REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/17
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 05. srpnja 2017.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 05. srpnja 2017. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenicu općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Vladimir Šimunović
3. Šimun Abramović
4. Željko Glavačević
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Delač
8. Tomislav Bičanić
9. Mato Kovačević
10. Goran Andrić
11. Ana Majetić

Odsutni:
1. Tomislav Kovačević
2. Mario Lovrić - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, predsjednik MO
Brodski Zdenci – Ivo Petrović.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
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Predsjednik OV: - kako su vijećnici uz poziv i materijale dobili Zapisnik sa 1.
Konstituirajuće sjednice OV pita ima li tko primjedbi na Zapisnik. Obzirom da nitko nema
primjedbi na Zapisnik, predlaže glasovanje istoga.

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 1. Konstituirajuće sjednice
OV usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
opskrbu električnom energijom
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izgradnju javne rasvjete u MO Kindrovo
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izgradnju javne rasvjete u MO Donji Slatinik
8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita ima li tko prijedlog za nadopunu dnevnog reda. Javio se načelnik te
predlaže da umjesto točke 8. Pitanja i prijedlozi bude točka Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o. Podcrkavlje, a točka Pitanja i prijedlozi bude točka 9.
Glasovanje
Predsjednik OV: - pita tko je za nadopunu dnevnog reda te da točka 8. Pitanja i prijedlozi
bude točka 9., a točka Prijedlog Zaključka prihvaćanju prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o.
Podcrkavlje bude točka 8. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen dnevni red sa dopunom te sada glasi :
DNEVNI RED:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
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3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
opskrbu električnom energijom
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izgradnju javne rasvjete u MO Kindrovo
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
izgradnju javne rasvjete u MO Donji Slatinik
8. Prijedlog Zaključka prihvaćanju prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o. Podcrkavlje
9. Pitanja i prijedlozi
Ad. 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da je ovo prva radna sjednica OV u novom
sazivu vijeća te da želi da ubuduće uspješno surađuju za dobrobit cijele Općine Podcrkavlje.
Nastavlja, da postoji važeći Proračun donesem u prosincu 2016. godine te da će ukratko proći
samo promjene koje se odnose na Proračun, a neće obrazlagati cijeli Proračun obzirom je
imao sastanak sa novim vijećnicima koji dan prije sjednice OV i sve objasnio. Govori da se
usredotoče na rashodovni dio, pa objašnjava da se prva stavka Izmjena odnosi na Aktivnost
A100007 - Promidžba Općine gdje je predviđeno 20.000,00 kn, a povećalo bi se za 11.000,00
kn, a povećava se iz razloga što su se održavali Lokalni izbori pa se najveći dio troškova
odnosi na oglašavanje. Objašnjava da bi se ova Aktivnost povećala za 11.000,00 kn , a
smanjilo bi se na Aktivnosti A100009 - Lokalni izbori jer se u Proračunu kada se donosio
predvidjelo 185.000,00 kn, no međutim nije bilo II. kruga lokalnih izbora pa ima prostora
ovdje smanjiti za spomenutih 11.000,00 kn. Nadalje, kod Aktivnosti A100011 - Redoviti
troškovi poslovanja javne uprave i administracije bi se povećalo za 1.000,00 kn, predviđeno je
bilo 2.000,00 kn no međutim za prenamjene zemljišta potrošilo se 2.400,00 kn pa se iz toga
razloga povećava za 1.000,00 kn. Kod Aktivnosti A100057 - Održavanje voznog parka
smanjilo bi se za 200,00 kn kod rashoda za usluge, a povećalo bi se kod Ostali nespomenuti
rashoda poslovanja, a razlog povećanja je registracija, tehnički pregled, osiguranje radnog
stroja – bagera. Kod aktivnosti K100059 - Obnova zgrada u vlasništvu Općine predviđeno je
bilo 480.000,00 kn, a smanjilo bi se za 325.000,00 kn iz razloga što nema raspisanih
Natječaja, a ova Aktivnost će se smanjiti da bi se prebacilo na Aktivnosti koji će se povećati.
