REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 11. studenoga 2015.

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 23. studenoga 2015. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:00 sati.
Sjednicom predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Tomo Samardžija.
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. Tomo Samardžija
2. Goran Andrić
3. Šimun Abramović
4. Mirko Orešković
5. Mario Lovrić
6. Darija Pejić
7. Željko Medić

Odsutni
1. Damir Miletić – opravdao izostanak
2. Željko Berić – opravdao izostanak
3. Igor Dulj – opravdao izostanak
4. Šimo Nikolić – opravdao izostanak
5. Barbara Mikulčić – opravdala izostanak
6. Antun Tomić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković, predsjednik MO Glogovica – Tomislav Križanović.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Potpredsjednik OV : - pozdravlja sve prisutne te ispričava predsjednika OV jer nije mogao doći
na sjednicu OV iz opravdanih razloga.
Potpredsjednik OV: - pita ima li tko kakvih primjedbi na Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog
Vijeća. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
potpredsjednik OV predlaže glasovanje istoga.

Glasovanje
Potpredsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća
usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA.
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Potpredsjednik OV: - govori da je dnevni red dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu, osim
prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Općine Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015., a isto ih dočekalo na stolu te
navedeni prijedlog predlaže kao 6. točku dnevnog reda dok bi Pitanja i prijedlozi bila 7. točka
dnevnog reda.
Potpredsjednik OV: - pita ima li još kakvih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda. S
obzirom da više nema prijedloga daje na glasovanje.

Glasovanje
Potpredsjednik OV : - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji njegov ( potpredsjednikov
) prijedlog i doda jedna točka dnevnog reda. Nakon glasovanja konstatira da je njegov/(
potpredsjednikov ) prijedlog usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA, a dnevni red glasi:

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu- (1. čitanje)
2. Izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine i donošenje
Zaključaka o prihvaćanju istog
3. Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (2. čitanje)
4. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Podcrkavlje
5. Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (1. čitanje)
6. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015.
7. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu- (1. čitanje)
Potpredsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu potpredsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče 1. točke dnevnog reda da su prijedlog
proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu ( 1. Čitanje ) dobili u materijalima te predlaže da
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zajedno prijeđu spomenuto, osobito članak 3. Posebnog dijela proračuna. Nastavlja, da neće čitati i
obrazlagati sve točke, osim onih koje se njih ( vijećnika ) tiču, pa govori da je rashodovna strana
proračuna 16.614.000,00 kuna. Govori vijećnicima da se vjerojatno pitaju zašto je tako velik iznos
proračuna jer izgleda nerealno, ali objašnjava da to mora biti tako jer svi Natječaji na koje će se
Općina javiti tj. iznosi moraju biti predviđeni i osigurani u proračunu, u suprotnom ne bi se mogli
javiti na Natječaje ili bi se morao raditi rebalans proračuna. Nastavlja, da se isto tako na
prihodovnoj strani naveo možda također nerealan iznos od 13.100.000,00 kuna, ali taj iznos se
planira dobiti od raznih Fondova. Počinje s objašnjavanjem članka 3. Pozicija 1. - Plaće za
zaposlene, planirano je 650.000,00 kuna, a odnosi se na zaposlene u Općini Podcrkavlje te na Javne
radove za koje se planira da će se sredstva dobiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Slijedeća
pozicija je pozicija koja se odnosi na rashode za zaposlene, od zdravstvenog osiguranja do
službenih putovanja, stručnog osposobljavanja i slično. Pozicija broj 9. – Energija, planirano je
400.000,00 kuna, a odnosi se na javnu rasvjetu, potrošnju goriva, maziva za JCB bager, ukratko
najveći dio ove pozicije odnosi se na javnu rasvjetu, objašnjava načelnik. Pozicija 17. –
Intelektualne i osobne usluge planirane su na osnovi prošlogodišnjeg proračuna u iznosu od
350.000,00 kuna, a odnose se na plaćanje vanjskih suradnika ( odvjetnik i slično ). Nastavlja, da su
za mjesne odbore najbitnije pozicije 10 i 13, a to su materijali i dijelovi za tehničko i investicijsko
održavanje te usluge tehničkog i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna, a
Planovima će se detaljnije razraditi u koji mjesni odbor što ide. Nastavlja, da se kapitalne pomoći
unutar općeg proračuna odnose najviše na školu, iako se ne zna da li će se ove godine izrealizirati
voda do škole i trafostanica, a ako se ne izrealizira prenijeti će se taj dio sredstava, kao što se prenio
i u 2015. godini. Pozicija 35 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnose se na rodiljne
naknade, jednokratne novčane pomoći studentima, jednokratne novčane pomoći građanima, a
planirano za 2016. godinu je 155.000,00 kuna, ( malo više nego protekle godine), a Planovima će se
također detaljnije razraditi kome što i koliko ide. Pozicija 39 - Tekuće donacije sportskim
društvima, planira se 100.000,00 kuna, planirano na nivou protekle godine, a Planovima će se
razraditi koliko kome i što ide. Pozicija 47 – Poslovni objekti , planirano 4.600.000,00 kuna i to za
dom kulture ( vatrogasni dom ) u Podcrkavlju 3.500.000,00 kuna te za kompostanu – proizvodnju
humusa 1.000.000,00 kuna. Što se tiče kompostane, proizvodnje humusa, objašnjava da bi se kroz
taj projekat moglo dobiti dosta komunalne opreme, traktor, malčer i slično, a Fond bi sufinancirao u
iznosu od 80 % . Pod ostalim poslovnim objektima – mrtvačnice, govori da se krenulo u
projektiranje mrtvačnica za groblja, tj. sela koja nemaju mrtvačnice. Pozicija 48 – Ceste, željeznice
i ostali prometni objekti, planirano je 7.200.000,00 kuna, a odnosi se na projekat nerazvrstanih
cesta. Što se tiče nerazvrstanih cesta, nastavlja, da se očekivalo da će se raspisati Natječaj, a najviši
iznos koji se može dobiti je 1.000.000,00 eura, ali za sada od toga još ništa nije bilo. Pozicija 49 –
Ostali građevinski objekti, planirano za 2016. godinu u iznosu od 200.000,00 kuna, a Planovima će
se razraditi u koje društvene domove će se dodatno ulagati. Nadalje, dodatna ulaganja na
građevinskim objektima odnose se na zgradu Općine, a planirano je u iznosu od 800.000,00 kuna.
Nastavlja, da je Općina Podcrkavlje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobila
sufinanciranje od 80 % za izradu fasade, stavljanje nove stolarije, mijenjanje krovišta. Svoje
izlaganje završava ponavljanjem da je rashodovna strana proračuna Općine Podcrkavlje planirana u
iznosu od 16.614.000,00 kuna, dok bi prihodovna strana poslovanja trebala biti oko 3.000.000,00 –
3.500.000,00 kuna, a ako netko treba dodatno pojašnjenje neka slobodno pita te poziva sve
vijećnike da podnesu amandmane na prijedlog proračuna u pisanom obliku na način da se navede
pozicija s koje će se skinuti sredstva kao i pozicija koju žele povećati.
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Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković te mu
potpredsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - zanimaju ga nerazvrstane ceste te pita da li su tu uključene i ceste koje će biti
asfaltirane.
Načelnik : - Odgovara potvrdno. Kaže da ima 3.500.000,00 kuna vlastitih sredstava te da se planira
od Fonda dobiti 13.100.000,00 kuna, te da to možda izgleda nerealno, ali ta sredstva moraju biti
predviđena ako se želi ( Općina ) javiti na Natječaj. Protekle godine se predvidjelo 7.000.000,00
kuna i mislilo se da će se Natječaj raspisati u 2. mjesecu 2015. , no međutim evo prošla je cijela
godina i ne zna se još ništa.
Željko Medić : - pita načelnika da li je potrebno predvidjeti sredstva u proračunu za mogući
početak rada škole.
Načelnik : - što se tiče škole, Općina ne mora predvidjeti sredstva jer nije osnivač škole, a jedina
obveza Općine je izgradnja infrastrukture, a to je osigurano u proračunu.
Potpredsjednik OV : - pita javlja li se još tko. S obzirom da se nije nitko javio zatvara raspravu te
poziva vijećnike da podnesu amandmane na proračun Općine u pisanom obliku na način da se
navede pozicija s koje će se skinuti sredstva kao i pozicija koju žele povećati.

