REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/11
URBROJ: 2178/13-01-01-18-2
Podcrkavlje, 11. listopada 2018.

ZAPISNIK
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 11. listopada 2018.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, Anu Majetić – županijsku vijećnicu, službenice općine te ostale nazočne koji su se
odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Vladimir Šimunović
4. Tomislav Kovačević
5. Šimun Abramović
6. Željko Medić
7. Vinko Čavčić
8. Tomislav Delač
9. Mato Kovačević
10. Goran Andrić

Odsutni:
1. Željko Glavačević
2. Tomislav Bičanić – opravdao
3. Mario Lovrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, Ana Majetić – županijska vijećnica.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 13. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 13. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 10 glasova ZA.
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Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 10.

DNEVNI RED:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za
razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog pribora
učenicima osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.
9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B)
10. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 10
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad. 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i govori da je planiran Proračun Općine Podcrkavlje za
2018. godinu u iznosu od 13.757.065,00 kuna te je od toga u prvih šest mjeseci ostvaren
prihod od 2.970.696,63 kune dok je u istom razdoblju rashod iznosio 2.417.739,34 kune te je
iz toga vidljivo da je Općina Podcrkavlje potrošila manje sredstava nego što je ostvarila
prihoda i to u iznosu od 552.957,29 kuna. Nastavlja, da se ovogodišnji Proračun Općine
Podcrkavlje dosta dobro puni, a u odnosu na planiranih 13.757.065,00 kuna ovih skoro
3.000.000,00 kuna nije puno, ali se ne smije zaboraviti da su u ovih 13.000.000,00 kuna veliki
projekti kao vatrogasni dom i neke ceste koje će biti realizirane u narednih 6 mjeseci. Govori
da je u istom razdoblju 2017. godine prihod iznosio 1.901.344,86 kuna što je znatno manja
brojka od ovogodišnjeg prihoda, a u prihode ove godine uračunat je i dio prihoda sredstava iz
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projekta Zaželi - Zaposli, dok će ceste i ostali projekti biti vidljivi u drugoj polovici godine.
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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, a Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja
2018. godine sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad. 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje
za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je u Zaključku opisano za prvih šest mjeseci, ono što se u prethodnoj
točki dnevnog reda govorilo u brojkama. Objašnjava da je opisano što se, gdje i koliko radilo,
što je vijeće radilo, odnosno koje su odluke i prijedlozi doneseni dok će se stavke koje nisu
realizirane biti vidljive u završnom izvješću za 2018. 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 Izvješća načelnika o
radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, a
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanjlipanj 2018. godine, čiji je sastavni dio Izvješće načelnika o radu Općine Podcrkavlje za
razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine sastavni su dijelovi ovoga Zapisnika.
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Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad. 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se moglo ići i ranije u Rebalans, no moralo se čekati zatvaranje
Natječaja po mjeri 7.4 gdje se Općina Podcrkavlje kandidirala te se nakon toga u Proračun
Općine nešto ubacilo, a nešto izbacilo, a ti podaci su poznati jer se to sve zajedno prošlo na
radnom sastanku. Nastavlja, da se od planiranih 13.757.065,00 kuna planira smanjiti za
2.350.951,74 kunu tako da bi I. Izmjena dala konačnu brojku Proračuna od 11.406.113,26
kuna, a razlog smanjenju Proračuna je kandidatura na mjere 7.4 za vatrogasni dom koja je išla
preko DVD-a, a ne preko Općine Podcrkavlje. Objašnjava da iako je DVD kandidiralo
vatrogasni dom na mjeru 7.4, ono je i dalje vlasništvo Općine Podcrkavlje. Nastavlja, da
obzirom se mogu prijaviti dva projekta po jedinici lokalne samouprave, a Općina se mogla
kandidirati samo s jednim projektom iskorištena je prilika pa se vatrogasni dom kandidirao na
Natječaj preko DVD-a. Govori, da je bilo još stavki Izmjena, a jedna od njih je za nabavku
