REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/13
URBROJ: 2178/13-01-01-18-2
Podcrkavlje, 20. prosinca 2018.

ZAPISNIK
Sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 20. prosinca 2018.
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 načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
Odsutni:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić – stigao u 18:36
3. Željko Glavačević
4. Tomislav Kovačević
5. Vladimir Šimunović
6. Šimun Abramović
7. Željko Medić
8. Vinko Čavčić
9. Tomislav Delač
10. Tomislav Bičanić
11. Goran Andrić
12. Mato Kovačević
13. Mario Lovrić – stigao nakon otvaranja
prve točke dnevnog reda
Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, Ana Majetić – vijećnica županijske skupštine.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 15. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 15. 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. 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. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
(Rebalans)
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.
godini
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
6. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje za 2018. godinu
7.
Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021.
8.
Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
9.
Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u županijski
sud Slavonski Brod.
10.
Pitanja i prijedlozi.
Rasprava :
Predsjednik OV : - nakon što je pročitao točke Dnevnog reda, javio se gospodin Željko
Medić te mu predsjednik mu daje riječ.
Željko Medić : - govori da Dnevni red koji predsjednik OV čita nije identičan onome koji je
dobio u pozivu.
Predsjednik OV : - odgovara gospodinu Željku Mediću da su službeno na e-mail svi
vijećnici dobili spomenuto te ga pita da li je dobio ili ne, te da je rečeno u e-mailu da će biti
Izmjena i dopuna Dnevnog reda.
Željko Medić : - odgovara da je dobio, ali da nije otvarao e-mail.
Predsjednik OV : - ponovno pita ima li prijedloga za Izmjenu ili dopunu Dnevnog reda.
Nakon što se nitko nije javio i predložio Izmjenu i dopunu Dnevnog reda daje isto na
glasovanje.
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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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu (
Rebalans)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju, te
konstatira da je na otvaranje 1. točke dnevnog reda stigao vijećnik, gospodin Mario Lovrić.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da je 1. točka Dnevnog reda Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu ( Rebalans ) te da je ova
točka isključivo poravnanje pozicija. Objašnjava ( načelnik ) da se ništa nije mijenjalo te su se
projekti djelomično realizirali, a do kraja nije realiziran projekt ceste u Tomici – Trnovačka
ulica, te se umanjio ( skinuo ) iznos koji će se prebaciti u 2019.godinu. Nadalje, na prvom
Rebalansu bilo je ukupno rashoda 11.406.113,26 kn, a sa poravnanjem tj smanjenjem od
3.347.073,26 kn iznosi 8.059.40,00 kn te govori da je Proračun za 2018. najbolji do sada u
odnosu na sve prethodne godine te da je prilično siguran da do kraja godine neće biti nekih
novih troškova ili neželjenih isplata. Naglašava da ni jedna pozicija nije probijena te stoji
(načelnik) na raspolaganju za sva dodatna pitanja te ponovno naglašava da ovaj Rebalans
proračuna služi isključivo za poravnanje pozicija.
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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu (Rebalans). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12
glasova ZA usvojen Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu (Rebalans), a II. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
(Rebalans) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 2. Prijedlog II. 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 što se tiče II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu postoji poprilično
smanjenje, te govori da je u I. Rebalansu bilo predviđeno 5.273.100,00 kn, a smanjilo se za
2.339.500,00 kn te u konačnici spomenuti Program iznosi 2.933.600,00 kn. Nastavlja, da ako
se malo detaljnije pogleda vidjeti će se smanjenje na već spomenutoj Trnovačkoj ulici u
Tomici , jer nije stigla Okončana situacija te se smanjuje za 500.000,00 kn, nastavlja da se na
smanjenje ide i na Diljskoj ulici u Podcrkavlju koja je u potpunosti završena te je dobila
uporabnu dozvolu te da se nije znalo koji iznos sredstava uplatiti u 2017./2018. godini, a u
konačnici je predviđen iznos od 1.250.000,00 kn koji nije potrošen te je ostao višak koji
iznosi 664,000,00 kn. Nadalje, kod pozicije - uređenje središta Općine također se smanjuje
jer taj će projekt ići u realizaciju u 2019. godini. Nastavlja, Izgradnja mrtvačnice u Duboviku
je iznosila 200.000,00 kn, a nerazvrstana cesta prema groblju u Duboviku u drugoj je fazi te
se tu smanjuje za 300.000,00 kn. Nastavlja, značajnije nabave kao nabava reciklažnog
dvorišta, selektivno sakupljanje otpada te nabava kanti se isto prenosi u 2019. godinu. Sve
navedene stavke su smanjene, ali mora se imati kompletan iznos proračuna predviđen zbog
javljanja na Natječaje. Nakon izlaganja, govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodno
pita.
