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Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 137/15.) i članka 49. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske
županije broj 4/13), podnosim Općinskom vijeću općine Podcrkavlje, slijedeće

I z v j e š ć e
za razdoblje SRPANJ– PROSINAC 2015. godine
I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski
načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava
ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te
nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice
lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te
obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U izvještajnom razdoblju kao općinski načelnik općine Podcrkavlje, u okviru svog
djelokruga, bavio sam se slijedećim aktivnostima:
•
•
•

donošenje akata i predlaganje akata Općinskom vijeću,
operativno postupanje općinskog načelnika na području zadovoljavanja potreba svih
korisnika proračuna,
protokolarne aktivnosti.

U tom periodu održano je tri ( 3 ) sjednice Općinskog vijeća, na koje sam u suradnji sa
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na donošenje slijedeće akte, odluke,
zaključke, izvješća.
Pripremljeni su slijedeći akti:
1. Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Podcrkavlje (1.
čitanje)
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2015.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na području Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima dužnosnika Općine
Podcrkavlje
5. Prijedlog Odluke o pristupanju u sastav urbanog područja Grada Slavonskog
Broda
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „Sporazum
gradonačelnika“ dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera
energetske učinkovitosti održivog razvoja
7. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu- (1. čitanje)
8. Izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine i donošenje
Zaključaka o prihvaćanju istog
9. Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje (2.
čitanje)
10. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Podcrkavlje
11. Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje
12. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za
2015. godinu (Rebalans)
13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje
14. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2015. godini
15. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
16. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Podcrkavlje u 2015. godini
17. a) Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu (2. čitanje)
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Podcrkavlje za 2016. godinu
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
21. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
22. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2016. godini

23. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
24. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
25. Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje)
26. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
27. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016.
28. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. godinu
29. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2015.
godinu
Nastavio sam održavati sastanke s mjesnim odborima, predstavnicima udruga i
stanovništvom, koje mi se nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih,
prostornih do socijalnih i kulturnih.
Gospodarstvo i poljoprivreda:
Dana 17. kolovoza 2015. godine, župan Brodsko-posavske županije, donio je Odluku o
proglašenju stanja elementarne nepogode izazvane nedostatkom oborina – sušom na
poljoprivrednim kulturama. Slijedom toga, a putem WEB Registra šteta od elementarnih nepogoda za
85 osoba, sa područja Općine, izvršena je prijava štete na poljoprivrednim kulturama u iznosu od
1.055.172,31 kuna. No na žalost, do kraja izvještajnog razdoblja od strane Ministarstva