Nastavlja da se najveće promjene odnose kod Programa 2004 – Održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, a Plan je bio 6.305.000,00 kn, a povećali bi za 575.000,00 kn, a
odnosi se na slijedeće : Aktivnost K100027 – Izgradnja javne rasvjete u mjesnom odboru
Kindrovo, planirano je 100.000,00 kn, Troškovnik je pokazao da bi iznosilo oko 165.000,00
kn pa bi se povećalo za 85.000,00 kn, kod aktivnosti K100028 – Izgradnja mrtvačnice u
Oriovčiću, predviđeno je bilo 150.000,00 kn, a Troškovnik je pokazao da bi iznosilo oko
270.000,00 kn pa bi se povećalo za još 150.000,00 kn iako se još neće ići realizaciju
spomenutog jer će se čekati sredstva Natječaja, ali ipak se moraju predvidjeti sredstva.
Nastavlja dalje, kod Aktivnosti K100030 – Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Diljske ulice u
Podcrkavlju, planirano je bilo 1.000.000,00 kn, a trebalo bi se povećati za 250.000,00 kn,
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Troškovnik je pokazao da bi iznos bio oko 940.000,00 kn bez PDV, razlog povećanja od
250.000,00 kn je taj što se mora platiti osoba koje je ovlaštena provoditi javnu nabavu,
troškove nadzora i koordinatora II. Kod Aktivnosti K100036 – Izgradnja društvenog doma u
Podcrkavlju, predviđeno je bilo 3.400.000,00 kn, a smanjilo bi se za 365.000,00 kn, a
smanjuje se radi poravnanja jer negdje se povećavaju troškovi, a negdje ih moramo smanjiti, a
ovdje će se smanjiti jer Natječaj još nije proveden. Nadalje, kod Aktivnosti K100060 –
Izgradnja javne rasvjete u mjesnom odboru Donji Slatinik, predviđeno je bilo 100.000,00 kn,
no Troškovnik je iznosio oko 180.000,00 kn, pa bi se ovdje aktivnost povećala za još dodatnih
100.000,00 kn. Kod Aktivnosti K100078 – Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu
Tomica – društveni dom u Tomici, predviđeno je bilo 50.000,00 kn, a povećalo bi se
25.000,00 kn jer se radilo krovište na spomenutom objektu. Slijedeće povećanje odnosi se na
Aktivnost K100081 – Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u naselju Tomica, nije bilo
predviđeno ništa jer se nije znalo da će se dobiti sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja
i Fondova EU , a dobilo se 100.000,00 kn, dok bi mi snosili 30 % troškova, a cijeli Projekt
rekonstrukcije iznosi 360.000,00 kn, pa je ovdje potrebno Rebalansom staviti još 180.000,00
kn. Slijedeće povećanje odnosi se na Aktivnost K100083 – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
– put za groblje u Duboviku, također se nije predvidjelo u Proračunu, a na Natječaju od
Ministarstva graditeljstva dobilo se 90.000,00 kn, a Općina treba sudjelovati sa 30 %,
cjelokupan Projekt iznosio bi oko 130.000,00 kn, no predlaže da se poveća sa 150.000,00 kn
zbog troškova nadzora i nepredviđenih troškova koji se moraju plaćati, pa bi se sa ovih
150.000,00 kn riješila 1/3 spomenute ceste, a cijeli Projekt iznosio bi oko 400.000,00 kn.
Nadalje, Program 2006 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva povećao bi se za 41.100,00 kn
iz razloga što je prošle godine proglašena elementarna nepogoda suša, a tri osobe sa područja
naše Općine dobila su sredstva izazvana spomenutom nepogodom, čija isplata se vršila u
siječnju 2017., napominje da su to sredstva koja su se dobila od Županije Brodsko – posavske
i koja moraju proći kroz Općinski Proračun. Kod Aktivnosti K100033 – Opremanje igrališta
za djecu i mlade , napominje da će se ovdje iznos od 10.500,00 kn pretumbati samo unutar
aktivnosti te da u konačnici predviđeni iznos od 90.000,00 kn ostaje isti. Nastavlja, Program
2010 – Socijalna skrb i zdravstvena zaštita bi se povećao za 5.000,00 kn iz razloga
sufinanciranja Aktivnosti A1000079 - dječje igraonice za djecu predškolske dobi gdje je
potrebno 8.000,00 kn, a smanjilo bi se sa Aktivnosti A100053 – Sufinanciranja prijevoza.