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 II. Izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a II. Izmjene i dopune programa gradnje, objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. sastavni su dio
ovog Zapisnika.

Ad. 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik : - Objašnjava, ( načelnik ) što se tiče ove točke tj. II. Izmjena i dopuna Programa
održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini, vidi se da postoji blago povećanje, te
govori da je planirano 982.173,48 kn, a taj Program bi se povećao za 1.126,52 kn tako da u
konačnici iznosi 983,300,00 kn, a ovo je primjer da je sve dobro planirano gdje se vidi da je
povećanje za samo 0,01%. Nastavlja, da je ovo isključivo poravnanje pozicija koje se najviše
odnose na vlastita sredstva koja predvidimo i u konačnici realiziramo, a ima puno malih
izmjena gotovo neznačajnih. Govori, da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2018. godini. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, a II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog II. 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.
Načelnik: - što se tiče Prijedloga za II. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018.
godini Program je planiran na 383.000,00 kn i smanjili bi ga za 115.800,00 kn tako da bi on u
konačnici iznosio 267.200,00 kn, a najveći dio smanjenja odnosi se na naknadu za
novorođenčad i tu se treba smanjiti za 35.000,00 kn, a razlog smanjenja je taj što nije bilo
puno novorođenčadi te nam je tu ostalo sredstava i to je isključivo poravnanje pozicija. Što se
tiče jednokratnih novčanih pomoći studentima utrošeno je 54.000,00 kn te na toj poziciji
ostaje 16,000,00 kn koje smanjujemo. Nadalje, što se tiče sufinanciranja prijevoza
srednjoškolaca što vijećnik Željko Medić spominje u nekoliko navrata da se treba obratiti
pažnja i na srednjoškolce, nažalost nije pronađen model za sufinanciranje prijevoza, a isti je
iznos predviđen i u 2019.godini. Načelnik poziva vijećnike da se zajedno dogovore i nađu
model koji će pomoći srednjoškolcima bilo to kroz sufinanciranje prijevoza ili možda kroz
jednokratne naknade za školski pribor te napominje da Općina pomaže osnovnoškolcima,
studentima, mala škola se također financira, a smatra da se i srednjoškolcima treba nešto
omogućiti. Nadalje, kod pomoći obiteljskim kućanstvima za stanovanje tu također imamo
poravnanje što znači da nismo ništa pomagali, ali smo pomagali kod jednokratnih novčanih
pomoći. Nakon izlaganja načelnik govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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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, zahvaljuje se načelniku na primjećivanju njegova
zalaganja u vijeću te traži da se sastanu što prije i porazgovaraju o spomenutom jer se on (
Željko Medić ) još prije dvije sjednice OV zalagao za spomenuto, ali nije bilo inicijative sa
druge strane.
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 II. 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 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2018. godini usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a II. 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.

Ad. 5. Prijedlog II. 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 što se tiče Prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu većina
planiranog je i izrealizirana. Nastavlja, da je planirano 435.000,00 kn, a došlo bi do smanjenja
od 20.600,00 kn što je u konačnici 414.400,00 kn tj. 95% realizacije. Nastavlja, da od
spomenutih 20.000,00 kn jedan dio je predviđen za sportske stipendije izrazito talentiranoj
djeci koja se bave sportom te govori da je u 2018. godini dodijeljeno samo 2.500,00 kn ribiču
iz Rastušja za državno natjecanje te da je tu ostao višak sredstava u iznosu od 7.500,00 kn te
zaključno s ostalim to je poravnanje. Objašnjava da minus 20.000,00 kn u tom Programu nije
neka velika razlika jer je dobro isplanirano i većinom realizirano. Nakon izlaganja govori da
ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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 II. Izmjena i dopuna Programa javnih
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, a II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Ad. 6.Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje za 2018.
godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da se Analiza sustava civilne zaštite
za Općinu Podcrkavlje donosi redovito svake godine kao i Plan za iduću godinu. Nastavlja da
bi istaknuo da je u 2018. godini završeno smotriranje postrojbe civilne zaštite te tima civilne
zaštite što znači sveukupno 49 pripadnika na području Općine koji su uključeni u 2 postrojbe,
ali posebno ističe da je problem što se jedan dio ljudi nalazi ili u vatrogascima ili negdje
drugdje pa se preklapaju članstva. Nadalje, naglašava da to nije dobro i da bi trebalo izmijeniti
23 osobe u idućoj godini te ih uključiti u sustav i riješiti se nepravilnosti u sustavu koje za
sada imamo. Objašnjava, da što se financijskog dijela tiče najveći dio ide za financiranje
DVD-a Podcrkavlje, a sufinancira se i HGSS te redovito plaćanje firmi In Konzalting d.o.o.
koja radi zakonski dio vođenja i praćenja tog dijela i jedan dio uvijek se predvidi za
financiranje spomenute postrojbe. Govori da kada se riješi pitanje prostora onda će se također
razgovarati o pitanju opreme i svega ostalog što bude potrebno za isto. Nakon izlaganja
govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodna pita.