poljoprivrede nije uplaćena nikakva naknada za ublažavanje posljedica štete od elementarne
nepogode.
Zaposlene osobe kroz program javnih radova na području Općine Podcrkavlje, a uz
angažman općinskog radnog stroja, radile su na uređenju i održavanju nerazvrstanih cesta,
poljskih puteva i odvodnih kanala u Općini. Ovdje bih želio istaknuti iskop i uređenje odvodnog
kanala u Matkovačkim dolovima, u dužini od cca. 600 m, za što je plaćeno izvođaču 24.750,00
kuna.
Općina Podcrkavlje, kao davatelj koncesije, putem web registra koncesija i izvatka o
promjenama i stanju na računu redovito prati uplate koncesijske naknade od strane koncesionara,
firme „Jakob Becker“ d.o.o. Uplate se odvijaju redovito, te je u 2015. godini uplaćen iznos od
9.342,95 kuna i na taj način izmiren sav dužni iznos.
Na temelju provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih usluga na području Općine Podcrkavlje, kao najpovoljniji ponuditelj odabran je :
Dimnjačarski obrt „DIMO PROM“ vl. Milan Bradić iz Palančana. Rok na koji se daje koncesija
je 5 godina. Na ovaj način je uređen još jedan važan dio pružanja usluga našim stanovnicima.
U izvještajnom razdoblju raspisan je javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Podcrkavlje, i to za nekretninu k.č.br. 214 u k.o. Brodski Zdenci, naselje
Brodski Zdenci, ulica Mate Topalovića, koja se sastoji od poslovnog prostora i skladišta, P=
37,00 m², namjena: trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, početna mjesečna
visina zakupnine: 444,00 kuna, dužina zakupa: 5 godina, koji je objavljen u ‘’Posavskoj
Hrvatskoj’’ dana 17. srpnja 2015. godine. U roku je pristigla 1 (jedna) potpuna i pravilna
ponuda Ponuditelja: POKRETNA TRGOVINA GORAN, trgovački obrt, vl. Goran Vidaković
Grabarje 86/1, s ponuđenom cijenom mjesečne zakupnine u iznosu od 450,00 kuna, a s kojim je
sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Dana 19. listopada 2015. godine donio sam Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
za izvođenje radova na povećanju energetske učinkovitosti poslovne zgrade Općine, evidencijski
broj nabave: 27-BAG/2015., firme WATMONT d.o.o., Zalužje 21, 32100 Vinkovci. Ugovorena
vrijednost radova je 601.131,25 kuna, od čega će FZOEU sufinancirati sa 80 %. U ovom
izvještajnom razdoblju izvođač je već započeo sa uređenjem zgrade Općine ( promijenjena
stolarija, postavljena LED rasvjeta, te uređeno i izolirano krovište zgrade ), a dovršetak će biti
kada vremenske prilike to dopuste.
Organizirao sam više sastanaka s predstavnicima firme „VODOVOD“ d.o.o., a radi
rješavanja problema kanalizacije i vodoopskrbe na području općine Podcrkavlje. No, na žalost
nije bilo većih pomaka u rješenju gorućih problema naše Općine.
Realizirane investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju:
Završen je energetski pregled javne rasvjete Općine Podcrkavlje, te sada imamo
dokument koji će biti podloga za projektiranje izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete u
naseljima gdje ju je potrebno urediti ( Tomica, Kindrovo, Oriovčić, Donji Slatinik, Gornji
Slatinik i Brodski Zdenci ).
Završena je izrada Akcijskog plana energetski održivog razvoja Općine Podcrkavlje
(SEAP) koji predstavlja osnovni dokument koji, na temelju referentnih energetskih parametara,
identificira i daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata, mjera energetske
učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na
gradskoj/općinskoj razini, sa ciljem smanjenja emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.
U ovom izvještajnom razdoblju nastavljen je projekt uređenja nerazvrstanih cesta, koji će
se kandidirati na Mjeru 7.2. ruralnog razvoja, kada bude raspisan natječaj. Nakon izrade
geodetskih elaborata, za što je isplaćeno 150.000,00 kuna, proveden je postupak bagatelne
nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine
Podcrkavlje, te je sklopljen ugovor s MI PROJEKT j.d.o.o. iz Nove Gradiške. Ugovorena cijena
izrade projektne dokumentacije sa PDV-om iznosi 243.562,50 kuna.
Sukladno našoj prijavi šteta na nerazvrstanim cestama od poplava, dostavljena je sva
potrebna dokumentacija, kako bi se zatražila sredstva iz Fonda solidarnosti EU putem
Ministarstva gospodarstva. Iznos zatraženih sredstava je 30.613,70 kuna.
U ovom izvještajnom razdoblju nastavljen je projekt izrade strateškog dokumenta naše
Općine: „Program ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2015. – 2020.“, te je održano više
sastanaka radne skupine i izrađivača Strategije.
Započet je projekt cestovnog povezivanja naselja Dubovik ili Matković Mala s Sovskim
jezerom. Cilj projekta je, da se uz suradnju dvije susjedne županije, te općina Podcrkavlje i
Čaglin, značajnije turistički afirmira Sovsko jezero s posebnim naglaskom na cestu Podcrkavlje
– Dubovik – Sovsko jezero, kojom bi posjetitelji iz Brodsko-posavske županije najbrže i što
jednostavnije došli na svoje omiljeno odredište. Održano je više radnih sastanaka kojim su
prisustvovali : gosp. Predrag Livak – predstavnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjem Požeško-slavonske županije ; gosp. Davor Vlaović – zamjenik župana BPŽ ; gosp.
Mario Bošnjak – predstavnik Hrvatskih šuma ; te predstavnici općina Čaglin i Podcrkavlje.
Zaključeno je kako zasigurno postoji interes Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije,
općina Čaglin i Podcrkavlje te Uprava šuma podružnica Nova Gradiška i Požega da se
predložena cesta stavi u funkciju, te će se ubuduće raditi na realizaciji ovog projekta.
Započeto je sa izradom projekta: „Proizvodnja humusa preradom biorazgradivog otpada,
zelene biomase i stajskog gnoja“. U tu svrhu naručen je prijedlog projekta sa naznakom izvora
financijskih sredstava i poslovnim planom, a koji bi se trebao sufinancirati iz sredstava FZOEU.

