Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici
održanoj dana 08. travnja 2015. donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja
2015. godine prihvatilo je i usvojilo pisano Izvješće Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja
koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.
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KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2178/13-01-15-4
Podcrkavlje, 08. travnja 2015.
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KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2178/13-02-15-3
Podcrkavlje, 25. veljače 2015.

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 SRPANJ– PROSINAC 2014. 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.
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U tom periodu održano je pet ( 5 ) 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. Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Podcrkavlje
2. Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Podcrkavlje
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
4. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Podcrkavlje za 2014.
5. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu
6. Izvješće načelnika općine o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj lipanj 2014. godine
7. Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje
8. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podcrkavlje
9. Odluka o izradi prostornog uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o
prostornom uređenju „N.N.“ 153/13
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko – posavske županije
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom na području Brodsko – posavske županije
12. Proračun Općine Podcrkavlje za 2015. Godinu
13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u javnom nadmetanju za komunalnu
djelatnost koja se obavlja temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Podcrkavlje
14. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Podcrkavlje
15. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Podcrkavlje
16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2014. godinu
17. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje od 2015. do 2020.
godine
18. Odluka za izdavanje Suglasnosti u postupku legalizacije Željku Škrbini iz
Rastušja, kbr. 91
19. Odluka o kupnji nekretnine na kč.br. 217/2B k.o. Podcrkavlje upisane u zk.ul.br.
356
20. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2014.
godinu (Rebalans)
21. Proračun Općine Podcrkavlje za 2015. godinu (2. čitanje)
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015. godinu
23. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Podcrkavlje za 2015. godinu
24. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
25. Plan tekućih donacija u 2015. godini
26. Plan kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama u 2015. godini
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27. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015.
godini
28. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2015. godinu
29. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2015. godini
30. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
31. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
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:
Eksploatacijsko polje karbonatne sirovine za industrijsku preradu „Mlada vodica“ je
odobreno Rješenjem Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva, Uprave za rudarstvo
trgovačkom društvu BROD d.o.o. iz Slavonskog Broda; KLASA: UP/I-310-01/05-03/168;
URBROJ: 526-14-01-01/1-10-11; od 28. svibnja 2010. godine. Iz Registra koncesija vidljivo je
da je MINISTARSTVO GOSPODARSTVA kao davatelj koncesije za eksploataciju vapnenca –
karbonatne sirovine dalo koncesionaru BROD d.o.o. predmetnu koncesiju sa datumom početka
03.07.2013. Općinu Podcrkavlje pripada 35 % od uplaćene koncesijske naknade, te je u 2014.
godini uplaćen iznos od 24.037,59 kuna u općinski proračun.
Dana 12.05.2014. godine je firmi „Jakob Becker“ d.o.o. u Registru koncesija registrirana
obveza koncesijske naknade, dug za razdoblje 01.01.2006. do 31.12.2013. sa obračunatim
kamatama. Od tada koncesionar redovito dostavlja elemente za obračun koncesijske naknade, a
koji se zatim unose u WEB REGISTAR KONCESIJA. Općina Podcrkavlje, kao davatelj
koncesije, putem web registra koncesija i izvatka o promjenama i stanju na računu redovito prati
uplate koncesijske naknade i smanjenje ukupnog dugovanja. Uplate se odvijaju shodno
postignutom dogovoru, te je u 2014. godini uplaćen iznos od 71.641,20 kuna i na taj način
izmiren gotovo sav dužni iznos. Ujedno je s predstavnicima firme Jakob Beker održano nekoliko
sastanaka na temu odvojenog prikupljanja otpada.
Istaknuo bih i dalje jako dobru suradnju s LAG Posavina, te je u ovom razdoblju održano
nekoliko edukativnih radionica na području Općine Podcrkavlje. Tri polaznika programa
Upravljanje projektima u ruralnom razvoju sa područja općine Podcrkavlje ( Ivana Nikolić, Ivan
Petrović i Matija Miletić ) dobila su Uvjerenje o usavršavanju. Na ovaj način značajno su
osnaženi kapaciteti za pisanje, praćenje i provođenje projekata u Općini Podcrkavlje.
