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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 i
19/13.) 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 SIJEČANJ– LIPANJ 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 održane su četiri ( 4 ) sjednice Općinskog vijeća, od kojih je jedna bila
svečana, na koje sam u suradnji sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela uputio na
donošenje slijedeće akte, odluke, zaključke, izvješća.
Pripremljeni su slijedeći akti:
1. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
2. a) Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2014. godine
b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2014./2015.
5. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
6. Razmatranje Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31.
prosinca 2014. godine te donošenje Odluke o prihvaćanju istog
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju
istog
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
9. Razmatranje Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014.
godine i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
10. Program ukupnog razvoja općine- izvješće o početku izrade, izvjestitelj Goran
Jelinić
11. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podcrkavlje za 2014. godinuinformacija
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na
dan 31. 12. 2014. godine
13. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Podcrkavlje

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku zakupa i
kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje
16. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
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:
Od 01.05.2015. stupile su na snagu nove izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom
zemljištu. I u ovom izvještajnom razdoblju pratio sam aktualnosti vezane za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Kao najvažnije želio bih istaknuti otvaranje
područnog ureda Agencije za poljoprivredno zemljište u Slavonskom Brodu, koja će raditi na
prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, te pozivam sve zainteresirane sa
područja naše Općine da se za sve informacije obrate u ovaj područni ured.
Iz resora gospodarstva izdvojio bih potpisivanje ugovora s CTR d.o.o za izradu strateškog
dokumenta naše Općine: „Program ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2015. – 2020.“. On će
obuhvatiti sljedeće aktivnosti koje bi trebale biti uključene u izradu razvojnog dokumenta :
- Izrada plana rada – hodograma aktivnosti s rokovima izvršenja i rasporedom zaduženja
- Komunikacija – radni i informativni sastanci s dionicima na razini JLS (donositelji
odluka i zainteresirana javnost)
- Faza analize – (prikupljanju podataka) o trenutnom stanju na području JLS kako bi se
definirala resursna osnova i potencijal za razvoj područja te analiza prikupljenih i
obrađenih podataka (rezime stanja – kako bi se ukazalo na prednosti i nedostatke kao i
identificirali problemi i potencijali područja)
- Predlaganje i izrada baze projektnih prijedloga – na temelju izvršene analize stanja i
rezimea stanja u suradnji s radnom skupinom za predlaganje i odobravanje strateških
projekata usmjerenih na razvoj definiranih sektora
- Izrada nacrta razvojnog dokumenta i prezentacija radnoj skupini i/ili zainteresiranoj
javnosti
- Dorade, finalizacija i završna prezentacija razvojnog dokumenta.
Realizirane investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju:
Kandidirano je više projekata prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
te je od istog dobivena odluka o odabiru za :
1. Izradu Akcijskog plana energetski održivog razvoja Općine Podcrkavlje (SEAP)
2. Izradu energetskog pregleda sustava javne rasvjete na području Općine
Podcrkavlje
3. Zajedničko financiranje energetske obnove zgrade Općine
4. Izradu programa i planova energetske učinkovitosti naše Općine
Sve ove projekte FZOEU sufinancira s 80 % opravdanih troškova, a samo za energetsku obnovu
zgrade Općine radi se o iznosu od 498.816,10 kuna.

U zgradu Općine uloženo je 8.641,15 kuna, a odnosi se na dopunu projektne
dokumentacije, postavljanje mrežnih kablova i materijal za „zeleni otok“.
U MO Tomica na uređenje objekta na igralištu uloženo je 62.547,03 kuna, te je kupljen
stol za stolni tenis u iznosu od 2.012,10 kuna.
U MO Oriovčić na uređenje mjesnog doma uloženo je 44.175,27 kuna, te je plaćena
izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu u iznosu od 16.250,00 kuna.
U MO Podcrkavlje na uređenje objekta na igralištu uloženo je 27.143,50, na izgradnju
boćarskog igrališta uloženo je 22.588,75 kuna, postavljanje nove javne rasvjete na
malonogometnom igralištu uloženo je 21.638,75 kuna, te na uređenje mrtvačnice i groblja
utrošeno je 22.036,32 kuna.
U MO Dubovik na uređenje mjesnog doma uloženo je 29.870,92 kuna.
U MO Glogovica na uređenje mjesnog doma uloženo je 39.447,00 kuna.
U MO Donji Slatinik na uređenje mjesnog doma uloženo je 1.022,90 kuna.
U MO Gornji Slatinik na iskop i čišćenje kanala u selu utrošeno je 10.625,00 kuna.
U MO Brodski Zdenci na uređenje mjesnog doma uloženo je 39.933,83 kuna,
Za uređenje i nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom i frezanim asfaltom utrošeno je:
•
•
•
•
•
•

MO Dubovik
MO Grabarje
MO Tomica
MO Oriovčić
MO Podcrkavlje
MO Gornji Slatinik

506,25 kuna
4.718,75 kuna
3.750,00 kuna
5.812,50 kuna
3.210,88 kuna
2.225,00 kuna

Za održavanje, popravak i uređenje javne rasvjete utrošeno je 11.997,50 kuna.
Za izradu razlikovnog troškovnika za školu i dvoranu isplaćen je iznos od 12.500,00
kuna, a za preprojektiranje instalacija grijanja na dvorani iznos od 7.500,00 kuna.
Plaćena je II. situacija za izradu projektne dokumentacije pristupne ceste do škole u
iznosu od 15.000,00 kuna.
Za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže u pet naselja Općine isplaćen je
iznos od 69.500,00 kuna, te je ovime podmirena ukupna obveza prema ugovoru, a Općini je
isporučena kompletna projektna dokumentacija.
Jedan od važnijih projekata za našu Općinu je konačno započet! Naime, dana 10. travnja
2015. godine u 20.00 sati, na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje DVD-a Podcrkavlje,
osnovano je DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODCRKAVLJE ! Inače osnivanje
DVD-a je zakonska obveza za svaku jedinicu lokalne samouprave, pa tako i Općina Podcrkavlje
ovime ispunjava svoju obvezu. DVD Podcrkavlje dobrovoljna je, stručna, humanitarna i
nestranačka Udruga dobrovoljnih vatrogasaca od interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti
zaštite od požara, a sukladno ciljevima koji su pobliže određeni Statutom Udruge i Programom
rada. Za predsjednika je izabran gosp. Mato Kovačević iz Dubovika, kojem želim puno uspjeha
u daljnjem zajedničkom radu.

U području kulture, sporta i obrazovanja izvršeno je sljedeće:
U organizaciji udruge “VRANAC” iz Tomice, a pod pokroviteljstvom Općine
Podcrkavlje, Brodsko-posavske županije i LAG-a “Posavina”, održano je IV. tradicionalno
pokladno jahanje u Tomici. Ovim putem želim se zahvaliti članovima udruge „Vranac“, kao i
svim mještanima naselja Tomica na trudu i gostoprimstvu, u nadi da će i dalje uspješno raditi na
kulturnom promicanju naše Općine.
Naime, udruga „Vranac“ iz Tomice je novoregistrirana udruga na području naše Općine
sa ciljem promicanja povijesnog nasljeđa i običaja, a predsjednik udruge je gosp. Dražen Oroz.
Njemu, svim članovima i simpatizerima želim puno uspjeha u budućem radu i djelovanju, a u
meni i Općini Podcrkavlje će imati sigurno dobrog partnera u svim budućim projektima!
I u ovogodišnjem Proračunu Općine osigurana su sredstva za rad sportskih klubova sa
područja naše Općine, kao i drugih sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog
rada. S tim u vezi u izvještajnom razdoblju isplaćeno je :
•
•
•
•

NK Tomica
NK Podcrkavlje
NK Zdenac
Nogometna Akademija Bukovlje

15.000,00 kuna
15.000,00 kuna
20.000,00 kuna
3.500,00 kuna

Svakako najveći i najznačajniji događaj u ovom izvještajnom razdoblju je raspisivanje
otvorenog postupka javne nabave za : „ZAVRŠETAK RADOVA NA IZGRADNJI
GRAĐEVINE OSNOVNE ŠKOLE BLAŽA TADIJANOVIĆA, SLAVONSKI BROD,
PODRUČNE ŠKOLE PODCRKAVLJE“ od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta, kao Naručitelja. Dana 10.06.2015. bilo je otvaranje ponuda, a kao najpovoljnija od šest
ponuđača odabrana je tvrtka „KALA“ d.o.o. iz Cernika sa ponudom od 2.912.079,13 kuna.
Nadam se brzom potpisivanju ugovora s izvođačem i konačnom dovršetku naše škole, a prema
dobivenim informacijama iz Ministarstva, to bi trebalo biti do konca godine.
Što se tiče radova na gradnji školsko-sportske dvorane Područne škole Blaž Tadijanović
u Podcrkavlju, oni se odvijaju prema planu. U kolovozu ili rujnu se očekuje primopredaja
dokumentacije i ključeva od strane firme WATMONT d.o.o.
I ove godine Općina je sufinancirala Program predškolskog odgoja, za buduće učenike sa
područja Općine, u iznosu od 8.384,50 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 za 30 studenata 45.000,00 kuna.
Temeljem Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta iz Općinskog
Proračuna isplaćeno je 18.000,00 kuna, za 12 novorođenčadi.
Dvije obitelji sa područja općine je potpomognuto izravnim novčanim naknadama, u
ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna. Dvije obitelji sa područja općine je potpomognuto sa
kapitalnim donacijama u naravi, u ukupnom iznosu od 5.138,56 kuna, te jedna obitelj izvan
područja općine u ukupnom iznosu od 2.874,99 kuna.

Rad s mjesnim odborima:
I u ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je kontinuirana suradnja s predsjednicima
mjesnih obora. Neki su se više uključili u realizaciju programa, koje smo donijeli za ovu
proračunsku godinu, za svaki mjesni odbor, a neki su još uvijek manje aktivni. U budućem
razdoblju se nadam još boljoj suradnji, a na zadovoljstvo svih žitelja naše Općine.
Ono što bih posebno želio istaknuti je dovršetak društvenog doma u naselju Oriovčić, a
koji je svečano otvoren povodom obilježavanja Dana općine Podcrkavlje. Posebno bih se želio
zahvaliti svima koji su se uključili u realizaciju ovog projekta, jer smo sada dobili jedan
funkcionalan i reprezentativan društveni dom u našoj Općini.

III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanjlipanj 2015. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela
općine Podcrkavlje, a samim time i zadovoljavanje potreba građana.
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.
Dana 20. siječnja 2015. godine, gosp. Miši Hipu, službeniku u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Podcrkavlje - voditelju odsjeka za administrativno-tehničke poslove općine
Podcrkavlje, prestala je služba radi odlaska u invalidsku mirovinu. Ovim putem želio bih se
posebno zahvaliti gosp. Miši Hipu na svemu što je svojim predanim radom i djelovanjem učinio
za našu Općinu, te mu poželjeti sve najbolje u njegovoj velikoj borbi sa zloćudnom bolesti.
Nakon provedenog javnog natječaja, gđica. Marija Pandurić primljena je u službu na
neodređeno vrijeme u Općinu Podcrkavlje - Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto
komunalni redar.
Zahvaljujem se svome zamjeniku gosp. Vladi Tadijanoviću, svim vijećnicima, kao i
svima onima koji su mi pomogli u radu na dobrobit naše Općine.

OPĆINSKI NAČELNIK
TOMISLAV TRTANJ