28.10.2015. godine započela je provedba projekta pod nazivom „Aktivni roditelji za
aktivnu zajednicu“, a u koji je uključena i općina Podcrkavlje. Ciljna skupina na koju je
usmjeren projekt su nezaposleni roditelji koji brinu o djeci predškolske dobi (3 - 6 godina).
Predloženim projektom unaprijedit će se vještine i znanja 15-tak nezaposlenih roditelja. Nadalje,
navedeni roditelji imat će mogućnost zbrinjavanja djece u igraonicu za djecu, koja će se osnovati
u Općini.
Započet je projekt: „Identifikacija imovine, procjena imovine i strategija upravljanja
imovinom za razdoblje 2016.-2018. godine općine Podcrkavlje“, te je zaključen ugovor s firmom
INFO-BONUS j.d.o.o. iz Zagreba za realizaciju ovog projekta. Cijena za realizaciju projekta
iznosi 30.000,00 kuna, a u cijeni je i instalacija softvera za upravljanje imovinom. Kako velik
broj nekretnina u vlasništvu Općine ima neriješene imovinsko-pravne odnose, angažirana je i
odvjetnica Dalia Hećimović radi uređenja tog pitanja.
U uređenje zgrade Općine ( spušteni strop, PVC ) uloženo je 31.670,37 kuna, a za
opremu utrošeno je 3.159,00 kuna.
U MO Tomica na opremanje objekta na igralištu uloženo je 6.600,00 kuna, na izradu
arhitektonskog snimka izvedenog stanja objekta na igralištu utrošeno je 24.387,50 kuna, te na
izradu arhitektonskog snimka izvedenog stanja mjesnog doma utrošeno je 23.875,00 kuna.
U MO Rastušje na izradu arhitektonskog snimka izvedenog stanja mjesnog doma
utrošeno je 24.750,00 kuna, te na izradu arhitektonskog snimka izvedenog stanja mrtvačnice
utrošeno je 4.950,00 kuna.
U MO Grabarje na uređenje mjesnog doma uloženo je 11.490,00 kuna, na uređenje
dječjeg igrališta uloženo je 3.375,00 kuna, te na uređenje crkve uloženo je 2.500,00 kuna.
U MO Kindrovo na opremanje mjesnog doma uloženo je 7.191,00 kuna, na uređenje
dječjeg igrališta uloženo je 2.955,10 kuna, te za priključak mjesnog doma na vodovodnu mrežu
plaćeno je 3.551,70 kuna
U MO Oriovčić na uređenje mjesnog doma uloženo je 2.799,00 kuna.
U MO Podcrkavlje na uređenje i opremanje objekta na igralištu uloženo je 4.600,00 kuna,
za uređenje boćarskog igrališta uloženo je 23.623,19 kuna, a za uređenje mrtvačnice uloženo je
19.410,62 kuna.
U MO Dubovik na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 44.139,00 kuna.
U MO Glogovica na opremanje mjesnog doma uloženo je 6.100,00 kuna.
U MO Donji Slatinik za priključak mjesnog doma na vodovodnu mrežu plaćeno je
3.546,31 kuna.
U MO Gornji Slatinik na uređenje crkve uloženo je 7.499,97 kuna.
U MO Brodski Zdenci na uređenje objekta na igralištu uloženo je 5.000,00 kuna, na
uređenje objekta trgovine uloženo je 1.500,00 kuna.
Za uređenje i nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom i frezanim asfaltom utrošeno je :
• MO Tomica
4.375,00 kuna
• MO Grabarje
11.537,50 kuna
• MO Kindrovo
3.825,00 kuna
• MO Podcrkavlje
3.150,00 kuna
• MO Dubovik i Matković Mala
3.906,99 kuna
• MO Gornji Slatinik
1.937,50 kuna
• MO Brodski Zdenci
2.000,00 kuna