Zajedno sa svojim zamjenikom, prisustvovali smo radnom sastanku s ravnateljicom za
katastar Slavonski Brod. Nakon njega smo predložili DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI –
Središnjem Uredu,da u što kraćem roku, pokrenu postupak katastarskog izlaganja za k.o. Tomica u
Općini Podcrkavlje. Ujedno je kod OPĆINSKOG SUDA u Slavonskom Brodu pokrenut postupak
osnivanja novih zemljišnih knjiga za k.o. Tomica. Pokretanje ovog postupka očekuje se u 2016. godini.
Putem WEB Registra šteta od elementarnih nepogoda za 23 osobe, sa područja Općine, izvršena
je prijava štete na poljoprivrednim kulturama. Sukladno doznačenim sredstvima Općina Podcrkavlje

isplatila je fizičkim osobama putem njihovih žiro računa naknadu za ublažavanje posljedica štete
od elementarne nepogode ukupan iznos od 19.361,00 kuna.
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Organizirao sam nekoliko sastanaka s gosp. Davorin Piha i gosp. Josip Orkić iz Hrvatskih
voda, a koji su rezultirali čišćenjem i izmuljivanjem dijela kanala u Brodskim Zdencima, te
uređenjem kanala Glogovica.
Prisustvovali smo s dužnosnicima Općine Sibinj sastanku s ravnateljem ŽUC-a, a vezano
za dovršetak županijske ceste Zdenci – Brčino. Kako je postojeća projektna dokumentacija
zastarjela, dogovoreno je da se u Županiji izlobira projektiranje nove.
Realizirane investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju:
Naručena je izrada projektne dokumentacije za novi multifunkcionalni dom u
Podcrkavlju, te je u tu svrhu uplaćen dio ugovorenog iznosa od 16.675,00 kuna.
Završena je izrada projektne dokumentacije postojeće zgrade Općine Podcrkavlje i
plaćena u iznosu od 16.875,00 kuna.
Uspješno je kandidiran projekt odvajanja otpada na kućnom pragu prema FZOEU, te su
kupljene kante i kontejneri u iznosu od 181.896,00 kuna. Projekt je sufinanciran od Fonda u 80
% iznosu.
U ovom izvještajnom razdoblju započet je projekt uređenja nerazvrstanih cesta, koji će se
kandidirati na Mjeru 7.2. ruralnog razvoja, kada bude raspisan natječaj.
Općina Podcrkavlje se prijavila na javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade
planskih dokumenata energetske učinkovitosti, koji je objavio FZOEU, a također bi trebao biti
sufinanciran u 80 % iznosu.
U uređenje zgrade Općine ( krovište i terasa ) uloženo je 84.202,00 kuna, a za opremu
utrošeno je 21.144,00 kuna.
U MO Tomica na uređenje i opremanje objekta na igralištu uloženo je 18.960,00 kuna, na
uređenje dječijeg igrališta 9.500,00 kuna, te na asfaltiranje ceste prema Marelji i na uređenje
ostalih cesta 97.061,00 kuna.
U MO Rastušje na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 5.824,00 kuna.
U MO Grabarje na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 58.521,00 kuna.
U MO Kindrovo na uređenje mjesnog doma uloženo je 33.700,00 kuna.
U MO Oriovčić na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 33.439,00 kuna.
U MO Podcrkavlje na uređenje i opremanje objekta na igralištu uloženo je 52.918,00
kuna, a za uređenje groblja 3.266,00 kuna
U MO Dubovik na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 39.713,00 kuna, a na
postavljanje kućice za autobusno stajalište u Matković Maloj utrošeno je 5.220,00 kuna.
U MO Glogovica na uređenje mjesnog doma uloženo je 7.739,00 kuna.
U MO Donji Slatinik na izradu projektne dokumentacije za mjesni dom utrošeno je
22.250,00 kuna, te na postavljanje rešetki preko puteva ( beton ) 3.656,00 kuna.
U MO Brodski Zdenci na uređenje objekta na igralištu uloženo je 22.164,00 kuna, na
postavljanje kućice za autobusno stajalište utrošeno je 5.220,00 kuna, te na uređenje odvodnih
kanala 39.813,00 kune. Izvršen je popravak oštećenog kolnika u ulici Mate Topalovića, te
asfaltiranje istog, na što je utrošeno 161.360,00 kuna.
Za uređenje i nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom i frezanim asfaltom utrošeno je :
• MO Podcrkavlje
8.551,00 kuna
• MO Tomica
8.977,00 kuna
• MO Donji Slatinik
17.328,00 kuna
• MO Brodski Zdenci
938,00 kuna
• MO Oriovčić
3.000,00 kuna
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Naručen je kamion za prijevoz tucanika i frezanog asfalta na cestu prema groblju u
Donjem Slatiniku i bager za ravnanje zemlje između nove škole i igrališta u Podcrkavlju, za što
je utrošen iznos od 12.375,00 kuna.
Za održavanje, popravak i uređenje javne rasvjete utrošeno je 74.321,00 kuna.
Za izradu projektne dokumentacije vodoopskrbne mreže u pet naselja Općine isplaćen je
iznos od 64.500,00 kuna.
Za provedbu jesenske deratizacije na području Općine utrošeno je 15.500,00 kuna.
Izvršeno je smotriranje pripadnika tima Civilne zaštite i pri tome održan tečaj iz pružanja
prve pomoći, koji je plaćen u iznosu od 2.300,00 kuna.
U području kulture, sporta i obrazovanja izvršeno je sljedeće:
Pod pokroviteljstvom općine Podcrkavlje i LAG „Posavina“, a u organizaciji KUD-a
"Krešimir Šimić" održana je sedmu godinu za redom kulturno-zabavna manifestacija "Rakijada",
koja već sada ima svoje mjesto na karti tradicijskih manifestacija u Slavoniji.
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 2014. godini objavljen je na web stranici Općine:
http://www.podcrkavlje.hr/upload/dokumenti_novosti/Donacije%20udrugama%20u%202
014.pdf
U izvještajnom razdoblju redovito su se održavali radni sastanci vezani za praćenje
gradnje školsko-sportske dvorane Područne škole Blaž Tadijanović u Podcrkavlju. Radnim
sastancima prisustvovali su gđa. Katica Mirković iz MRRFEU, gosp. Jakov Vidović nadzorni
inženjer, gosp. Tomislav Juzbašić inženjer gradilišta, gosp. Vlado Tadijanović i moja malenkost.
Na jednom od sastanaka uočen je problem površinskih voda, te se išlo u kupnju susjednog
zemljišta od gosp. Ivezića, pa je prokopan kanal kojim je problem uklonjen. Radovi su se
nastavili prema dinamici i planu, na opće zadovoljstvo.
Ujedno sam pojačao angažman na rješavanju problema pristupne ceste do nove škole,
kao i infrastrukturnih priključaka.
Problem sa dovršetkom nove škole je i dalje prisutan. Pokušao sam u više navrata, a i sa
različitih strana pomaknuti problem s mrtve točke, ali sam nažalost ostao bez očekivane podrške
grada Slavonskog Broda u ključnom trenutku. Ipak, prema dobivenim informacijama iz
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za očekivati je da se iduće godine dovrši i nova
škola!
Održali smo više sastanaka s novim ravnateljem OŠ „Blaž Tadijanović“ gosp.
Tomislavom Mirosavljevićem, te su uspostavljeni vrlo dobri odnosi i suradnja od zajedničkog
interesa.
U području socijalne skrbi učinjeno je sljedeće:
Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine
2013 / 2014 iz Općinskog Proračuna isplaćeno je u izvještajnom razdoblju za 3 studenta iznos od
4.500,00 kuna.
Temeljem Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta iz Općinskog
Proračuna isplaćeno je 25.500,00 kuna, za 17 novorođenčadi.
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Sedam obitelji sa područja općine je potpomognuto izravnim novčanim naknadama, u
ukupnom iznosu od 12.920,00 kuna.
Općina Podcrkavlje je po službenoj dužnosti provela postupke priznavanja prava na pomoć
korisnicima centara za socijalnu skrb BPŽ za podmirenje troškova ogrijeva u 2014. godini. Ukupan

iznos isplaćene pomoći za troškove ogrijeva je 21.500,00 kuna, što znači da je svaki od 25
korisnika u Općini Podcrkavlje pojedinačno i ponaosob putem blagajne „na ruke“ dobio iznos od
860,00 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 … Nažalost i u ovom izvještajnom razdoblju bili smo uskraćeni
za veliki doprinos radu ovog odjela od strane gosp. Miše Hipa, zbog dugotrajnog bolovanja. Iz
tog razloga sam putem Ugovora o djelu angažirao gđicu. Mariju Pandurić, kako bi ovaj odjel
ipak mogao donekle funkcionirati. 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 2014. 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
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