radnih bilježnica i školskog pribora. Na žalost, govori načelnik, kada se radila Izmjena i
dopuna Proračuna promakla je jedna greška i to za održavanje izbora za mjesne odbore u
iznosu od 45.000,00 kuna, ta stavka se nije provela niti će se provesti, pa će se taj iznos s te
stavke skinuti i prebaciti negdje drugdje. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pozdravlja sve prisutne i zanima ga može li se taj iznos od 45.000,00 kuna
prebaciti za subvencioniranje prijevoza srednjoškolcima jer iznos od 25.000,00 kuna koji je
predviđen neće biti dostatan.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića i govori da bi taj
prijedlog trebao ići na vijeće kao Amandman, jer on kao načelnik nema ovlast donošenja
takve odluke. Objašnjava, da će krajem godine biti završni Rebalans pa se to može tada
napraviti, jer postoji pozicija predviđena za subvencioniranje prijevoza srednjoškolcima, a
poslan je upit Županiji, ali od njih nije dobiven nikakav odgovor, a upit je poslan i
prijevoznicima da se vidi o kojem broju srednjoškolaca se radi, ali do sada nema odgovora .
Privremena pročelnica: nadovezuje se na načelnikovo izlaganje i govori da ako Amandman
prođe tome slijedi Odluka koja će točno regulirati davanje i moraju se utvrditi točni kriteriji
davanja, hoće li to biti socijalno davanje roditeljima, učenicima ili davanje prijevoznicima, što
znači da bi trebalo donijeti Odluku koja će točno u člancima regulirati davanja, a takva
Odluka se može pripremiti do slijedeće sjednice jer isplate ne može biti dok nema Odluke.
Načelnik: - predlaže da se napravi radni sastanak na kojem će se o tome raspraviti.
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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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA
usvojen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a I.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni su dio ovog
zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Rebalansom donesen ukupan iznos sredstava, a ovim Izmjenama i
dopunama taj iznos je razbijen po Programima te da je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iznosio 8.590.000,00 kuna, a smanjen je za 3.316.900,00 kuna pa
novi prijedlog iznosi 5.273.100,00 kuna. Govori da se u ovom Programu nalazio spomenuti
vatrogasni dom kojeg se sada izbacuje iz Proračuna. 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.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog I. Izmjena
i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu, a I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni su dio
ovog zapisnika.
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Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad. 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Program održavanja komunalne infrastrukture od planiranih
860.000,00 kuna uvećan za 87.173,48 kuna pa novi prijedlog iznosi 947.173,48 kuna, a
obzirom se na radnom sastanku razgovaralo i o ovom programu pita ima li tko kakvih pitanja
ili nejasnoća.

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: - pita što je sa sanacijom staze u Rastušju.
Načelnik: - odgovara da je Ponuda prihvaćena i napravljena Narudžbenica, a početak radova
se očekuju početkom idućeg tjedna.
Ana Majetić: - pohvaljuje obavljene radove postavljanja kapije na igralištu u Rastušju, a
reakcije roditelji su jako pozitivne.
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 I. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10
glasova ZA usvojen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini, a I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini sastavni su dio ovog zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad. 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik: - govori da kao i u prethodnim Programima dolazi do promjena pa je tako plan od
273.000,00 kuna uvećan za 110.000,00 kuna što iznosi 383.000,00 kuna, a razlog povećanja
je sufinanciranje nabavke radnih bilježnica i školskog pribora i sufinanciranje provedbe
aktivnosti igraonice koja broji dvadesetero djece. Govori da se Program igraonice odvija u
staroj školi za koju je dobivena suglasnost korištenja tog objekta bez naknade, ali uz plaćanje
režijskih troškova te da je prostor uređen i prihvatljiviji za odvijanje igraonice. Pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - obzirom su se roditelji žalili da je prostor u zgradi Općine gdje se odvijala
igraonica mali za taj broj djece, predlaže da se na Facebooku objavi informacija da je
igraonica premještena u školu i da je taj prostor puno veći i adekvatniji za odvijanje te
aktivnosti.