Za uređenje javne rasvjete u naselju Dubovik utrošeno je 15.000,00 kuna.
Za održavanje, popravak i uređenje javne rasvjete utrošeno je 32.196,25 kuna.
Za izradu analize tehničkog dijela godišnjeg izvješća o učincima projekta javne rasvjete
utrošeno je 6.250,00 kuna.
Za provedbu jesenske deratizacije na području Općine utrošeno je 16.150,00 kuna.
U području kulture, sporta i obrazovanja izvršeno je sljedeće:
Pod pokroviteljstvom općine Podcrkavlje, a u organizaciji KUD-a "Krešimir Šimić"
održana je osmu godinu za redom kulturno-zabavna manifestacija "Rakijada", po kojoj je Općina
postala nadaleko poznata, te je prerasla u prepoznatljivi brand našeg kraja. Po prvi put je
program ‘Rakijade’ trajao dva dana. U subotu je održana dječja manifestacija na kojoj je
nastupilo sedam KUD-ova, a u nedjelju je sve počelo okupljanjem ispred crkve u 14 sati, da bi
oko 15 sati povorka konjanika, zaprega i gostujućih KUD-ova krenula kroz selo prema igralištu.
U kulturno-zabavnom programu nastupili su ŽPS Bećaruše KUD-a Krešimir Šimić iz
Podcrkavlja, KUD Eugen Kumičić iz Malog Pariza, HKDU Tamburica Koraće, KUD Košutarica
iz okolice Novske, HKDU Berislavići iz Novog Grada, KUD Bebrina i UKPD Andrij Pelih iz
Šumeća.
I u ovogodišnjem Proračunu Općine osigurana su sredstva za rad sportskih klubova sa
područja naše Općine, kao i drugih udruga kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada. Popis
korisnika donacija Općine Podcrkavlje u 2015. godini objavljen je na web stranici Općine:
http://www.podcrkavlje.hr/upload/dokumenti/Popis_korisnika_donacija_sponzorstva_Op
cine_Podcrkavlje2015.pdf
U izvještajnom razdoblju završena je gradnja školsko-sportske dvorane Područne škole
Blaž Tadijanović u Podcrkavlju. Dana 11.09.2015. godine izvršena je primopredaja
dokumentacije i ključeva od strane izvođača Watmont d.o.o. prema Općini Podcrkavlje, a uz
prisutnost nadzornog inženjera gosp. Jakova Vidovića. Tada je potpisan i zapisnik o
primopredaji, a sami prelazak dvorane u vlasništvo Općine će biti po obavljenom tehničkom
prijemu dvorane, odnosno kada se bude mogao napraviti tehnički pregled svih instalacija. To
ovisi o dovršetku objekta škole, jer svi priključci za instalacije su u sklopu škole.
Konačno je potpisan i ugovor između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao
Naručitelja i tvrtke „KALA“ d.o.o. iz Cernika, kao Izvođača radova, za završetak izgradnje nove
škole. Rok za dovršetak radova je 4 mjeseca od potpisivanja ugovora, odnosno do konca 2015.
godine. Prema dobivenim informacijama, odmah smo znali da će rok za dovršetak radova biti
probijen, ali najvažnije je da se krenulo sa radovima. Redovito sam obilazio gradilište, ali i u
prisutnosti predstavnika ministarstva i županije ( predstavnici grada se nisu odazivali na pozive
da prisustvuju radnim sastancima ), te ukazivao na određene propuste i nedostatke u izvođenju
radova. Nažalost, to nije imalo većih rezultata, niti kod nadzora, a niti kod Naručitelja. Na
radnom sastanku s predstavnikom ministarstva ZOS dobiven je zadatak da se složi troškovnik za
opremanje škole, kako bi se mogao raspisati natječaj od strane ministarstva. Suradnjom Općine i
Županije, troškovnik je napravljen i koncem godine dostavljen u ministarstvo. Dobio sam
obećanje iz ministarstva da će natječaj za opremanje biti raspisan početkom 2016. godine. No,
sada je iskrsnuo novi problem vezan za školu, a to je prijenos osnivačkih prava. Iako je osnivač
škole, Grad Slavonski Brod se potpuno isključio i nije želio sudjelovati u bilo kakvim
aktivnostima vezanim za dovršetak škole i školsko-sportske dvorane, a uredno je pozivan na sve
sastanke i inicijative. U razgovorima predstavnika ministarstva, županije i općine, zaključeno je
da Županija uputi zahtjev za prijenos osnivačkih prava od Grada na Županiju. Koncem 2015.

