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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 2016. 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 ( 3 ) 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 Odluke o donošenju Programa ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje
2014. – 2020. godine,
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,
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. Razmatranje Izvješća načelnika za razdoblje SRPANJ-PROSINAC 2015. godine i
donošenje Zaključka o usvajanju istog,
12. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkvlje
za 2015. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog,
13. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnicima Općinskog vijeća, članovima
radnih tijela, članovima Povjerenstava/Komisija/Savjeta, službenicima
Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim suradnicima,

14. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Podcrkavlje,
15. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Podcrkavlje,
16. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Slavonskom Brodu,
17. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna 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.
Poljoprivreda i gospodarstvo :
U ovom izvještajnom razdoblju počeli su pristizati zahtjevi za prodaju i zakup
poljoprivrednog zemljišta na području općine Podcrkavlje u vlasništvu RH, a koji će se
obrađivati u područnom uredu Agencije za poljoprivredno zemljište u Slavonskom Brodu. Ovim
putem pozivam sve zainteresirane sa područja naše Općine da se za sve informacije obrate u
Općinu ili područni ured Agencije.
Dana 25. travnja 2016. godine općinu Podcrkavlje pogodila je elementarna nepogoda
mraz, a odlukom župana Brodsko-posavske županije od 04.05.2016. godine proglašena je
elementarna nepogoda. Slijedom toga, a putem WEB Registra šteta od elementarnih nepogoda za 60
osoba, sa područja Općine, izvršena je prijava štete na poljoprivrednim kulturama u iznosu od
=1.465.880,21 kuna. No na žalost, do kraja izvještajnog razdoblja od strane Ministarstva

poljoprivrede nije uplaćena nikakva naknada za ublažavanje posljedica štete od elementarne
nepogode.
Iz resora gospodarstva izdvojio bih izradu i usvajanje strateškog dokumenta naše Općine:
„Program ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje 2015. – 2020.“.
Realizirane investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju:
1.
2.
3.
4.

Projekt modernizacije javne rasvjete u naselju Tomica,
Projekt modernizacije javne rasvjete u naselju Kindrovo,
Projekt modernizacije javne rasvjete u naselju Donji Slatinik,
Završen je projekt energetske obnove zgrade Općine sufinanciran s 498.816,10 kuna od
strane FZOEU ( 80 % ), a ukupno je na uređenje i opremanje zgrade Općine utrošeno
710.560,69 kuna.
Nastavljen je projekt: „Identifikacija imovine, procjena imovine i strategija upravljanja
imovinom za razdoblje 2016.-2018. godine općine Podcrkavlje“, te je u izvještajnom razdoblju
isplaćen iznos od 10.000,00 kuna.
U našoj Općini uspješno je organizirana i održana „Mala olimpijada“. Mala olimpijada
održana je u sklopu novo-uspostavljenog modela pružanja socijalnih usluga (igraonice, odnosno
provedbe kraćih odgojno obrazovnih programa), realiziranih kroz projekt Aktivni roditelji za
aktivnu zajednicu.

U MO Tomica za legalizaciju mjesnog doma utrošeno je 3.613,28 kuna, a za legalizaciju
objekta na igralištu utrošeno je 4.698,98 kuna. Za geodetske radove na projektu modernizacije
javne rasvjete utrošeno je 10.268,75 kuna.
U MO Rastušje na uređenje mjesnog doma uloženo je 3.922,50 kuna, a za legalizaciju
mrtvačnice utrošeno je 500,00 kuna. Za uređenje dijela nerazvrstane ceste uloženo je 5.861,30
kuna.
U MO Grabarje na opremanje mjesnog doma uloženo je 13.318,04 kuna, a za uređenje
dječjeg igrališta utrošeno je 19.132,06 kuna. Za uređenje dijela nerazvrstane ceste uloženo je
1.750,00 kuna, a za izradu geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta utrošeno je 31.625,00 kuna.
U MO Kindrovo za postavljanje oglasne ploče ispred mjesnog doma utrošeno je 2.350,00
kuna. Za geodetske radove na projektu modernizacije javne rasvjete utrošeno je 3.718,75 kuna.
U MO Oriovčić za opremanje mjesnog doma utrošeno je 2.099,70 kuna.
U MO Podcrkavlje na izradu projektne dokumentacije za novi mjesni dom utrošeno je
82.580,00 kuna, za geodetske podloge projekta vanjskog uređenja zgrade Općine utrošeno je
2.875,00 kuna, na uređenje objekata na igralištu uloženo je 23.067,50, na popravak autobusne
stanice utrošeno je 731,25 kuna, te na izradu ograde oko groblja utrošeno je 16.222,50 kuna.
U MO Dubovik na uređenje i opremanje mjesnog doma uloženo je 19.231,51 kuna.
U MO Glogovica na uređenje ograde na groblju uloženo je 30.639,10 kuna.
U MO Donji Slatinik za legalizaciju mjesnog doma utrošeno je 3.149,25 kuna, a za
geodetske radove na projektu modernizacije javne rasvjete utrošeno je 5.600,00 kuna.
U MO Brodski Zdenci na uređenje mjesnog doma uloženo je 12.719,38 kuna, a za
legalizaciju sportskog objekta na igralištu utrošeno je 17.285,33 kuna.
Za uređenje i nasipanje nerazvrstanih cesta tucanikom i frezanim asfaltom utrošeno je:
•
•
•