Načelnik: - govori da je to u planu, prostor će se ovih dana slikati i dati na objavu.
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 I. Izmjena i dopuna Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2018. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini, a I. Izmjene i dopune
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području
Općine Podcrkavlje u 2018. godini sastavni su dio ovog zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad. 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da bi planiranih 433.000,00 kuna uvećali za 27.000,00 kuna što bi dalo
konačnu brojku od 460.000,00 kuna, a razlog povećanja su ulaganja u dječja igrališta i
sportske objekte. Pita ima li 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 I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog I. Izmjena i
dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu, a I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni su dio ovog
zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 8. točku dnevnog reda.
Ad. 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog pribora
učenicima osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se u Rebalansu za ovu poziciju predvidjelo 100.000,00 kuna, a
Odlukom je detaljno pojašnjeno na koji način će se isplaćivati sredstva. Predviđena sredstva
će biti dostatna za 250 djece iako je broj djece koja pohađaju osnovnu školu s područja
Općine nešto manji. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - smatra da bi se članak 6. Odluke trebao preformulirati, te daje prijedlog da se
u obrascu Zahtjeva za sufinanciranje napravi stavak koji bi glasio: „Pod materijalnom i
kažnjivom odgovornosti…“ i roditelj neka se potpiše, a potvrdu PU o prebivalištu bi trebalo
obrisati.
Privremena pročelnica: - obrazlaže da je Zahtjev napravljen, ali nije poslan s materijalima
da se papiri nepotrebno ne gomilaju. Objašnjava da Uredba o zaštiti podataka zahtjeva da sve
što se bude podnosilo, bilo koji zahtjev, roditelji maloljetnika moraju dati Izjavu da dopuštaju
da se podaci njihove maloljetne djece smiju koristiti u samo određene svrhe te da na Zahtjevu
ima točno što se prilaže, nije bilo potrebno ići toliko u širinu s Odlukom.
Željko Medić: - smatra da Potvrda prebivališta nije potrebna jer dijete po Zakonu ne može
imati drugačiju adresu od roditelja.

9
Zamjenik načelnika: - obrazlaže gospodinu Mediću da roditelj i dijete ne moraju, a u
mnogim slučajevima i nemaju istu adresu prebivališta.
Privremena pročelnica: - govori da uvjet za dobivanje novčane pomoći je taj da dijete
pohađa osnovnu školu „Blaž Tadijanović“ i da roditelj ima prebivalište na području Općine
Podcrkavlje, a svi ostali koji ne udovoljavaju ovim uvjetima nemaju pravo na dobivanje
novčane pomoći.
Zapisničarka: - govori da Izjava „Pod materijalnom i kažnjivom odgovornošću…“ mora biti
ovjerena kod javnog bilježnika.
Željko Medić: - govori da nije vidio Zahtjev, a svojim prijedlogom htio je samo olakšati
roditeljima, ali ako je u Zahtjevu sve lijepo definirano, povlači svoj prijedlog.
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 sufinanciranju nabavke radnih
bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o
sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog pribora učenicima osnovne škole za
školsku godinu 2018./2019., a Odluka o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog
pribora učenicima osnovne škole za školsku godinu 2018./2019. u cijelosti glasi:
Na temelju članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/15),
članka 3. Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/17) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 07/18), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica i školskog pribora
za školsku godinu 2018./2019.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se pravo na novčanu pomoć roditeljima/posvojiteljima/udomiteljima/skrbnicima (u daljnjem tekstu: roditelji) u
nabavci radnih bilježnica i školskog pribora za sve učenike od 1. do 8. razreda koji pohađaju nastavu u osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“
Podvinje ili u područnoj školi u Podcrkavlju a čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Podcrkavlje.
Članak 2.
