REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-16-2
Podcrkavlje, 07. ožujka 2016.

ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 07. ožujka 2016. 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 nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova zamjenika,
službenike općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu, te poseban pozdrav upućuje
predstavnicima CTR-a.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Mario Lovrić
6. Mirko Orešković
7. Goran Katalinić

Odsutni:
1.Barbara Mikulčić
2. Šimo Nikolić
3. Darija Plejić
4. Antun Tomić
5. Željko Medić
6. Šimun Abramović

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković, referent za računovodstvo i financije – Tomislav Bičanić, zamjenik predsjednika
MO Glogovica – Ivo Medić, predstavnici CTR – a – Mira Kovač i Ivan Tomašić.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - izvještava nazočne da će prije službenoga dijela sjednice Općinskog vijeća
predstavnici CTR-a izlagati svoju prezentaciju PUR-a ( Program ukupnog razvoja Općine
Podcrkavlje ) te daje riječ gospodinu Ivanu Tomašiću.
Ivan Tomašić: - pozdravlja sve prisutne, u kratkim crtama predstavlja sebe i svoju radnu kolegicu,
te obavještava prisutne da su oni ( Ivan Tomašić i Mira Kovač ) zaduženi za izradu strategije
ukupnog razvoja u Općini Podcrkavlje kako bi se Općina mogla prijavljivati na program ruralnog
razvoja koji će uskoro biti dostupan za prijavu Projekata. Nastavlja da ono što se nalazi u strategiji,
odrađeno je u skladu s anketom koja je bila provedena na području Općine Podcrkavlje, ispitano je
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oko 10% radno sposobnog stanovništva, a strategija je rađena na sastancima sa sudionicima s
područja Općine Podcrkavlje u prostorijama zgrade Općine, a obzirom da je većina prisutnih na
sjednici upoznata sa strategijom izdvaja ( Ivan Tomašić ) detalj o naseljenosti koja iznosi 26,92
stanovnika po km2 što je značajno ispod županijskoga prosjeka, a najveći problem u Općini je
nezaposlenost i po evidenciji HZZ-a Područnog ureda Slavonski Brod s datumom 30.06.2015. taj
broj iznosi 183 nezaposlene osobe, od toga 107 žena. Nastavlja, da iako se u evidenciji broj
nezaposlenih osoba smanjuje razlog tomu je brisanje s evidencije Zavoda za zapošljavanje ili
iseljavanje osoba s područja Općine, a ne rezultat samog zaposlenja. Nadalje, u strategiji se
fokusiralo na turizam kao temeljnu granu razvoja Općine Podcrkavlje zbog velikog broja šumskih
površina koje nude izgradnju smještajnih građevina, lovačkih domova, osiguranje optimalne
odvodnje i deponije otpada, izgradnja odmorišta, vidikovaca, izradu šetnica, biciklističkih i šetačkih
staza, povezivanje OPG-ova na tim rutama gdje bi se mogla nuditi autohtona proizvodnja i slično.
Govori ( Ivan Tomašić ) da je Općina Podcrkavlje kvalitetno povezana s ostatkom županije putem
prometa i komunalija, a u selima koja nemaju dobro izrađenu infrastrukturu planira se u slijedećem
vremenskom periodu to poboljšati. Obavještava nazočne da će cijela strategija i analiza stanja biti
dostupna na web stranicama Općine Pocrkavlje te time završava svoje Izlaganje i riječ daje kolegici
Miri Kovač.
Mira Kovač: - preuzima riječ i govori da se nakon provedene ankete i analize snaga, slabosti,
prilika i prijetnji na području Općine došlo do zaključka gdje Općina ima najjače strane i da na
njima treba temeljiti razvoj, slabosti koje ograničavaju taj daljnji razvoj, prilike koje ukazuju na
pojačavanje snaga i otklanjanje slabosti i prijetnje koje bi mogle ugroziti daljnji razvoj, a izvan su
kontrole Općine. Općinske najjače strane na kojima bi trebalo temeljiti razvoj su geoprometni
položaj, očuvan okoliš i netaknute zaštićene prirodne vrijednosti, pogodne površine za razvoj
stočarstva, prirodne zalihe vode u zdencima i slično. Nastavlja da će se ovom strategijom pojačati