MO Glogovica
MO Grabarje
MO Podcrkavlje

750,00 kuna
2.250,00 kuna
3.581,25 kuna

Za održavanje, popravak i uređenje javne rasvjete utrošeno je 13.560,00 kuna.
DVD Podcrkavlje, u suradnji s JVP Grada Slavonskog Broda, organizirao je u razdoblju
od 1.2. do 4.3.2016. godine osposobljavanje svojih članova za zvanje vatrogasac.
Osposobljavanje je organizirano u prostorijama općine Podcrkavlje (teorijski dio), te u prostoru
JVP Slavonski Brod (praktični dio), a osposobljavanju je prisustvovalo 18 pripadnika DVD
Podcrkavlje. Polaganje završnog ispita održano je 6.3.2016.godine u prostoru JVP Grada
Slavonskog Broda, te je ispit položilo 17 članova DVD-a. Ovim putem čestitam svim
pripadnicima DVD Podcrkavlje na uspješnom okončanju osposobljavanja, te im želim puno
uspjeha u budućem djelovanju!.
U području kulture, sporta i obrazovanja izvršeno je sljedeće:
U organizaciji udruge “VRANAC” iz Tomice, a pod pokroviteljstvom Općine
Podcrkavlje i Brodsko-posavske županije., održano je V. 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.

Sukladno novom Zakonu o udrugama, po prvi puta je objavljen i proveden natječaj za
financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Po provedenom natječaju odabrane su slijedeće udruge za dodjelu financijskih sredstava :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NK Tomica
NK Podcrkavlje
NK Zdenac
LU „Dilj“
LU „Cerovac“
Župa Sv. Ivana Apostola
Župa Sv. Antuna Padovanskog
KUD „Krešimir Šimić“
Udruga „Vranac“
Škola nogometa Tomica

30.000,00 kuna
29.841,25 kuna
29.841,25 kuna
14.615,56 kuna
5.000,00 kuna
39.999,98 kuna
4.999,98 kuna
54.853,10 kuna
10.147,14 kuna
9.000,00 kuna

Udruzi „DESPIK“ potpomognuto je u nabavi opreme sa iznosom od 4.000,00 kuna.
I u ovom izvještajnom razdoblju veliki angažman je napravljen za dovršetak naše škole.
Općina je riješila sve infrastrukturne priključke za novu školu. Uključili smo i pomoćnika
ministra prof. Momira Karina u rješavanje problema oko nove škole, a na posljednjem sastanku
održanom 03. lipnja 2016. godine dogovoreno je da izvođač što hitnije riješi problem kapilarne
vlage, pripremi zgradu za tehnički pregled i za opremanje, potom izvijeste Grad da pokrene
proceduru za imenovanje komisije za tehnički pregled, da se dobije uporabna dozvola, a
ministarstvo će raspisati natječaj za opremanje i opremiti novu školu. Realizacijom nabrojanoga
učenici bi u rujnu mogli krenuti u novu školu, što nam je svima zajednički cilj.
I ove godine Općina je financirala Program predškolskog odgoja, za buduće učenike sa
područja Općine, u iznosu od 40.404,21 kuna. U odnosu na prethodne godine sada su potrebna
značajna financijska sredstva za financiranje ovog Programa iz općinskog proračuna.
U području socijalne skrbi učinjeno je sljedeće:
Odlukom o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine
2015 / 2016 iz Općinskog Proračuna isplaćeno je za 29 studenata 43.500,00 kuna.
Temeljem Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta iz Općinskog
Proračuna isplaćeno je 27.000,00 kuna, za 15 novorođenčadi.
Sedam obitelji sa područja općine je potpomognuto izravnim novčanim naknadama, u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Jedna obitelj je potpomognuta sa kapitalnom donacijom u
ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna.
Projekt Program javnih radova za aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“ je
pokrenulo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kroz Europski socijalni fond s ciljem
pružanja potpore zapošljavanju i pristupu tržištu rada ženama koje se nalaze u nepovoljnom
položaju na tržištu rada kao i starijih osoba, njihova socijalizacija, a samim time i poboljšane
kvaliteta života. U našoj Općini je zaposleno šest žena u ovom Programu koje redovito obilaze
42 starije osobe.

Rad s mjesnim odborima:
I u ovom izvještajnom razdoblju nastavljena je kontinuirana suradnja s predsjednicima
mjesnih obora. Redovito sam se sastajao i dogovarao sa njima, te smo zajednički donosili odluke
za rješavanje pojedinih problema i aktivnosti, a sa ciljem poboljšanja kvalitete života u našim
sredinama.
Ono što bih posebno želio istaknuti je dovršetak društvenog doma u naselju Dubovik, 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 još jedan
funkcionalan i reprezentativan društveni dom u našoj Općini.

III. ZAKLJUČAK
Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanjlipanj 2016. 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.
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

