žele slušati, te je morao odgoditi sastanak.
Saznanja koja je dobio od gospodina Šokića je da su oni u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
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sporta dobili naredbu da se škola završi i da će se svakako završiti, ali po završetku škole netko ju
mora i preuzeti da se ne dogodi slučaj kao u Rušćici. Gospodin Šokić mu je rekao ( načelniku ) da
će situacija sa Fenixom biti završena do Božića te da će se ići u raspisivanje natječaja. Njihova ( iz
Ministarstva ) je ideja da natječaj provede Grad Slavonski Brod kao osnivač škole i kao netko tko
će ju preuzeti, ali oni iz Grada vrlo vješto dižu ruke od svega, te mi Općina moramo dati sve od
sebe, izvršiti svoje obveze, a onda vidjeti što će biti. Nastavlja, ako treba sazvati će se konferencija
za novinare jer ne zna na osnovu čega se mogu ( Grad Slavonski Brod ) tako ponašati. Građevinska
dozvola glasi na Grad Slavonski Brod, oni su izradili projektnu dokumentaciju ( mi smo ju platili ),
a oni sada odjednom nisu zainteresirani i kažu neka natječaj provodi tko ga je i prvi put proveo, a to
je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Mirko Orešković : - govori da školu treba preuzeti netko tko se o njoj može brinuti.
Načelnik : - odgovara da Općina ne može preuzeti školu, može ili Grad Slavonski Brod zato što je
to područna škola ili Županija ako je samostalna škola. Ponavlja, da mi ne možemo ništa jer smo
područna škola, ali ići se s prijedlogom da se izdvojimo. Po sadašnjim smjernicama potrebne su
dvije paralele, da postoje dva razredna odijeljenja, no mi ( Općina ) nemamo taj broj učenika.
Postoje škole koje broje 100 učenika, a samostalne su. Veseli ga ( načelnika ) što je rečeno da će se
škola završiti, a i dvorana ide dobrim tempom.
Predsjednik OV : - pita za predškolski odgoj.
Načelnik : - što se spomenutog tiče, govori da je donesen Zaključak da Općine koje nemaju vrtiće
da fond sati za predškolski odgoj bude 150. Svi Ugovori su potpisani između Općina i vrtića, i mi
smo ga ( Općina ) potpisali, no sad slijedi to da inspekcija mora doći i ocijeniti uvjete za održavanje
predškolskog odgoja. Nastavlja, da bi se kod nas predškolski odgoj održavao u školi u Podcrkavlju
u jednoj od učionica i nada se da neće biti problema jer ako djeca mogu ići u školu nema razloga da
se tu ne može održavati i predškolski odgoj. Od ravnatelja se dobila suglasnost da se može odvijati
u prostorijama škole, a kada inspekcija iziđe na teren odrediti će se i termin održavanja, ali ne
očekuje ( načelnik ) da će to biti prije 2. – 3. mjeseca. Fond sati je kao što je rekao 150 i to se može
odraditi u mjesec i pol dana, ali navodi ( načelnik ) da to nije do nas ( Općine ).
Mario Lovrić : - pita idu li tu i djeca iz Tomice i Rastušja.
Načelnik : - odgovara da Tomica i Rastušje pripadaju pod Općinu Podcrkavlje tako da će i oni
morati ovdje dolaziti, ne postoji drugi model. Gradonačelnikova je odluka da nitko iz Općina ne
može ići u gradske vrtiće.
Predsjednik OV : - govori da je išao do ravnateljice i pedagoginje i oni se pozivaju na Pravilnik o
vrtićima, te da ako ne pripadaš gradu ne možeš ići u vrtić u Podvinje. Nastavlja, nema logike da
djeca ove godine idu u vrtić u Podcrkavlje, a nagodinu u prvi razred u Podvinje ( ponovna
upoznavanja, prilagođavanja ).
Načelnik : - to je kaže, gradonačelnikovo inaćenje jer ne zna ( načelnik ) zašto petero – šestero
djece ne bi moglo ići u vrtić u Podvinje kao i do sada.
Tomo Samardžija : - pita što je s dječjom igraonicom u Grabarju, u kojoj je to fazi, do kada će
trajati. Ima kaže upita u selu gdje bi se mjesni dom koristio u druge svrhe.
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Načelnik : - odgovara, da nema detaljnih informacija i saznanja o tome do kada će se igraonica
održavati. Ono što može reći je to da je s gospođama koje igraonicu održavaju dogovoreno da
njihovo održavanje igraonice neće spriječiti korištenje mjesnog doma i drugima. Termin održavanja
igraonice je od 9 – 12 h, a ako nekome bude trebao mjesni dom samo neka se javi dan prije i
dogovori.
Tomo Samardžija : - problem je u tome što su gospođe u mjesni dom donijele puno stvari koje su
im potrebne za održavanje igraonice pa se ni mogao dom odmah isprazniti.
Načelnik : - njima se ne uzima nikakva naknada za korištenje mjesnog doma i ako nekome u
slučaju karmina ili sličnog mjesni dom zatreba one su dužne isprazniti ga i prilagoditi se nastaloj
situaciji.
Tomo Samardžija : - navodi konkretan razlog zbog kojeg je pitao za igraonicu – kaže da ga je
jedna osoba zvala koja ima obnovu na kući, a imati će i svinjokolju pa ga je pitao da li može održati
svinjsku večeru u mjesnom domu. Oni koji žive blizu mjesnog doma navikli su ga koristiti u druge
svrhe.
Načelnik : - govori da to što gospođe održavaju igraonicu to je dobro za djecu i ako se treba
odlučiti između svinjske večere i djece njegov odgovor je jasan, ali ako se dogode karmine ili nešto
slično mjesni dom će se isprazniti i prilagoditi na korištenje.
Predsjednik OV:- pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da se nije
nitko javio, zaključuje raspravu i 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 19 : 16 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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