Objašnjava da bi Aktivnost A1000079 – sufinanciranje dječje igraonice za djecu predškolske
dobi Općina sufinancirala po 30,00 kn po djetetu koja pohađaju spomenuto. Nastavlja, da bi
se Program 2011 – Predškolski odgoj i obrazovanje povećao za 3.000,00 kn, a odnosi se na
Aktivnost A100082 – Sufinanciranje kazališnih i ostalih predstava gdje je Općina najmlađe
počastila predstavom Vučko i Crvenkapica. Govori da je ukratko sve objasnio te da je
Proračun koji je donesen 2016. godine iznosio 11.265.800,00 kn, a sada bi se povećao za
300.100,00 kn pa bi iznosio 11.565.900,00 kn.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za
2017. godinu i pita tko je za to da se usvoje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2017. godinu. Nakon glasovanja konstatira da su I. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu usvojene jednoglasno sa 11 glasova ZA, a I.
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Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni su dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - objašnjava da sve što je usvojeno u prvoj točki dnevnog reda - I. Izmjene i
dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu mora se donijeti i u Programima, tj. i
Programi se Izmjenjuju i nadopunjuju jer se Općinski Proračun sastoji od niza detaljno
razrađenih Programa. Nastavlja, da nema potrebe sve ponovno objašnjavati jer je to već
učinio u prvoj točki, jedino spominje iznos koji se mijenja te naglašava da je u Proračunu
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu za Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture bilo predviđeno 6.455.000,00 kn, a sada bi se povećao za 575.000,00 kn pa bi
iznosio 7.030.000,00 kn. Ako nekome nešto nije jasno neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić : - zanima ju kada će se koji od navedenih projekata početi realizirati, npr.
Asfaltiranje Diljske ulice, javna rasvjeta u Trnovačkoj ulici i slično.
Načelnik : - odgovara gospođi Ani Majetić da sve ovisi o vremenskim uvjetima, ali da je već
jedan dio javne rasvjete za naselje Kindrovo i Donji Slatinik priređen, proveden je postupak
Jednostavne nabave te se treba donijeti Odluka o spomenutom, a Odluke su jedne od idućih
točaka dnevnog reda ove sjednice OV.
Ana Majetić : - govori da se već duboko u godinu ušlo, da su godišnji odmori, da će stići
ubrzo jesen i lošije vrijeme te se boji kako će se svi projekti izrealizirati, ali da se nada da
hoće. Pita u kojim postotcima su stvari priređene.
Načelnik : - govori da može ići pojedinačno po navedenim Projektima, te nastavlja, ako se na
ovoj sjednici donesu Odluke koje su kao što je rekao točke dnevnog reda, dva Projekta tj.
Javna rasvjeta u naselju Kindrovo i Donji Slatinik mogu ići u realizaciju, a što se tiče
asfaltiranja Diljske ulice tek se dobio Troškovnik, ide se na raspisivanje Natječaja i postupka
Javne nabave, a realizacija bi se očekivala početkom 10. mjeseca ako ne bi bilo nikakvih
dodatnih problema. Nadalje, što se tiče rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Tomica nakon
što se usvojio Rebalans može se ići u pripremanje postupka Jednostavne nabave koji se mora
provesti, a to je postupak koji traje oko mjesec dana.
Ana Majetić : - napominje da je bitno i kada će se planovi fizički odraditi.
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Načelnik : - odgovara da je ova godina specifična obzirom da su bili Lokalni izbori gdje se
izgubilo dva, tri mjeseca.
Ana Majetić : - pita što je sa asfaltiranjem Trnovačke ulice.
Načelnik : - odgovara da se Općina javila na Natječaj u 12. mjesecu 2016. godine, Natječaj
je i zatvoren u 12. mjesecu 2016. godine no još do danas se ne zna da li se na Natječaju
prošlo, ali sredstva u Proračunu se moraju predvidjeti.
Ana Majetić : - pita imaju li kakvu povratnu informaciju.
Zamjenik načelnika : - odgovara da se do prije mjesec dana Natječajna dokumentacija nije
ni otvorila.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne te odgovara gospođi Ani Majetić da se Rebalans
trebao donijeti u 4. mjesecu, no međutim vijećnici u prošlom sazivu se nisu odazvali sjednici
vijeća te se pojedine stvari nisu ni mogle odraditi ( zbog neodazivanja vijećnika na sjednicu
OV ).
Predsjednik OV : - odgovara gospodinu Željku Mediću da su se te stvari predvidjele u
Proračunu kad se donosio ne bi ni trebalo donositi Rebalans.
Predsjednik OV : - Pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojene I. Izmjene i
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2017. godinu, a I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni su dio
ovoga Zapisnika.