snage onoga u čemu je Općina najjača i otkloniti slabosti koje koče razvoj Općine, a slabosti u
samoj Općini su nedovoljna iskorištenost prirodnih resursa, nedovoljno iskorišteni potencijali za
razvoj turizma, loše stanje kanalske mreže, nejednako razvijena lokalna infrastruktura unutar
Općine, slaba pokrivenost telefonskom, mobilnom i internetskom mrežom, slaba obrazovanost
strukture stanovništva, nepostojanje vrtića i sportsko-rekreacijskog sadržaja, jako malo sadržaja za
djecu, mlade i stare, nedostatne usluge primarne zdravstvene zaštite, ispodprosječno razvijeno
gospodarstvo, nedovoljno iskorišteni prirodni potencijali i resursi, slaba educiranost
poljoprivrednika, primjena zastarjele tehnologije, rascjepkanost posjeda, neriješeni imovinskopravni odnosi i slično, a isto tako prijetnja se javlja na lokacijama vodotoka i šuma koja se koriste
za divlja odlagališta te time ugrožavaju eko sustav koji je potreban za daljnji razvoj, a Općina ne
može na to utjecati, prijetnja se javlja i u iseljavanju visokoobrazovanog stanovništva s područja
Općine i slično. Govori, da kako bi se strategija provela u planiranom periodu, odnosno u
programskom razdoblju i uz pomoć mjera ruralnog razvoja do 2020. godine, postavljeni su strateški
ciljevi, prioriteti i mjere za razvoj Općine, a određeni su na način da su mjerljivi, ostvarivi, jasno
formulirani s određenim rokom ostvarenja, međusobno sukladni, sveobuhvatni, društveno i
okolišno prihvatljivi takvi da doprinose razvoju županije u cijelosti, te sukladni s ciljevima
strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske i statističke regije kojoj pripada Općina
Podcrkavlje. Strateški ciljevi Općine su usmjereni na otklanjanje identificiranih slabosti, a strategija
ima 3 cilja s prioritetima : prvi strateški cilj, koji ima pet prioriteta, je razvoj i podrška
poduzetništvu na području Općine Podcrkavlje, drugi strateški cilj, koji ima tri prioriteta, je
infrastruktura Općine Podcrkavlje i treći strateški cilj, koji ima pet prioriteta je rješavanje ljudskih
potencijala i kvalitete života, a unutar svakog prioriteta postoje i mjere koje će doprinijeti njihovoj
realizaciji i ostvarenju ciljeva. Završava izlaganje konstatacijom da kada se usvoji Strategija može
se krenuti u njenu provedbu te pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća .
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Vlado Tadijanović: - zahvaljuje se CTR-u kao izrađivačima Strategije, a ponajviše gospodi
Tomašić i Kovač koji su najviše sudjelovali u njenoj izradi te obavještava prisutne da je Općina
Podcrkavlje prva privela kraju izradu svoje Strategije i vrijeme je da se krene u realizaciju iste.
Predsjednik OV : - prije početka sjednice predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Damir Miletić
obavještava prisutne vijećnike da je vijećnik, gospodin Igor Dulj stavio svoj mandat u mirovanje.
Obzirom je gospodin Igor Dulj bio iz redova HSP – Hrvatska stranka prava, isti su poslali dopis
predsjedniku Općinskog vijeća te obavijestili da će zamjena gospodinu Igoru Dulju biti gospodin
Goran Katalinić koji je također iz redova HSP – Hrvatske stranke prava. Predsjednik Općinskog
vijeća obavještava prisutnog gospodina Gorana Katalinića da počinje formalni dio prisege, te
nakon njegova izlaganja on ( Goran Katalinić ) treba reći „prisežem“.
“ Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine Podcrkavlje i Republike Hrvatske, i da
ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine
Podcrkavlje i da ću štititi Ustavni poredak Republike Hrvatske.”
Goran Katalinić: - izgovara „ prisežem“
Predsjednik OV: - pita ima li tko kakvih primjedbi na Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća.
Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, predlaže
glasovanje istoga.