Ad. 2. Izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine i donošenje
Zaključaka o prihvaćanju istog
Potpredsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu potpredsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori, da su u materijalima dobili pisano Izvješće u kojemu je do u detalje razrađeno
što se sve radilo u prvih šest mjeseci 2015. godine te gdje se ulagalo i trošilo te da nema potrebe za
posebnim izlaganjem ove točke dnevnog reda, a ako nekoga nešto zanima neka se slobodno javi.

Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara ovu točku
dnevnog reda te se prelazi na glasovanje
Glasovanje
Potpredsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Zaključak o prihvaćanju
Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća
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načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine, a isti je zajedno sa
Izvješćem načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine sastavni
dio ovoga Zapisnika.

Ad. 3 . Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (2. čitanje)
Potpredsjednik OV : - budući da je poziv za ovu sjednicu nije dostavljen materijal jer je ovo
drugo čitanje pita postoji li potreba za pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica Ružica
Janković te joj potpredsjednik OV daje riječ.
Privremena pročelnica : - govori da neće duljiti jer je ovo drugo čitanje Pravilnika o financiranju
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima
proračuna Općine Podcrkavlje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ), a svi koji su bili na prošloj sjednici
OV mogli su čuti izlaganje gospodina Danijela Perića, diplomiranog pravnika koji radi u LAG – u i
koji je sastavio Pravilnik u kojemu je sve detaljno obrazložio. Nastavlja, da se Pravilnik mora
donijeti, te ukratko govori da sadržava kriterije kojima Udruge moraju udovoljiti da bi si osigurale
sredstva za rad. Udrugama je, kaže, ostavljena mogućnost da od predloženih kriterija bodovanja
dostave svoje prijedloge bodovanja, no međutim to nije niti jedna Udruga dostavila iz čega proizlazi
da nema potrebe za izmjenama i dopunama Pravilnika, a ako se Pravilnik ne usvoji, nema ni
elemenata za financiranje Udruga.

Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara ovu točku
dnevnog reda te se prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Potpredsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Pravilnik o financiranju
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima
proračuna Općine Podcrkavlje (2. čitanje). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7
glasova ZA usvojen Pravilnik o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće
dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (2. čitanje), a isti je sastavni
dio ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Podcrkavlje
Potpredsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio/la se komunalni redar Marija Pandurić te joj potpredsjednik OV daje riječ.
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Komunalni redar : - što se tiče ove točke dnevnog reda govori da se Pravilnik o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Podcrkavlje ( u daljnjem tekstu :
Pravilnik ) mora donijeti, a temeljen je na Zakonu o pravu na pristup informacijama. Nastavlja, da
su u Pravilniku objašnjeni izrazi : što je informacija, što je pravo na pristup informacijama, što znači
ponovna uporaba informacija, što znači test razmjernosti i javnog interesa, koje su obveze Općine,
tko može biti službenik za informiranje. Nastavlja, da je do sada osoba za davanje informacija bila
privremena pročelnica Ružica Janković, a sada je nju ( komunalnog redara ) načelnik imenovao
Odlukom o razrješavanju i imenovanju službenika za informiranje. Nadalje, prije Pravilnika
doneseni su obrasci koji će biti objavljeni na web stranici Općine Podcrkavlje. U Pravilniku je sve
detaljno objašnjeno kada, kako, kome se podnosi zahtjev, koji su rokovi, a Pravilnik stupa na snagu
osam dana od dana objave u „ Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“ .

Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić me mu
potpredsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita da li se sve uskladilo sa Statutom Općine Podcrkavlje.
Komunalni redar : - odgovara potvrdno.
Mario Lovrić : - pita kakve su sankcije ako se ne odgovori na traženu informaciju.
Komunalni redar : - odgovara da sankcije snosi službenik za informiranje.
Privremena pročelnica : - dodaje, da komunalni redar nije rekao da je donesena i Odluka o visini
naknade stvarnih materijalnih troškova što znači da ako netko traži informaciju te kada ispuni
Zahtjev mora snositi stvarne materijalne troškove.
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara ovu točku
dnevnog reda te se prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Potpredsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Pravilnik o ostvarivanju
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Pravilnik o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Podcrkavlje, a isti je sastavni dio
ovoga Zapisnika.