Ad. 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik : - govori da se ove I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita) također nalaze u prvoj točki točki dnevnog
reda kao i prethodna točka, samo je ovdje detaljnije razrađen. U proračunu Općine za 2017.
godinu planiralo se 258.000,00 kn, a povečalo bi se za 5.000,00 kn pa bi iznosilo 263.000,00
kn. Govori da ako nekoga nešto zanima, neka slobodno pita.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2017. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita). Nakon glasovanja konstatira
da su jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojene I. Izmjene i dopuna Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2017. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita), a I. Izmjene i dopuna
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području
Općine Podcrkavlje u 2017. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita) sastavni
su dio ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik : - govori da se i ove I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu kao i prethodne
dvije točke također nalaze u prvoj točki dnevnog reda koju su usvojili, ali je ovdje detaljnije
razrađena. Govori da je u Proračunu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu predviđeno bilo
75.000,00 kn, ali sada bi se povećalo za 3.000,00 kn pa bi iznosilo 78.000,00 kn.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu. Nakon
glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 11 glasova usvojene I. Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu, a I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji
i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni su dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za opskrbu električnom energijom
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da se nada konstruktivnom radu
novog saziva OV za dobrobit svih građana Općine Podcrkavlje. Govori, da ako su materijal
koji je sastavni dio ovoga Zaključka pogledali vidi se da se radi o provođenju postupka
Jednostavne nabave, a radi se o opskrbi električnom energijom na području Općine
Podcrkavlje. Govori da je Općini istekao Ugovor na godinu dana te se ponovno proveo
postupak Jednostavne nabave da bi i dalje imali opskrbljivača električnom energijom, a
opskrba se odnosi na sve objekte koji su u vlasništvu Općine Podcrkavlje kao i na javnu
rasvjetu. Govori da na području Općine Podcrkavlje ima oko 40 mjernih mjesta. Nastavlja da
se sastalo Povjerenstvu imenovano od strane načelnika Općine u sastavu : Ružica Janković,
on – Vlado Tadijanović i Josip Lovaković, te govori da je imenovano Povjerenstvo provelo
postupak Jednostavne nabave, a u privitku Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja ima Odluka o odabiru u kojoj se vidi da je HRVATSKI
TELEKOM d.d. dao najpovoljniju Ponudu te poziva vijećnike da usvoje Zaključak kako bi se
mogao potpisati Ugovor sa najpovoljnijim opskrbljivačem. Govori da ako ima potrebe za
dodatnim pojašnjenjem neka se slobodno jave i pitaju.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - pita da li je Ponuda povoljnija od prošle ili jednaka.
Zamjenik načelnika: - odgovora da je malo povoljnija, a najveći dio smanjenja odnosi se na
PDV koji je kod isporuke električne energije smanjen sa 25 % na 13 %.
Željko Medić : - pita da li se kod odabira morao uzeti najpovoljniji ponuđivač ili ?
Zamjenik načelnika: - odgovara da je to definirano postupkom Jednostavne nabave gdje se
mora uzeti najpovoljniji ponuđivač.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko više nije javio za riječ prelazi se
na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon glasovanja konstatira da je Zaključak o prihvaćanju Odluke
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA, a Zaključak o
prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za izgradnju javne rasvjete u MO Kindrovo
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da se provodio postupak Jednostavne nabave za izgradnju
javne rasvjete u naselju Kindrovo te nastavlja da se u Odluci o odabiru koja je sastavni dio
može
vidjeti
da
je
najpovoljniji
ponuditelj
bio
ovoga
Zaključka
ELEKTROINSTALATERSKI OBRT, Vlasnika Safundžić Ivana iz Krajačića, a ako se usvoji
Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuda sklapa se Ugovor sa
izvođačem i ide se u realizaciju projekta te iz spomenutih razloga poziva vijećnike OV da
usvoje spomenuti Zaključak.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić : - pita koliko će biti postavljenih rasvjetnih tijela.
Zamjenik načelnika: - odgovara da će biti postavljeno 17 rasvjetnih tijela.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko više nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u MO Kindrovo. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u MO Kindrovo, a Zaključak o
prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u MO
Kindrovo sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za izgradnju javne rasvjete u MO Donji Slatinik
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da je i ovdje proveden postupak Jednostavne nabave te da je
također najpovoljnija Ponuda bila kao i za Kindrovo od ELEKTROINSTALATERSKOG
OBRTA, Vlasnika Safundžić Ivana iz Krajačića. Govori da ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se gospođa Ana Majetić te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić : - pita koliko će biti postavljenih rasvjetnih tijela i da li će i ovdje kao i u
Kindrovu biti postavljena LED rasvjeta.