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 Analize stanja sustava civilne zaštite za
Općinu Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Analize
stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje za 2018. godinu usvojen jednoglasno sa
12 glasova ZA te Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje za 2018. godinu
sastavni je dio ovog Zapisnika.
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Ad.7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.

Zamjenik načelnika: - govori da je ova točka također vezana za Plan 2019. godine koji će se
raditi po pitanju učinkovitosti sustava civilne zaštite, a iz tablice se vidi na stranici broj 4 da
najveći dio sredstava ide za rad našeg DVD-a Podcrkavlje, a ostatak je ono što se zakonski
treba odraditi, a također je predviđeno da jedan dio sredstava ide za osposobljavanje i
opremanje pripadnika sustava civilne zaštite. Nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto
zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne, te govori da je igrom slučaja on povjerenik za
Brodske Zdence, a njegov zamjenik je Ivan Petrović koji je u savezu slijepih te da ne zna
kako je on tamo dospio – misli na Ivana Petrovića. Izražava svoju želju da više ne bude
povjerenik , nego na nekoj drugoj funkciji, jedan od razloga je i privatni posao te naglašava
kako dužnost predsjednika mjesne zajednice obavlja više od 20. godina te smatra da se treba
promijeniti struktura ljudi, jer 40 – 50% ljudi koji su na papiru nisu fizički prisutni.
Načelnik: - podržava gospodina Maria Lovrića, te objašnjava da kada se npr. pojavi potreba
za 10 ljudi sva imena se šalju u Ured za obranu. Objašnjava, da Općina šalje upit da oni nama
odaberu 10 ljudi koji nisu nigdje raspoređeni – vojci, policiji i slično, a onda oni nama pošalju
imena, a većinom su to ljudi koji nisu kompetentni. Objašnjava, da nam pošalju imena koja se
moraju uvrštavati, uglavnom to je materija koja dugo traje i podliježe promjenama, a on
osobno ( načelnik ) smatra da je civilna zaštita samo na papiru i nada se da nam neće ni
trebati.
Željko Medić: - Smatra da će nam civilna zaštita trebati i da je DVD samo jedna od „grana“
cijelog sustava.
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 Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021. Nakon glasovanja
konstatira da je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
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učincima za trogodišnje razdoblje 2019. – 2021. usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
2019. – 2021. sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 8. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - pozdravlja sve prisutne te naglašava da su svi dobili u
materijalima Prijedlog Odluke u komunalnoj naknadi i Obrazloženje nacrta prijedloga te stoji
na raspolaganju za pitanja oko nejasnoća, no ipak se odlučuje reći nekoliko stvari. Govori, da
je na prošloj sjednici donesena Odluka o visini boda obračuna komunalne naknade, a sada
slijedi Odluka o komunalnoj naknadi i hrpa novih Odluka temeljem novog Zakona o
komunalnom gospodarstvu. Objašnjava, da je komunalna naknada glavni izvor prihoda
Općine za održavanje komunalne infrastrukture - 900,000,00 kn je potrošeno. Objašnjava, da
Odluka regulira na što se plaća komunalna naknada, a nada se da su vidjeli da je pored
stambenog prostora naveden i garažni te neizgrađeno građevinsko zemljište. Objašnjava, da je
formula za naplaćivanje kvadrati puta koeficijent zone koje su navedene sukladno staroj
Odluci, da su sela na potezu D53, 4 naselja su u prvoj zoni, sva ostala spadaju u drugu zonu.