Ad. 5 . Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (1. čitanje)
Potpredsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj potpredsjednik OV daje riječ.
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Privremena pročelnica : - objašnjava da je po Zakonu o socijalnoj skrbi Općini Podcrkavlje,
odnosno svim Općinama naloženo da se treba izdvajati određeni iznos novčanih sredstava za
socijalnu kategoriju ljudi te da je točno propisano koje obveze Općine imaju. U članku 6. prijedloga
Odluke o socijalnoj skrbi točno se nabraja koji su to troškovi stanovanja te da oni moraju iznositi 50
% minimalne zajamčene naknade koje isplaćuje Centar za socijalnu skrb. Vlada RH raspisala je da
iznos minimalne zajamčene naknade iznosi 800,00 kuna, a osobama koje primaju spomenuto
Općina bi trebala davati svaki mjesec 400,00 kuna za troškove iz članka 6. spomenute Odluke te
druge pomoći, dok druge spomenute pomoći Općina Podcrkavlje već daje i planira u proračunu,
npr. studenti, rodiljne naknade, jednokratne novčane pomoći. Nastavlja, da je prošle godine bila
ideja da se sufinancira topli obrok učenicima u školi, prijevoz učenika srednjih škola, kupovina
udžbenika, poklon paketići djeci prvih razreda osnovne škole. U ovom prijedlogu Odluke utvrđeni
su kriteriji kako koja od navedenih prava netko može ostvariti.

Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić te mu
potpredsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić : - govori da se sve prebacuje na Općinu.
Privremena pročelnica : - odgovara potvrdno te kaže da je zvala gospođa iz Centra za socijalnu
skrb i rekla da moramo postati socijalna Općina jer Općine tome i služe.
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara ovu točku
dnevnog reda.

Ad. 6. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015.

Potpredsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu potpredsjednik OV
daje riječ.
Vlado Tadijanović : - pozdravlja sve prisutne te govori da je konačno došao tren da se pitanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Podcrkavlje privede kraju jer se još u svibnju provela
koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova te se javio jedan ponuditelj,
dimnjačarski obrt „ DIMO PROM „ iz Čazme. Nastavlja, da je jedini problem zbog kojeg se ova
Odluka tek sada donosi taj što se prije nije mogla donijeti jer nije bilo Pozitivnog mišljenja koje je
morao dati Savjet za zaštitu potrošača kojeg mi nismo imali osnovanog. Iz iznesenog, morali smo
osnovati Savjet za zaštitu potrošača, a problem je taj što u bližoj okolici Slavonskog Broda nema
registrirane Udruge Savjeta potrošača već se pronašla u Vinkovcima. Nastavlja o osnivanju Savjeta
potrošača, te govori da bi se mogao osnovati Savjet potrošača moraju biti tri člana od kojeg jedan
mora biti predstavnik Udruge potrošača, a da bi se mogle donositi pravovaljane odluke spomenuti
član tj. predstavnik udruge potrošača obavezno mora biti na sjednici Savjeta potrošača. Dana 16.
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studenoga 2015. održala se konstituirajuća sjednica Savjeta potrošača Općine Podcrkavlje gdje je za
predsjednika izabrana Barbara Mikulčić, a za zamjenika predsjednika Goran Andrić dok je iz
Udruge potrošača izabran Vlatko Galović. Na spomenutoj sjednici doneseno je Pozitivno mišljenje
na cjenik komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Podcrkavlje po provedenom
postupku davanja koncesije, a na osnovi spomenutoga trebala bi se donijeti Odluka o davanju
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine
Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015, te nakon što se Odluka donese pristupa se sklapanju
Ugovora na vrijeme od 5. godina, a time ćemo se usuglasiti sa Zakonom i imati dimnjačara na
području Općine Podcrkavlje.

Rasprava :
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
potpredsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - zanima ga cijena.
Vlado Tadijanović : - odgovara da je u Ponudbenoj dokumentaciji napravljen troškovnik usluga
gdje je za čišćenje dimnjaka za prizemni objekat ili katnicu određena cijena u iznosu od 60,00 kuna
bez PDV – a.
Mirko Orešković : - pita da li se čiste dimnjaci samo oni koji se koriste ili moraju svi pa navodi
primjer da on ima pet dimnjaka, a koristi samo jedan te mora li platiti čišćenje svih pet ili samo
jednog.
Vlado Tadijanović : - odgovara da ako se koristi samo jedan dimnjak samo se za taj plača čišćenje,
a svi su dužni jednom godišnje očistiti dimnjak.
Načelnik: - govori da je Natječaj pisan na osnovu broja domaćinstava, jedno domaćinstvo, jedan
dimnjak.
Vlado Tadijanović : - dodaje da je godišnja naknada za koncesiju koju koncesionar plaća određena
u iznosu od 1.000,00 kuna.
Potpredsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara ovu točku
dnevnog reda te se prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Potpredsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o davanju
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine
Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7
glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području Općine Podcrkavlje, evidencijski broj : K01/2015, a isti je
sastavni dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 7. Pitanja i prijedlozi
Potpredsjednik OV : - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu potpredsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da se na prošloj sjednici OV postavilo pitanje u svezi odvoza ruda sa
eksploatacijskog polja Mlada Vodica, te da je poslan dopis PU Brodsko - posavske, odnosno
načelniku postaje, a u nastavku čita odgovor načelnika postaje. Odgovara potvrdno gospodinu
Mariu Lovriću na njegovo pitanje da li je odvoz spomenutog po Zakonu. Nadalje, u Općinu je zvao
i direktor firme gospodin Mile Župan koji je burno reagirao na naše ( Općinsko ) postupanje, ali
kada mu je objašnjeno da je to bilo vijećničko pitanje smirio se i rekao da ono što oni izvezu ide
pod odvoz jalovine da bi se došlo do materijala za daljnju preradu. Nastavlja, te govori da svi znaju
da je bilo određenih problema sa zemljištem što se tiče ceste prema školi, pa se moralo ići u otkup
zemljišta od četiri vlasnika te čita od koga, koliko i po kojoj se cijeni otkupilo spomenuto.
Sveukupna kvadratura kupljenog građevinskog zemljišta zbog građenja građevine infrastrukturne
namjene iznosi 369 m ², a sveukupna cijena je u iznosu od 22.420,44 kuna. Nastavlja o školi te
govori da se vidi da su površine koje su bile za asfaltiranje, asfaltirane, postavljena je kompletna
stolarija te da je do kraja godine rok, ali sumnja da će se to završiti. Nastavlja u svezi trafostanice da
je u tijeku ishođenje građevinske dozvole, sve suglasnosti i posebni uvjeti su dobiveni. U svezi
osnivačkih prava na osnovnoj školi u Podcrkavlju, govori da smo ( Općina ) u pregovaračkoj strani
na strani Županije gdje se želi da Grad Slavonski Brod osnivačka prava prepusti Županiji. Grad se
čak u jednom dopisu izjasnio da želi prepustiti prava Županiji.
Privremena pročelnica : - govori da Općina može biti osnivač škole ako ima više od 8.000,00
stanovnika.
Načelnik : - nadodaje, da se radi Troškovnik za opremanje škole zajedno sa pročelnicom
Vukašinović i dožupanicom Magaš.
Šimun Abramović : - govori da je još ljetos, proljetos postavio pitanje u svezi javne rasvjete u ulici
Mate Topalovića gdje mu je obećano da će se to riješiti, bliži se kraj godine, a ništa se nije poduzelo
te traži da mu se jasno i glasno kaže hoće li i kada to biti. Također govori da je ljetos tražio kamion
šljunka da se naspe na okretaljci u ulici Mate Topalovića, no ni od toga nema ništa, pa traži odgovor
i na to.
Načelnik : - što se tiče javne rasvjete, govori da su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za Brodske
Zdence bila osigurana u proračunu Općine, no na traženje mjesnog odbora Brodski Zdenci
preusmjerena su na Nogometni klub u Drenićevu ulicu. Nadalje, govori da su kablovi provučeni,
postavljene su tri lampe, a preostali iznos sredstava preusmjeren je na spomenuto.
Mirko Orešković : - pita može li se to sada ubaciti u rebalans.