Zamjenik načelnika: - odgovara da će biti postavljeno 19 rasvjetnih tijela i da je i ovdje
predviđena LED rasvjeta.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko više nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u MO Donji Slatinik. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete u MO Donji Slatinik, a
Zaključak o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne
rasvjete u MO Donji Slatinik sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 8. Prijedlog Zaključka prihvaćanju prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o.
Podcrkavlje
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - govori da je ova točka prihvaćena kao nadopuna Dnevnog reda iz
razloga što je Općina dobila tužbu od Općinskog suda te pita trebaju li vremena za pročitati ili
će im on sam ukratko protumačiti. Obzirom su se vijećnici usmeno očitovali da im ne treba
vremena za čitanje, nastavlja im objašnjavati da će im iz priloženih materijala biti jasnije o
čemu se radi ( Tužba, Darovni Ugovor Općine Podcrkavlje prema Župi Sv. Ivana Apostola
koji je zaključen 13. ožujka 2006. godine kao i Zaključak tadašnjeg Poglavarstva iz 2006.
godine da se dozvoli uknjižba vlasništva, a radi se o zemljištu na kojem je sagrađena Župna
Crkva ). Nastavlja, da su tadašnje Poglavarstvo Općine Podcrkavlje i tadašnji načelnik Općine
Podcrkavlje gospodin Miroslav Jarić bili za to da se zemljište daruje Župi, a razlog iz kojeg je
došlo do vlasništva s tom česticom je taj što je na toj čestici bilo upisano društveno vlasništvo
narodni organ upravljanja narodne Općine, Općine Podcrkavlje, a slijedom toga je
gruntovnica kao pravnog slijednika uzela Općinu Podcrkavlje. Nastavlja, da je još 2005.
godine prešlo u vlasništvo Općine, Crkva ne, ali zemljište na kojoj je sagrađena da.
Spomenutim darovnim Ugovorom i Zaključkom tadašnjeg Poglavarstva Općine Podcrkavlje
pokušao se problem riješiti, no međutim to nije bilo prihvatljivo od strane gruntovnice koja na
taj način nije htjela upisati Župu u vlasništvo i sve do danas taj se problem proteže. Nastavlja,
da su dosadašnji župnici htjeli riješiti problem, no tek se sada našao model rješavanja
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problema Tužbom radi utvrđivanja prava vlasništva, putem kojeg će se moći prebaciti u
vlasništvo Župe, a jedini dokument koji bi vijeće trebalo donijeti je Zaključak o prihvaćanju
prava vlasništva na zk.č.br. 4012 k.o. Podcrkavlje, a ako bude još nešto trebalo poduzimati u
čl. 2. spomenutog Zaključka ovlašćuje se načelnika za poduzimanje svih daljnjih potrebnih
radnji. Zamoljava vijećnike da donesu spomenuti Zaključak jer je neprihvatljivo da Općina
bude vlasnik zemljišta na kojoj je sagrađena Župna Crkva.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik Općine gospodin Tomislav
Trtanj.
Načelnik : - objašnjava, da kada je tadašnje Poglavarstvo Općine Podcrkavlje donijelo
darovni Ugovor, da se tada predalo u sud to bi bilo riješeno, no bivši župnik očito je to
zametnuo pa je tek godinama kasnije tadašnji župnik Davorin Andžić potegnuo to pitanje i
htio ga riješiti, no nije mogao jer se Zakon promijenio. Više se ne može ni darovati zemljište
bez provedenog Natječaja na koji se svi mogu javiti. Jedini način na koji se može riješiti
problem je taj da se donese spomenuti Zaključak.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko više nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju prava vlasništva na
zk.č.br.4012 k.o. Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova
ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o. Podcrkavlje, a
Zaključak o prihvaćanju prava vlasništva na zk.č.br.4012 k.o. Podcrkavlje sastavni je dio
ovoga Zapisnika.

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - govori da u zadnje vrijeme često ide k liječniku te da tamo susreće ljude koji
apeliraju da se poduzme nešto po pitanju boravka liječnika u ambulanti opće medicine u
Podcrkavlju jer liječnik bude prisutan samo dva sata dnevno pa bi apelirao vijećnicima da se
nešto poduzme po tom pitanju.