godine, isti je i službeno upućen prema Gradu, ali do današnjeg dana nema nikakvog odgovora
od strane Grada. Dakle, po dovršetku škole neće ju imati tko preuzeti, jer ju Grad ne želi, ali neće
ni da prenese osnivačka prava na Županiju.
Što se tiče pristupne ceste do škole, završena je parcelacija i kupljeni su dijelovi čestica
od privatnih vlasnika, radi formiranja nove čestice ceste. Sada je ostao još samo problem čestice
u vlasništvu RH, kojom upravlja Državni ured za upravljanje državnom imovinom ( DUUDI ) i
koju već 18 mjeseci pokušavamo kupiti. Sada se došlo do situacije da treba izaći njihov
procjenitelj, kako bi se definirala prodajna cijena, ali nažalost i tu je zapelo ! Od infrastrukturnih
priključaka riješen je priključak plina i telefonski priključak. Za vodovodnu mrežu je potrebno
napraviti bušenje ispod D – 53 i priključiti se na glavni vod, a za trafostanicu se očekuje
izdavanje građevinske dozvole i njeno postavljanje početkom 2016. godine.
U ovom izvještajnom razdoblju Općina je sufinancirala Program predškolskog odgoja, za
buduće učenike sa područja Općine ( djeca iz Tomice i Rastušja ), u iznosu od 4.387,50 kuna.

U području socijalne skrbi učinjeno je sljedeće:
Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine
2014 / 2015 iz Općinskog Proračuna isplaćeno je u izvještajnom razdoblju za 17 studenta iznos
od 25.500,00 kuna.
Temeljem Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta iz Općinskog
Proračuna isplaćeno je 21.000,00 kuna, za 12 novorođenčadi.
Pet obitelji sa područja općine je potpomognuto izravnim novčanim naknadama, u
ukupnom iznosu od 7.000,00 kuna.
Jedna obitelj sa područja općine je potpomognuta sa kapitalnom donacijom u naravi, u
ukupnom iznosu od 4.988,75 kuna
Općina Podcrkavlje je po službenoj dužnosti provela postupke priznavanja prava na pomoć
korisnicima centara za socijalnu skrb BPŽ za podmirenje troškova ogrijeva u 2015. godini. Ukupan

iznos isplaćene pomoći za troškove ogrijeva je 23.750,00 kuna, što znači da je svaki od 25
korisnika u Općini Podcrkavlje pojedinačno i ponaosob putem isplate na žiro-račun dobio iznos
od 950,00 kuna.
Općina Podcrkavlje je sudjelovala u kupnji pribora za likovni odgoj za učenike prvih
razreda ( sa područja Općine ) i kupnji poklon paketa za sv. Nikolu u ukupnom iznosu od
4.479,00 kuna.
Rad s mjesnim odborima:
Na području Općine osnovani se mjesni odbori ( ima ih jedanaest ), kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima. U izvještajnom razdoblju ustrojen je novi model suradnje s mjesnim odborima u
kojem su predsjednici, ali i članovi Vijeća MO dobili značajniju ulogu u ostvarivanju svojih
djelovanja, planova i realizacije projekata. Neki od njih su bili više, a neki manje aktivni, što je i
razumljivo, ali je dobrim dijelom postignut cilj da se jedan dio funkcioniranja Općine i mene kao
načelnika prebaci na mjesnu samoupravu. Na tome ću inzistirati i u narednom razdoblju.

Rad Jedinstvenog upravnog odjela:
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave
prenijetih na općinu zadužen je jedinstveni upravni odjel. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je
i uspješno riješen velik broj predmeta, koji su dostavljeni ministarstvima, državnim uredima,
upravnim odjelima, strankama …
Dana 11. studenog 2015. godine, Privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Podcrkavlje, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08 i 61/11), raspisuje JAVNI
NATJEČAJ za prijam u službu u Općini Podcrkavlje – Jedinstveni upravni odjel, na radno
mjesto referent za računovodstvo i financije, (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme,
uz probni rad od tri mjeseca, sukladno članku 26. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zapošljavanjem referenta za računovodstvo i
financije biti će uređen još jedan segment u funkcioniranju naše Općine.
Kao načelnik želio bih izraziti veliku zahvalu za stručnu, administrativnu i tehničku
pomoć djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela u ostvarenju našeg zajedničkog posla, te ih ovim
putem pohvaliti za kvalitetan, odgovoran i uspješan rad.
III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanjprosinac 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog
tijela općine Podcrkavlje, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
Zahvaljujem se svome zamjeniku gosp. Vladi Tadijanoviću, svim vijećnicima,
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela, kao i svima onima koji su mi pomogli u radu na
dobrobit naše Općine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj