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća
usvojen jednoglasno sa 7 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 11.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2014. – 2020.
godine - (prezentacija od izrađivača CTR-a)
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 1. siječnja - 31.
prosinca 2015. godine
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o Godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31.
prosinca 2015. godine
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije i
donošenje Zaključka o usvajanju istog
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2015. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
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8. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje
djece
9. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske
godine 2015./2016.
10. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu
11. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen sa 7 glasova ZA te otvara
1. točku dnevnog reda.
Ad. 1. Prijedlog Odluke o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2014. –
2020. godine - (prezentacija od izrađivača CTR-a)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi Tadijanoviću
Vlado Tadijanović: - zahvaljuje se i pozdravlja sve prisutne te podržava izlaganje predstavnika
CTR- a, a na vijećnicima je da se donese ova Odluka koja je u interesu Općine Podcrkavlje te pita
ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za izlaganje izrađivača strategije.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine
Podcrkavlje 2014. – 2020. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA
OV usvojilo Odluku o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2014. – 2020.
godine., a Odluka se nalazi u privitku ovoga zapisnika.

Ad. 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 1. siječnja 31. prosinca 2015. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te ih obavještava da kako stoji u materijalima koje su dobili za
ovu sjednicu ostvareni su prihodi i primici u 2015. godini iznosili 3.005.903,47 kn, a rashodi su bili
3.339.223,24 kn što znači da je bio manjak prihoda u iznosu od 333.317,77 kn. Nastavlja, da je
Općina iz 2014. prenijela u 2015. novčana sredstva u iznosu o 1.572.556,04 kn tako da je na dan
31.12.2015. stanje novčanih sredstava iznosilo 1.138.821,68 kn. Nadalje, govori načelnik da postoje
i određena nenaplaćena potraživanja u ukupnom iznosu od 1.268.723,42 kn i to za komunalni
doprinos, taj iznos je 18.901,79 kn iz razloga ljudi svoj komunalni doprinos plaćaju na rate pa se iz
tog razloga ova dugovanja knjiže kao potraživanje dok su najveća potraživanja za komunalnu
4

naknadu u iznosu od 1.231.717,98 kn čiji su najveći dužnici tvrtka DOMIN d.o.o. u stečaju i
specijalna vozila, dok su ostala potraživanja ( doprinos za šume i najam prostora ) naplaćena.
Ovime načelnik završava svoj Izvještaj i pita ima li kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - pozdravlja sve prisutne te pita načelnika hoće li se uspjeti vratiti što sredstava
i naplatiti dug od tvrtke DOMIN d.o.o. u stečaju?
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Mirka Oreškovića i objašnjava da tvrtka
DOMIN d.o.o. u stečaju nema nikakvih sredstava na računu, stečajna masa je pokrenuta, a dug se
može naplatiti samo unazad tri godine iako je puno veći od vrijednosti te imovine pa načelnik
vjeruje da će se nažalost taj dug morati otpisati kad stečajni postupak završi.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje
za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2015. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 7 glasova ZA OV usvojilo Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za
razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2015. godine, a Izvještaj u cijelosti glasi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
OPĆI DIO
I
U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2015. godine ostvareno je 3.005.903,47 kn prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 3.339.223,24 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
3.005.903.47 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
3.339.223,24 kn
_________________________________________
Manjak prihoda i primitaka
333.317,77 kn
IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2015. bilo je 1.572.556,04 kn, a na dan 31.12. 2015. iznosilo je
1.138.821,68 kn.
V
Tekuća pričuva planirana proračunom za 2015. nije bilo.
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VI
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.
VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2015. iznose - kn, a odnose se na:
- potraživanja za komunalni doprinos
18.901,79 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu
1.231.717,98 kn
- doprinos za šume
17.653,65 kn
- najam prostora
450,00 kn
______________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA
1.268.723,42 kn
VIII
Stanje nepodmirenih obveza 31. prosinca 2015. iznosi 92.978.00 kn , a odnosi se na obveze za plaću (prosinac 2015.) u
iznosu 39.009,25 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 47.941.00 te obveze u iznosu od 6.027.00 kn.
IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži rashode
i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.
X
Godišnji izvještaj proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» te Internet stranici općine
www.podcrkavlje.hr .

Ad. 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o Godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa
stanjem 31. prosinca 2015. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - kao predsjednik inventurne komisije za provedbu popisa dugotrajne
materijalne imovine, sitnog inventara i novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2015. godinu
obrazlaže Izvješće u kojem stoji da je na dan 31. prosinca 2015. nabavna vrijednost dugotrajne
imovine iznosila 13.400.652.52 kn, a ispravak vrijednosti odnosi se na otpis amortizirane
vrijednosti imovine koja je procijenjena na 3.073.354,61 kn što daje konačnu knjižnu vrijednost
dugotrajne imovine u iznosu od 10.327.297,91 kn. Nastavlja, da je tijekom rada Komisija izvršila
popis sitnog inventara i utvrdila novonabavljeni sitni inventar u vrijednosti 11.948,86 kn, te je
ukupna nabavna vrijednost sitnog inventara na dan 31. prosinca 2015 iznosila 80.483,39 kn. Govori,
da kao što je spomenuto u prethodnoj točki dnevnog reda stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Općine Podcrkavlje na dan 31. prosinca 2015. iznosio 1.138.821,68 kn, a blagajna je zaključena s
0,00 kn što po Zakonu i treba biti. Od nenaplaćenih potraživanja koja se knjiže bili su dug od najma
prostora i električne energije, ali su ta potraživanja uredno podmirena, a ostala potraživanja, osim
spomenutih potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 18.901,79 kn i komunalne naknade u
iznosu od 1.231.712,98 kn, je i grobna naknada u iznosu od 4.992,00 kn. Završava svoje izlaganje
konstatacijom da Općina Podcrkavlje ima dionica u glavnici trgovačkih društava u iznosu od
1.457.705,40 kn, a to su udjeli u Vodovodu i Posavskoj Hrvatskoj, a rashodi, koji su također
podmireni, iznose 39.978,00 kn.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju Izvješća o Godišnjem popisu
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini
Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2015. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa
7 glasova ZA OV usvojilo Odluku o prihvaćanju Izvješća o Godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31.
prosinca 2015. godine., a Odluka u cijelosti glasi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje
sa stanjem 31. prosinca 2015.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2015. godine.
Članak 2.
Izvješće je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije
i donošenje Zaključka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da su vijećnici dobili u radnom materijalu Izvješće o obavljenoj reviziji i u nadi
da su svi pročitali znaju da je u Zaključku revizije vidljivo sve što se dobro radilo na području
Općine Podcrkavlje, ali isto tako i neki nedostaci koji će biti otklonjeni te naglašava da ono što
smatra bitnim je to da je kupljen novi Program za vođenje cjelokupne imovine Općine Podcrkavlje
u kojem će biti navedeno sve što Općina Podcrkavlje posjeduje te bi se tim Programom zadovoljio
nalaz komisije koja je vodila reviziju. Ovime načelnik završava svoje izlaganje i pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na
području Brodsko-posavske županije. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova
ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske
županije, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća u cijelosti glasi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
na području Brodsko-posavske županije
I
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj sjednici razmotrilo je i prihvatilo konačno Izvješće o obavljenoj reviziji
upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske
županije koja je u općini Podcrkavlje provedena u razdoblju od 23. veljače 2015. do 14. siječnja 2016. godine.
II
Konačno Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka.