Tomislav Bičanić : - objašnjava gospodinu Željku Mediću da liječnik postoji, ali je na
porodiljnom dopustu, a dok je na porodiljnom netko ju mora mijenjati, a obzirom da liječnika
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nema dovoljno jer su otišli u inozemstvo to se mjesto krpa na najbolji mogući način i kada se
liječnica vrati s porodiljnog dopusta imati će se potpuna usluga na puno radno vrijeme.
Željko Medić : - pita treba li se dvije – tri godine šutjeti i trpjeti to.
Tomislav Bičanić : - govori da OV ne može po tom pitanju ništa poduzeti.
Željko Medić : - govori da se pošalje Dopis u Ministarstvo i traži od njih da liječnik u našoj
ambulanti bude češće.
Predsjednik OV: - odgovara gospodinu Željku Mediću da nije problem poslati Dopis u
Ministarstvo te nastavlja da isti problem postoji i kod liječnika u ambulanti kod kolodvora u
Slavonskom Brodu gdje je i sam pacijent.
Načelnik : - govori da će poslati Dopis Županiji u zdravstvo za socijalnu skrb jer su oni
nadležni za njih.
Tomislav Bičanić : - objašnjava da je problem naše ambulante u malom broju pacijenata jer
Općina Podcrkavlje ima oko 2.500 stanovnika, a u ambulanti u Podcrkavlju ima upisanih oko
1.100 pacijenata pa se pita gdje je ostalih 1.400 pacijenata.
Željko Medić : - ponavlja da je nezadovoljan radom ambulante u Podcrkavlju te traži da se
taj problem riješi. Nadalje, postavlja upit načelniku Općine Podcrkavlje da ima saznanja da se
održavao sastanak sa gradonačelnikom gospodinom Mirkom Dusparom u svezi vlasništva
škole, dvorane pa moli detaljnije informacije.
Načelnik : - odgovara gospodinu Željku Mediću da je otprilike prije dva tjedna u Slavonskom
Brodu bio pomoćnik ministra gospodin Karin u posjeti školi Milan Ambruš povodom dana
škole te je iskoristio priliku ( načelnik ) da se sastane sa gradonačelnikom radi vlasništva
škole, dvorane, te se došlo do razrješavanja pitanja problema imovinsko pravnih odnosa na
način da Grad Slavonski Brod daruje Općini Podcrkavlje staru školu u Podcrkavlju i školu u
Duboviku, a Općina Podcrkavlje da prenese uknjižbu na Grad Slavonski Brod za zemljište
novoizgrađene područne škole u Podcrkavlju. Nastavlja, da bi Grad Slavonski Brod darovao
staru školu u Podcrkavlju i školu u Duboviku Općini mora se donijeti odluka Gradskog vijeća
Grada Slavonskog Broda, a dozvola uknjižbe vlasništva zemljišta na kojoj je izgrađena nova
područna škola riješiti će se na način da se doda članak i napravi aneks Ugovora o građenju.
Njegov ( načelnikov ) prijedlog je da se pričeka formiranje Gradskog vijeća i donošenje
Odluke, a što se tiče naše ( Općinske ) dužnosti dodati će se članak u Aneks Ugovora o
građenju kako bi Ugovor bio provediv. Govori da je na sastanku bila ravnateljica Osnovne
škole u Podvinju, gradonačelnik Mirko Duspara, pomoćnik ministra – gospodin Karin, on (
načelnik ) kao i osobe iz pravne službe koje bi to sve i provele te se nada da će se to ubrzo
riješiti i da neće biti nikakvih problema.
Željko Medić : - pita, predstavlja li nova škola Općini troškove ?
Načelnik : - odgovara da ne.
Željko Medić :- pita za cestu do škole ?
Načelnik : - odgovara da se nada da će biti uskoro.
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Željko Medić : - pita hoće li biti do početka nove školske godine?
Načelnik : - odgovara da neće iz razloga proteka raznih rokova ( provedba Natječaja, rokovi
žalbe i sl. )
Goran Andrić : - pita što se može učiniti da bi se dobio jeftiniji gradski prijevoz ?
Zamjenik načelnika : - govori da je situacija kompleksna , a radilo bi se o produženju linije
koja bi trebala ići te govori novim vijećnicima koji nisu upoznati da je za vrijeme načelnika
Miroslava Bjelobrka rađeno probno testiranje Terzić busa od grada do središta Podcrkavlja
gdje bi bilo okretište linije, ali najveći problem je taj što smo mi Općina i spadamo pod
Županiju, a Županija daje koncesije, a daje ju APP – u iz Požege koji nama nije povoljan.
Općini je u interesu da se prijevoz riješi, samo se mora pronaći zakonski model za to, a za
sada ga nema.
Načelnik : - govori da bi bilo idealno da kada bi Županija raspisivala koncesiju i dala ju
Terzić busu, što njima nije u interesu te nastavlja da bi linija do Podcrkavlja i bila isplativa, ali
što npr. sa Gornjim Slatinikom jer za jedan sat ne može se obići linija od Grada do svih sela
naše Općine.
Šimun Abramović : - zamoljava, obzirom da će javni radovi doći raditi u Brodske Zdence,
kositi oko doma, moli da ostanu koji dan duže kako bi okrčili i šikare u selu i izvan sela, a
druga molba mu je ta im se omogući osam cijevi kako bi se riješio problem izmuljivanja
kanala – treba im bager i cijevi, prekopavanje ceste, glavne ceste koja vodi do groblja, ceste
koju svi koriste.
Načelnik : - odgovara da su o tome već pričali te da nije nikakav problem, samo neka se
podnese pisani zahtjev u Općinu.
Ana Majetić : - pita tko je zadužen za održavanje magistralne ceste jer je zarasla negdje i do
jedan metar.
Načelnik : - pita gospođu Anu Majetić misli li na cestu D53.
Ana Majetić : - odgovara da da.
Načelnik : - govori da su za održavanje te ceste zadužene Hrvatske ceste.
Ana Majetić : - govori da bi ih trebalo kontaktirati kako bi se problem riješio.
Načelnik : - odgovara da nema problema.
Ana Majetić: - pita tko je zadužen za održavanje autobusnih stanica.
Načelnik : - odgovara da su isto zadužene Hrvatske ceste.
Ana Majetić : - govori da bi stakla od autobusnih stanica mogli očistiti i urediti javni radovi
zaposleni u Općini Podcrkavlje.
Načelnik : - odgovara da im to nije u opisu posla, ali da nema problema.
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Vinko Čavčić : - govori da bi se trebao poslati Dopis i Hrvatskim vodama kako bi se očistio
kanal Glogovica.
Zamjenik načelnika : - odgovara gospodinu Vinku Čavčiću da je u dva tri navrata slao
Dopis, ali da se ne može ništa učiniti dok ne završe jesenski poljodjelski radovi.
Šimun Abramović : - govori da se vidi da na „krečani“ netko odvozi zemlju i pita može li se
nešto po tom pitanju učiniti.
Načelnik : - odgovara da se slao Dopis policiji, a odgovor je bio da se ne radi ništa
protuzakonito, ali ako treba ići će se do Ministarstva.
Tomislav Delač : - pita za Domin koji predstavlja ruglo, tko je vlasnik ?
Zamjenik načelnika : - odgovara da se ne zna čije je vlasništvo, vodi se stečajni postupak,
Općina je podigla Tužbu zbog velikoga iznosa duga komunalne naknade, ali nažalost teško da
će se uspjeti naplatiti.
Mato Kovačević : - pita što se može učiniti u svezi održavanja privatnih površina koje u svim
mjestima predstavljaju ruglo, može li se prirediti nekakva Odluka kako bi se pojedinci na
nekakav način sankcionirali i prisililo ih se da održavaju svoje vlasništvo.
Načelnik : - odgovara da se Prijedlog Odluke o komunalnom redu priređuje te da će to biti
tema na jednoj od idućih sjednica OV.
Ana Majetić : - pita za odlagališta smeća, misli konkretno na smeće koje se odlaže na putu
prema Sv. Petki.
Načelnik : - odgovara da ako tko vidi nekoga gdje baca smeće neka odmah dojave u Općinu
kako bi se moglo postupati.
Ana Majetić : - pita što je sa saniranjem toga smeća ?
Načelnik : - odgovara da Općina Podcrkavlje svake godine donosi Plan sanacije otpada.
Predsjednik OV : - pita može li se za iduću sjednicu prirediti Prijedlog Odluke o
sufinanciranju udžbenika za učenike osnovnih škola ?
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko više nije javio za riječ,
zatvara raspravu i privodi 3. sjednicu OV kraju.
DOVRŠENO u 20 : 30 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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