Novčana pomoć za nabavku radnih bilježnica i školskog pribora iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristokuna) po učeniku.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. 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. A100111 – Sufinanciranje nabavke
radnih bilježnica i školskog pribora (Program 2011 Socijalna skrb i novčana pomoć).
Članak 4.
Novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke isplaćivat će se na račun jednog od roditelja ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate novčane
pomoći obitelj (članovi zajedničkog kućanstva) učenika na istoj adresi prebivališta nema dugovanja te da je izmirila sve svoje obveze prema
općini Podcrkavlje.
Članak 5.
Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podcrkavlje, a može se preuzeti u
Općini Podcrkavlje ili na Internet stranici www.podcrkavlje.hr .
Članak 6.
Uz zahtjev je potrebno priložiti Potvrdu škole o upisu u školsku godinu 2018./2019., Potvrdu PU o prebivalištu jednog od roditelja, te
presliku bankovnog računa jednog od roditelja učenika.
Članak 7.

10
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja novčane pomoći u nabavci radnih bilježnica i školskog pribora je 30. studeni 2018.
godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranici Općine Podcrkavlje i oglasnoj ploči.

Predsjednik OV: - otvara 9. točku dnevnog reda.
Ad. 9. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - još jednom pozdravlja sve prisutne i govori da ovaj prijedlog
Odluke o vrijednosti boda ide zato što je 04.08.2018. stupio na snagu novi Zakon o
komunalnom gospodarstvu kojem je prethodio Zakon koji je imao 17 izmjena, a taj Zakon
regulira gotovo 70-80% poslovanja Općine i obuhvaća sve ovo što se događa. Govori, da
obzirom se više nitko u njemu nije znao snaći te kako postupati, predstoji donošenje Odluka
tijekom ove zime i proljeća koje imaju zakonske rokove da bi se to sve reguliralo, a ovoj
Odluci je rok do 30.11. 2018., a odnosi se na jediničnu vrijednost boda komunalne naknade
jer ako se ne donese, nagodinu se ne mogu izdati Rješenja i uplatnice za komunalnu naknadu,
a Zakon obvezuje da se donose do 30.03. samo ako je do 30.11. donesena Odluka o
vrijednosti boda. Vrijednost boda u Odluci ostaje 0,25 kn kako je bilo u staroj Odluci, a
formula po kojoj se izračunava komunalna naknada je: 0,25 kuna X kvadratura X zona naselja
(Općina ima dvije zone – uz glavnu prometnicu je 1,00 i sva ostala naselja su 0,80) X vrsta
prostora (stambeni, poslovni itd) X 12 mjeseci. Nadalje, Općini predstoji ponovno donošenje
Odluke za zone, naselja i ostalo, hoće li se ići u širenje po ulicama to će se tek regulirati, a za
sada se samo donosi Odluka o cijeni. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - govori da nije za povećanje iznosa komunalne naknade, no svi nešto traže,
ali treba puniti proračun pa predlaže da se napravi neka studija po razredima da se uzme gdje
je to moguće.
Privremena pročelnica: - govori da je iznos boda komunalne naknade u razredu, ali Općini
slijedi izmjena Odluke o komunalnom doprinosu što je isto namjenski prihod te da će i to doći
na dnevni red gdje će biti prikazane i cijene pa će biti rasprave. Objašnjava da se Komunalni
doprinos plaća po kubiku za izgradnju građevine kao jednokratno davanje, a komunalna
naknada je godišnje davanje po metru kvadratnom, komunalni doprinos je smanjen za
proizvodne i poljoprivredne prostore na 1 kunu, a 3 kune za stambeni objekt dok se 12 kuna
plaćalo za kubik u prvoj zoni za nove gradnje no po novom neće moći biti tako jer će biti
donesene nove Odluke i svi koji su zakasnili neće plaćati npr.3 kune za stambeni, već kako
bude u Odluci, pa bi se tim novim Odlukama napunio proračun.