Govori da postoji koeficijent vrste prostora i bod koji je prethodno donesen, a kada se to sve
pomnoži dobije se godišnja obveza plaćanja komunalne naknade. Nadalje, novost od
prethodnog je solidarnost jamstva ( što znači da se ljudi masovno bune na Rješenje o
komunalnoj naknadi koja glasi na korisnika prostora, a ne vlasnika ), a Zakon kaže da
uplatnice i rješenja idu na gruntovnog vlasnika nekretnine, ali može i korisnika tako da se
mora potpisati ugovor i ovjeriti kod javnog bilježnika, no međutim vlasnik je uvijek solidarni
jamac korisniku ako ne plati komunalnu naknadu. Iduća novost je ta da se prije nije moglo
retroaktivno naplatiti komunalna naknada ( ako netko useli u kuću ili kupi i ne prijavi u
zakonskom roku od 15 dana korištenje prostora ), jer se imala mogućnost po starom Zakonu
da od trenutka kad smo mi to ustanovili izdamo Rješenje samo u toj tekućoj godini, a sada se
može od dana od kada je on ušao u tu kuću retroaktivno i 5 godina naplatiti, nema više
zastare. I iduća novina je da je sada Opći porezni zakon obuhvatio komunalnu naknadu i
komunalni doprinos na način da je zastara 6 godina te Rješenje ide po općem poreznom
zakonu sve putem porezne uprave. Zaključuje ( privremena pročelnica ) da je sada sve puno
rigoroznije te da uručenje Rješenja ide izričito osobi na koju glasi Rješenje, dobit će se
porezno rješenje. Napominje da u Odluci stoji da se oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade može odnositi samo na institucije ( Crkva, objekti Općine i slično ), ali ne i
oslobađanje fizičkih osoba, osim ako oni drugačije ne odluče. Ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - konstatira da je prilikom izlaganja točke stigao na sjednicu OV Antun
Metić. Pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić te mu predsjednik OV daje
riječ.
Mario Lovrić: - naglašava da je pročitao sve materijale, nije mu jasan koeficijent između
prve i druge zone, znači 1 i 0,8. Smatra da su sela van glavne ceste zakinuta, premala je
razlika između 0,8 i 1%
Privremena pročelnica: - objašnjava, da se komunalni doprinos plaća prilikom legalizacije
ili izgradnje novog objekta. Govori da je Novi zakon propisao: prije se plaćalo za pogodnosti
komunalne infrastrukture koja postoji u naselju u kojem se objekt gradi ili je sagrađen, a sada
nije tako - nema više u naselju u kojem se gradi nego se odnosi na cijelu jedinicu, a mi imamo
vrlo malo prostora i zato je takva mala razlika. Govori, „Ova“ sela su atraktivnija, naseljena,
bolje su ljudi zaposleni, a time više daju prireza na dohodak od nesamostalnog rada, daje
primjer u Općini Bebrina ima samo jednu zonu, uopće ne razdvaja sela.
Mario Lovrić: - smatra da su dovedeni pred gotov čin te govori da oni sada mogu imati samo
mišljenje, a ne predlagati amandmane. Precijenjeno je 0,8-1.
Privremena pročelnica: - govori da za bilo koji prijedlog moraš uzeti zakon kao i za
koeficijent namjene, te navodi primjer - poslovni prostor koji ne radi više od 6 mjeseci u
godini ne smije biti manji od koeficijenta stambenog prostora.
Mario Lovrić: - predlaže da prva zona bude 1, druga 0,6
Željko Medić: - zabunom govori da je Odluka donesena.
Privremena pročelnica: - objašnjava gospodinu Željku Mediću da se koeficijent godinama
nije mijenjao, a ako se ne promijeni on ostaje isti, ako se želi promijeniti obračun komunalne
naknade za 2020. godinu do 30.11.2019. se mora donijeti odluka odnosno može i ne mora, ne
postoji obveza.
Željko Medić: - može se iduću godinu tako, afirmirat.
Tomislav Bičanić: - pita postoji li mogućnost opraštanja (pravnim subjektima koji prvi put
otvaraju nešto) naplaćivanja komunalne naknade u određenom vremenskom periodu.
Vlado Tadijanović: - pomaže od oslobađanja naknade komunalnog doprinosa.
Mato Kovačević: - predlaže da se operativni članovi DVD-a oslobode plaćanja komunalne
naknade, pitanje upućuje gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - govori, da jedanput godišnje dolazi inspektor vatrogastva u inspekciju
Općine i samog grada DVD-a, učestalo je pitanje oslobađamo li mi pripadnike DVD-a od
komunalne naknade zato što većina Općina koriste tu mogućnost, zasada se nije ozbiljno
razgovaralo o tome, trenutno se nismo odlučili za takvu nekakvu soluciju, ali postoji
mogućnost koju ostavlja načelniku i vijeću da se odluče.