Načelnik : - odgovara da će se rebalans raditi krajem godine, ali da je teško pronaći rješenje gdje
ubaciti te lampe te da su bandere daleko od ceste.
Šimun Abramović : - odgovara da kod gospodina Tomislava Šimića u ulici Mate Topalovića ima
bandera gdje bi se mogle postaviti lampe bez problema te da bi samo trebalo proći kroz selo, vidjeti
što i kako te riješiti spomenuti problem. Govori da djeca idu u školu, a postoji razmak od 700 –
1000 metara bez javne rasvjete.
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Načelnik : - govori da je on predlagatelj proračuna, a neka gospodin Šimun Abramović podnese
amandman na prijedlog proračuna te ako se amandman usvoji i sredstva osiguraju on sam nema
ništa protiv toga.
Mario Lovrić : - pita gdje se stalo s projektom u svezi javne rasvjete. Krenulo se kaže, s
Glogovicom i stalo, a zna da u Fondovima postoje Natječaji sufinanciranja projekata pa ga zanima
zašto se ne ide u Natječaje.
Načelnik : - u svezi pitanja gospodina Šimuna Abramovića i nasipanja okretaljke u ulici Mate
Topalovića u Brodskim Zdencima pita u čemu je problem ako se kamion Beckera može okrenuti.
Šimun Abramović : - odgovara da se Becker može okrenuti, ali da je cesta već dosta probijena, da
lovci stalno prolaze te da se ne radi o velikom iznosu te apelira da se to naspe jer je od velike
važnosti.
Načelnik : - odgovara da nije protiv toga da se to riješi te da misli da ima sredstava za spomenuti
problem.
Predsjednik MO Glogovica : - ima pitanje za komunalnog redara u svezi groblja u Glogovici te
govori da klesari kada dođu postavljati spomenike skinu ogradu i ne vrate ju ili ako ju i vrate ona
opet ispadne van pa ga zanima može li se to kako izregulirati. Nadalje, zanima ga smeće na ulazu u
selo i što se po tome može napraviti. Spominje da se pričalo o tabli „ zabranjeno bacanje otpada „.
Načelnik : - u svezi smeća, odgovara da prijave onoga tko ga baca.
Predsjednik MO Glogovica : - kaže da ne može prijaviti kada ne zna tko ga baca, nije vidio.
Načelnik : - govori da se može izaći na teren i utvrditi stanje kakvo je te postaviti tablu „
zabranjeno bacanje otpada „.
Mario Lovrić : - daje prijedlog da komunalni redar za početak očisti sam smeće kao primjer
drugima.
Predsjednik MO Glogovica : - pita što učiniti u svezi groblja i klesara koji ne očiste za sobom i ne
vrate groblje u prvobitno stanje.
Željko Medić : - govori da bi se klesar kada dolazi na groblje trebao javiti Palmi, Palmi bi trebala
nazvati komunalnog redara da izađe na teren i utvrdi stanje prije i poslije obavljanja klesarskih
radova.
Mario Lovrić : - govori da je on vratio iz grada osobu zbog toga što je ostavio jedna kolica šljunka
te govori da se sve s Palmom može riješiti.
Privremena pročelnica : - govori da je Ugovorom o vođenju očevidnika taj posao povjeren Palmi
te da je Palma dužna voditi brigu o tome, a jedino što komunalni redar može je to da vrši pritisak na
Palmu.
Predsjednik MO Glogovica : - govori da se ograda ne može čupati, da se to tako ne radi te ako
netko ne može odraditi posao kako treba ne treba ga uzimati.
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Privremena pročelnica : - govori da je ova situacija slična onoj kao kada su T- COM i ELEKTRA
radili zahvate ispred kuća na privatnim površinama gdje je ljudima rečeno da će stanje vratiti u
prvobitno, no međutim nisu.
Željko Medić : - govori da je na ulazu u selu na kućnom broju 2 dovezeno i izbačeno ispred kuće
20 televizora, smeće se gomila te moli da se to konačno riješi jer se više ne može gledati u to smeće.
Predsjednik MO Glogovica : - dodaje da na spomenutom kućnom broju stoji šljunak već više od
dvije godine te da se sve više širi prema cesti koja postaje neprohodna za prolazak automobila te
apelira za poduzimanjem određenih mjera prema vlasniku smeća.
Željko Medić : - govori da ako je potrebno neka se pošalje dopis Županijskoj upravi za ceste za
poduzimanjem potrebnih radnji te traži za slijedeću sjednicu OV pisano izvješće komunalnog redara
o poduzetim radnjama u svezi iznesene problematike u Glogovici.
Potpredsjednik OV:- pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da se
nije nitko javio zatvara 7. točku dnevnog reda te 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 : 33 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Samardžija

11