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Zamjenik načelnika: - nadovezuje se na izlaganje privremene pročelnice i govori da od kada
je zaživio program spajanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda jako puno
dužnika se javilo radi otplate duga te da je sama naplata daleko bolja i kvalitetnija, pa se sada
može govoriti i o jedno 50% starih dužnika koji su svoj dug riješili. Govori da su ove godine
išla nova Rješenja, pa se temeljem toga od iduće godine može ići u ovrhe, a rok zastare se
produžio na 6 godina.
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 vrijednosti boda za izračun
komunalne naknade (B). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B), a Odluka o
vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 10. točku dnevnog reda.
Ad. 10. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se zamjenik načelnika, gospodin Vlado
Tadijanović te mu predsjednik OV daje riječ.
Zamjenik načelnika: - govori da ima dvije obavijesti. Prva je ta da je Općina Podcrkavlje
dobila od Hrvatskog geološkog instituta obavijest da dostavi podatak o klizištima na području
Općine, a za naselja Tomicu i Rastušje se zna podatak jer su tamo bila zabilježena aktivna
klizišta. Nadalje, obzirom da vijećnici dolaze iz različitih naselja bilo bi dobro da svatko u
svom naselju dođe do tih podataka i do podatka na kojoj se katastarskoj čestici nalazi klizište
ili neka se jednostavno vijećnik obrati u Općinu pa će se preko Državne geodetske uprave
pronaći traženi podatak, pa da se svi podaci evidentiraju, a spomenuti podaci su potrebni iz
razloga što će se raditi katastar klizišta na cijelom području Republike Hrvatske. Obzirom
Općina radi procjenu ugroženosti za civilnu zaštitu bilo bi dobro imati i podatak o klizištima
da se u slučaju katastrofe ima evidentirano te da se može tražiti naknada. Nadalje, obzirom se
raspisivao natječaj za sanaciju tih klizišta u koje spadaju kuće, šume, poljoprivredne površine,
ukratko cijelo područje Općine, znači osim Tomice i Rastušja sva ostala naselja bi bilo dobro
evidentirati do kraja mjeseca. Nastavlja, što se tiče druge obavijesti, zbog koje bi se trebalo u
skoro vrijeme sazvati sjenica vijeća, radi se o tome da će LAG raspisivati natječaj na koji će
se Općina moći prijaviti sa jednim projektom, maksimalni iznos sredstva koji se mogu povući
je 180.000,00 kuna, a planira se prijaviti projekt uređenja trga ispred Općine, a zbog samog
naziva projekta kontaktiralo se Ministarstvo da dostave svoje tumačenje vezano za
parkirališna mjesta, naime o čemu se radi ( objašnjava zamjenik načelnika ), osim uređenja
trga planira se urediti i nekoliko parkirališnih mjesta ispred Općine koji su u ovom slučaju
sporni, a traženo tumačenje Ministarstva će dati jasnu sliku jesu li parkirališna mjesta
opravdani trošak, te kako to sve objediniti, nazvati i uskladiti, je li to prihvatljivo i pod kojim
uvjetima da se to sve u projektu može uskladiti, a potom slijedi donošenje Odluke da se ide u
kandidaturu projekta, a odgovor Ministarstva se očekuje u narednih 15 dana.
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Načelnik: - napominje prisutnim vijećnicima da se bliži kraj godine i da je potrebno slagati
Proračun za 2019. godinu, pa predlaže da se do kraja desetog mjeseca odradi jedan neformalni
sastanak i da svaki vijećnik iznese svoje zahtjeve i potrebe koje su prisutni u njihovim
naseljima, naravno može se predložiti i ono što je već predlagano, ali nije realizirano te da se
planira obići i ona naselja koja nemaju svoje predstavnike u vijeću, te se planira napraviti
jedan sastanak s Udrugama, a razlog svemu ovome je da ne bude slaganje Proračuna u zadnji
tren te da se Proračun što bolje pripremi da kasnije ne bude problema.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 14. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:00 sati.
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