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Privremena pročelnica: - referira se na gospodina Matu Kovačevića i zamjenika načelnika
Vladu Tadijanovića te govori da zakon dopušta da predstavničko tijelo Grada ili Općine samo
osim one koje je uvrstilo temeljem zakona može odrediti kriterije koga će osloboditi, te da
nema nikakve posebne Odluke, od onoga trenutka kada vi ( općinsko vijeće ) to odlučite radi
se Izmjena i dopuna Odluke, ali sa točnim decidiranim kriterijima tko i pod kojim uvjetima.
Mato Kovačević: - informira prisutne da je DVD Podcrkavlje imalo oko 20 intervencija
2018. godine, od spašavanja ljudskih života te dovoza vode za naselja koja iste nemaju što je
sve na dobrovoljnoj bazi, pa smatra da je navedeni prijedlog nešto simbolično te govori kako
je jako teško održati ljude na dobrovoljnoj bazi.
Željko Medić: - govori da gospodin Mato Kovačević spominje samo operativne članove tj.
one koji idu na intervenciju. Nadalje, nevezano na sve ovo što se pričalo pita što je sa
zastarom i dugom starih dužnika.
Predsjednik OV: - daje prijedlog da se napravi stanka od 10 minuta, kako bi se gospodin
Mario Lovrić pripremio i sastavio Amandman.
STANKA U 19:05
Predsjednik OV: - nakon stanke od 10 minuta čita Amandman gospodina Maria Lovrića :
- Amandman na članak 6. Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi: Prva zona ostaje
ista i obuhvaćala bi naselja Tomica, Rastušje, Grabarje, Podcrkavlje, druga zona bi se
mijenjala i obuhvaćala bi naselja : Donji Slatinik, Glogovica i Kindrovo i treća zona bi
se mijenjala i obuhvaćala bi naselja : Gornji Slatinik, Crni Potok, Oriovčić, Brodski
Zdenci, Dubovik, Matković Mala, a sukladno tome mijenjao bi se članak 7. istoga
Prijedloga Odluka pa bi koeficijent u I. zoni bio 1, u II. zoni bi bio 0,80, a u III. zoni bi
bio 0,60.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje Amandman Maria Lovrića na glasovanje. Nakon glasovanja
konstatira da je Amandman Maria Lovrića usvojen sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRAŽANIM
glasom.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita ima li tko još amandman na prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
te javlja li se tko za riječ. Javlja se gospodin Željko Medić.
Željko Medić: - obrazlaže zašto je suzdržan te smatra da ta odluka utječe na konačni
proračun Općine Podcrkavlje, ne zna se koje će biti posljedice. Smatra da se nije sve razradilo
do kraja te da je Proračun donesen na osnovu pretpostavke.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje prijedlog odluke sa usvojenim amandmanom na
glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi sa
usvojenim amandmanom usvojen sa 12 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM, a Odluka o
komunalnoj naknadi sa usvojenim Amandmanom sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 9. Prijedlog imenovanja sudaca porotnika za mladež u županijski sud Slavonski
Brod
Predsjednik OV: uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - objašnjava da su svi vijećnici na e-mail dobili Prijedlog kandidata
za imenovanje sudaca porotnika za mladež u županijski sud Slavonski Brod ( osim dvojice
vijećnika koji nemaju e-mail ). Govori da bi se do 31. siječnja 2019. godine trebala izabrati 2
kandidata ispred Općine Podcrkavlje te ih dostaviti županijskoj skupštini. Nadalje govori, da
je prva ideja bila da to bude netko od studenata koji nažalost nemaju vremena, no nakon
razmišljanja najbolje je da to bude umirovljenik (Mirko Orešković) i studentica strojarstva
(Maja Baračević). Spomenuti su kontaktirani i dali su pristanak na spomenuto, a to je općinski
prijedlog iza kojeg stoji načelnik, a ako netko ima nekakav drugi prijedlog neka slobodno
kaže.
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 imenovanja sudaca porotnika za mladež u
Županijski sud Slavonski Brod. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog imenovanja
sudaca porotnika za mladež u županijski sud Slavonski Brod usvojen jednoglasno sa 13
glasova, a Imenovanja sudaca porotnika za mladež u županijski sud Slavonski Brod sastavni
je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ.
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Načelnik: Zahvaljuje se na suradnji za 2018. godinu te govori dobre vijesti, da sutra 21.
prosinca 2018. ide potpisati Ugovor za dodjelu sredstava za izgradnju dječjeg vrtića cca. oko
4.000.000,00 kn koji bi trebao početi sa izgradnjom u 2019. godini. Poziva sve prisutne na
svečani domjenak koji će se održati na igralištu u Podcrkavlju.
Predsjednik OV : - također, zahvaljuje svima na dobroj suradnji i čestita Božić i Novu
godinu.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 19:12 sati.
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