Ad. 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2015. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - obrazlaže da se u navedenom Izvješću nalaze tablice u kojima je detaljno navedeno što
se sve radilo po pitanju komunalne infrastrukture, gradnje i uređenja na području Općine
Podcrkavlje, prikazano je što se planiralo i koliko se od tog planiranog uspjelo realizirati, te svi
prihodi i rashodi u protekloj godini. Ovime načelnik završava svoje Izvješće i pita ima li tko kakvih
pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2015. godinu. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Podcrkavlje za 2015. godinu., a Zaključak o prihvaćanju Izvješća u cijelosti glasi:
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini.
II.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini
koje je podnio općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad. 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2015. godini i donošenje Zaključaka o usvajanju istog

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da u Izvješću postoje tabele u kojima se spominju planirani i ostvareni ciljevi, a
sredstva su bila strogo namjenska kao što su iz izvora sredstava komunalne naknade dok se ostali
podaci odnose na održavanje, uređenje i čišćenje na području Općine Podcrkavlje te ovime načelnik
završava svoje Izvješće i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 7 glasova ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2015. godini., a Zaključak o prihvaćanju Izvješća u cijelosti glasi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća
o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2015. godini
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini.
II.
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Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini koje je podnio općinski načelnik
sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad. 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - izvještava da je Općina Podcrkavlje dužna provoditi program male škole svake godine,
što je do sada, osim prošle školske godine, provodio dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ s područja
grada Slavonskog Broda dok je Općina plaćala odgojitelja i snosila sve materijalne troškove
provođenja tog Programa. Obzirom da spomenuti gradski vrtić ima previše djece iz tog razloga se
prošle godine taj Program nije provodio kako je do sada bilo uobičajeno, nego se uz odobrenje
Ministarstva provodio preko škole „Blaž Tadijanović“, a Općina će za najam školskog prostora
morati izdvojiti oko 6.000,00 kuna za provedbu Programa male škole na bazi 250 odrađenih sati, a
da ubuduće ne bi došlo do problema vezano za realizaciju provođenja Programa male škole, u Plan
mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
osim spomenutog vrtića iz grada Slavonskog Broda „Ivana Brlić Mažuranić“ u Program je uvrštena
još i osnovna škola „Blaž Tadijanović“ te dječji vrtić „Ivančica-Oriovac“. Ovime načelnik završava
svoje izlaganje i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području
Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo
Izmjene i dopune Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje, a Izmjene i dopune
Plana u cijelosti glase:
IZMJENE I DOPUNE
PLANA
mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
Članak 1.
U Planu mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/15) u
Članku 2. stavak tri (3) mijenja se i glasi:
„Djelatnost predškolskog odgoja tj. prava i obveze iz stavka 1 ovog članka ostvaruju se osiguravanjem realizacije
programa predškolskog odgoja za djecu s područja Općine Podcrkavlje prema potrebama u prikladinim prostorima u vlasništvu
Općine Podcrkavlje, ili/i prostoru područne osnovne škole Blaž Tadijanović u Podcrkavlju, i/ili dječjem vrtiću „Maslačak“ Slavonski
Brod, u naselju Podvinje.
U dvije do tri skupine odvija se provedba 250-satnoga Programa, odnosno najmanje 150-satnoga, a Općina Podcrkavlje
osigurava stručnog zaposlenika-odgojitelja i snosi sve materijalne troškove provođenja programa.“
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Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Na području Općine Podcrkavlje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja predškolska ustanova Dječji vrtić
„Ivančica-Oriovac“, čiji je osnivač Općina Oriovac i dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić čiji je osnivač Grad Slavonski Brod.“
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana o dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

Ad. 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za
rođenje djece
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori, da Općina podržava rast nataliteta te je do sada izdvajala jednokratnu novčanu
pomoć za svako rođeno dijete po 1.500,00 kn, a u ovom prijedlogu Izmjene i dopune Odluke o
isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece želi se simbolično i dalje podržati
rast nataliteta u smislu da za prvo i drugo dijete ostane po 1.500,00 kn, a da za svako slijedeće dijete
se taj iznos poveća za 500,00 kn te napominje načelnik da će isplata jednokratne novčane pomoći
ići samo u onim slučajevima gdje su izmirena sva dugovanja prema Općini Podcrkavlje i time
završava svoje izlaganje i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Željko Berić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Berić: - smatra da je to mala suma novca ako Općina želi da se poveća natalitet, jer ljudima,
pogotovo mladima koji razmišljaju o tome da imaju još djece, novčana sredstva bi bila dobar poticaj
jer misli ( Željko Berić ) da se u Općini godišnje rodi 10 djece.
Privremena pročelnica: - govori da se godišnje na području Općine Podcrkavlje rodi 30-ak djece,
a za ovu školsku godinu 2016./2017. u prvi razred upisano je 43 djece.
AMANDMAN
Željko Berić: - daje amandman da za prvo i drugo dijete jednokratna novčana pomoć ostane u
iznosu od 1.500,00 kn, da za treće dijete iznos bude 2.000,00 kn, a za četvrto i svako slijedeće dijete
taj iznos bude 5.000,00 kn.
Predsjednik OV: - daje na glasovanje amandman gospodina Željka Berića u kojem usmeno navodi
da isplata jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece bude u iznosu od: a) 1.500,00 kn
za prvo i drugo dijete, b) 2.000,00 kn za treće dijete i c) 5.000,00 kn za četvrto dijete i svako
slijedeće dijete. Nakon glasovanja konstatira da je amandman gospodina Željka Berića USVOJEN
sa 7 glasova ZA.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ, ima li još tko amandman ili prijedlog na Izmjene i
dopune Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece. Obzirom da se
nitko nije javio, a nitko nema niti amandman niti prijedlog, predsjednik OV zatvara raspravu i
prelazi na glasovanje izmjene i dopune Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za
rođenje djece uz usvojeni amandman gospodina Željka Berića.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o isplati jednokratne
novčane pomoći rodiljama za rođenje djece u cijelosti. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o isplati jednokratne
novčane pomoći rodiljama za rođenje djece, a Izmjene i dopune Odluke u cijelosti glase:
IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece
Članak 1.
U Odluci o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece
županije” br. 13/09) Članak 4. mijenja se i glasi:

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske

„Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se u obliku:
a) 1.500,00 kn za prvo i drugo dijete
b) 2.000,00 kn za treće dijete i
c) 5.000,00 kn za četvrto dijete i svako slijedeće dijete
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 4. stavka 1. Odluke može se ostvariti najkasnije do navršenih 3 mjeseca života
djeteta, osim u slučaju opravdanih medicinskih razloga (boravka u bolnici) i to predočenjem uredne bolničke dokumentacije.
Sredstva za isplatu osigurat će se u proračunu Općine Podcrkavlje.”
Članak 2.
Iza Članka 4. dodaje se novi Članak 5. koji glasi:
“Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć rodiljama za rođenje djece,
podnositelj je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće isprave i druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Osim dokumentacije navedene u članku 3., podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti rodne listove za svako dijete.“
Članak 3.
Iza Članka 5. dodaje se Članak 6. koji glasi:
“Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djece ne može se ostvariti ukoliko su roditelji djeteta (podnositelji
zahtjeva) ili obveznici komunalne naknade za nekretninu na kojoj roditelji djece imaju preijavljeno prebivalište, dužnici po osnovi
komunalne naknade ili kojeg od razreza općinskih poreza
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne bude izmiren dug u cijelosti i o tome ne dostavi dokaz Jedinstvenom
upravnom odjelu.”
Članak 4.
Članak 5. postaje Članak 7.
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći rodiljama za rođenje djece stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad. 9. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2015./2016.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik: - napominje da kako je svake godine tako je i ove 2016. Općina Podcrkavlje predvidjela
jednokratnu novčanu pomoć redovnim studentima u iznosu od 1.500,00 kuna, uz uvjet da su sva
dugovanja prema Općini podmirena.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći redovitim
studentima akademske godine 2015./2016. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7
glasova ZA OV usvojilo Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2015./2016., a Odluka u cijelosti glasi:
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
redovnim studentima
akademske godine 2015./2016.
Članak 1.
Općina Podcrkavlje će svim redovno upisanim studentima akademske godine 2015./2016., koji podnesu zahtjev i
ispunjavaju propisane uvjete, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u visini od 1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna) tijekom 2016.
godine, a najkasnije do 1. listopada 2016. godine.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje donijet će Rješenje o isplati jednokratne novčane pomoći studentu koji
ostvaruje pravo na istu.
Student status redovnog studenta za tekuću akademsku godinu student dokazuje potvrdom ili uvjerenjem znanstvene
ustanove u kojoj se školuje ne starijom od mjesec dana.
Članak 3.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se sa - Stipendije i školarine – jednokratne novčane pomoći studentima
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu sukladno točki III. stavak drugi, redni br. 1. Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita).
Članak 4.
Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate jednokratne
novčane pomoći njegova obitelj na istoj adresi prebivališta nema nikakovih dugovanja tj. da je izmirila sve svoje obveze prema
općini Podcrkavlje.
Članak 5.
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne budu podmirene obveze (dug u cijelosti) i o tome se ne
dostavi dokaz.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
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Ad. 10. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se suci porotnici imenuju na četiri godine, a Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje predlaže Stručnoj službi Županijske skupštine i Župana, Brodsko-posavske županije,
prijedlog suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu gospodina Željka Medića. Nakon
razgovora između načelnika Općine, gospodina Tomislava Trtnja i gospodina Željka Medića, isti (
Željko Medić ) je bio upućen u prijedlog te ga kao takvog i prihvatio. Pita ( načelnik ) ako netko
ima još prijedloga što se tiče imenovanja suca porotnika neka se izjasni te time završava izlaganje
po ovoj točki i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u
Slavonskom Brodu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo
Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu, a Prijedlog u
cijelosti glasi:
PRIJEDLOG
za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje predlaže Stručnoj službi Županijske skupštine i Župana, Brodsko-posavske županije,
prijedlog suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu i to:
1.

ŽELJKO MEDIĆ

Podaci o predloženom kandidatu:
Ime i prezime : Željko Medić (kontakt telefon: 095/560 57 95)
Dan, mjesec i godina rođenja: 20. veljače 1976.
Mjesto i općina rođenja: Slavonski Brod
Ime i prezime oca: Antun Medić
Ime majke i djevojačko prezime majke: Marija Medić, djevojački Benčević
JMBG: 2002976302117
OIB: 91567162627
Adresa stanovanja: Glogovica 4, 35201 Podcrkavlje

Ad. 11. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili prijedloga.
Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
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Načelnik: - navodi da otkako se škola u Podcrkavlju počela graditi, praksa je da po ovoj točki
dnevnog reda načelnik izloži izvješće u vezi iste te govori da je škola pri kraju, okoliš je uređen,
rasvjeta i ograda su postavljene, još samo podovi u učionicama i to bi bilo to za završetak objekta, a
Natječaj za namještaj u samim učionicama bi trebao uskoro biti raspisan, čeka se formiranje Vlade i
donošenje proračuna. Nastavlja da će problem nastati kod preuzimanja škole, jer se nameće pitanje
što se tiče osnivača hoće li Grad Slavonski Brod dati osnivačka prava da ta škola bude županijska
škola, iako se škola vodi kao gradska, Grad Slavonski Brod se očitovao svojim nedolascima na
sastanke te time potvrdio da ne želi imati nikakvog posla s školom u Podcrkavlju. Nadalje, Elektra
bi slijedeći tjedan trebala postaviti trafostanicu, a što se tiče pristupne ceste školi ostala je samo
jedna čestica gdje se čeka vještak da Općina može platiti procjenu, a nakon toga ide potvrda
glavnog projekta i povlačenje sredstava iz europskih fondova za daljnje radove.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Goran Andrić te mu predsjednik
OV daje riječ.
Goran Andrić : - zanima ga što se s vlagom u prostoru škole?
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Gorana Andrića i objašnjava da vlaga
postoji, ali kad se škola završi i uvede grijanje, te stave ozračnici i na krov zgrade kondenzati, da bi
to sve trebalo biti u redu. Govori, da je Općina upoznata s nedostacima koji su napravljeni na školi i
to se namjerava sanirati kad bude tehnički pregled same zgrade i prije nego se dobije uporabna
dozvola, a obzirom da Općina Podcrkavlje neće biti vlasnik škole sve daljnje sanacije izvršavat će
ili Grad Slavonski Brod ili Županija ovisno tko bude dobio osnivačka prava nad školom. Nadalje,
obavještava prisutne da će se održati javna tribina za energetsku obnovu kuća koju će održati
ovlašteni certifikator koji je već radio na području Općine Podcrkavlje i koji je priređivao Natječaj
za fond, 14.03.2016. u 19:00 sati na igralištu NK „Podcrkavlje“, a ovlašteni certifikator će prisutne
uputiti što je sve potrebno od dokumentacije za javljanje na natječaj za energetsku obnovu kuća.
Mirko Orešković : - pita mogu li i drugi certifikatori doći i održati javnu tribinu, jer ne treba
favorizirati samo jednog certifikatora?
Načelnik: - govori da Općina nikoga ne favorizira te da će se i drugim certifikatorima omogućiti
javno izlaganje, ali napominje da svi ovlašteni certifikatori trebaju iste dokumente s kojima bi se
trebalo javiti na natječaj, a na izvođaču radova je kojeg će certifikatora uzeti za svoju obnovu.
Privremena pročelnica: - iznosi opasku da se na stranici Fonda nalaze imena svih ovlaštenih
certifikatora koji mogu raditi certifikat za energetski pregled iako ne mogu svi raditi prijavu za
fond, stoga bi bilo dobro da tko ide u energetsku obnovu posjeti stranicu Fonda.
Željko Berić: - daje prijedlog da se izmjeni i dopuni Odluka o novčanim naknadama vijećnicima.
Predlaže da se za iduću sjednicu priredi Prijedlog Odluke da se novčane naknade u potpunosti ukinu
ili povećaju kao što su to napravili u Općini Gornja Vrba i Općini Sibinj jer je žalosno je da stalno
jedni te isti vijećnici dolaze i donose odluke, pa bi se ovim putem možda i druge potaklo na rad u
Općinskom vijeću.
Predsjednik OV: - govori da je u novinama Posavska Hrvatska čitao da vijećnici Općine
Podcrkavlje imaju među najnižim naknadama što potvrđuje riječi gospodina Željka Berića.
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Mario Lovrić: - slaže se i podržava prijedlog gospodina Željka Berića, jer većina prisutnih stalno
dolazi, a ostali koji su se prihvatili dužnosti opravdano ili neopravdano ne dolaze, te sudeći po
vlastitom iskustvu smatra ( Mario Lovrić ) da oni vijećnici koji dolaze nešto žele i napraviti za
svoju zajednicu iako im nitko to ne prizna te također podržava ( Mario Lovrić ) da se do slijedeće
sjednice napravi konkretan Prijedlog za povećanje novčane naknade vijećnicima za prisustvovanje
na sjednicama.
Privremena pročelnica: - konstatira zaključak iznesenog prijedloga gospodina Željka Berića da se
za slijedeću sjednicu napravi prijedlog Odluke o povećanju naknade, a o samom iznosu će se
raspraviti na sjednici na kojoj prijedlog Odluke bude iznesen.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da se nitko
nije javio zatvara 11. točku dnevnog reda te 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 :35 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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