REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/3
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 17. lipnja 2015.

ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 17. lipnja 2015.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20.00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Pozdravlja načelnika Općine, njegova zamjenika, nazočne vijećnike, predsjednike mjesnih
odbora, službenike općine te predstavnike LAG-a.
Otvara 16. sjednicu Općinskog vijeća Podcrkavlje te konstatira da imaju kvorum.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Igor Dulj
5. Barbara Mikulčić
6. Šimun Abramović
7. Mario Lovrić
8. Željko Medić

Odsutni:
1. Željko Berić – opravdao izostanak
2. Šimo Nikolić
3. Antun Tomić – opravdao izostanak
4. Mirko Orešković
5. Darija Pejić – opravdala izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, predsjednik MO Brodski Zdenci - Ivan Petrović, predstavnik LAG –a
– Krunoslav Eraković, zaposlenica u LAG – u - Ivana Nikolić.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - pita ima li tko kakvih primjedbi za Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog
Vijeća. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
predlaže glasovanje istoga.
Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog
vijeća usvojen jednoglasno sa 8 glasova ZA.

Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imo prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1 do točke 8.
DNEVNI RED:
1. Program ukupnog razvoja općine - izvješće o početku izrade, izvjestitelj Goran
Jelinić
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podcrkavlje za 2014. godinuinformacija
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na
dan 31. 12. 2014. godine
4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Podcrkavlje
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku zakupa i
kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 8
glasova ZA, te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.1. Program ukupnog razvoja općine - izvješće o početku izrade, izvjestitelj Goran
Jelinić
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - zahvaljuje se i pozdravlja sve prisutne te iznosi činjenično stanje da je
Općina Podcrkavlje od kraja prošle godine krenula s izradom Programa ukupnog razvoja
Općine Podcrkavlje te da je do sada provedena bagatelna nabava i sklopljen Ugovor sa CTRom, a dogovoreno je da će sam provoditelj odnosno onaj tko će izraditi naš ( Općinski )
Program ukupnog razvoja biti LAG Posavina obzirom da je Općina Podcrkavlje član LAG-a.
Nastavlja, što se tiče samog Programa, s njim se krenulo unazad mjesec dana i sada se došlo
do dijela koji traži angažman vijećnika i predsjednika mjesnih odbora te je iz tog razloga
večeras na sjednicu pozvan stručni suradnik, predstavnik LAG-a Krunoslav Eraković i Ivana
Nikolić koja je zaposlena na 6. mjeseci u LAG-u, a stanovnica je Općine Podcrkavlje. Ovim
putem ( Vlado Tadijanović ) umoljava gospodina Krunoslava Erakovića da se nazočnima
obrati s par riječi te obrazloži temu vezanu za Program ukupnog razvoja Općine Podcrkavlje.
Krunoslav Eraković: - pozdravlja sve prisutne, predstavlja se i obavještava da Općina
Podcrkavlje u suradnji s LAG-om i CTR-om radi na izradi Strateškog Plana Općine
Podcrkavlje. Nastavlja, u tom Planu gleda se kako najbolje iskoristiti jake strane Općine da se
što bolje realiziraju zacrtani ciljevi te mogu li se oni kanalizirati i popraviti što treba, a isto
tako gledaju se i slabe strane Općine, poteškoće i problemi te procesi rješavanja tih problema.
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U LAG - u je govori, uključeno sedam općina za koje će se praviti Planovi, a aktivnim
uključenjem ljudi u ove procese došlo se do konstruktivnih prijedloga. U Strateškom Planu bit
će navedene sve stavke koje se tiču same Općine, a do tih podataka doći će se pomoću ankete
koja će se provesti na području Općine Podcrkavlje uz pomoć vijećnika i predsjednika
Mjesnih odbora, anketirat će se mještani općine Podcrkavlje i na taj način doći do saznanja
što je u Općini dobro i što nije, znači trenutno stanje Općine, a anketiranje se mora provesti na
što širem aspektu ljudi od mladih do starijih, onih koji imaju OPG, obrte ili poduzetnici te sve
što anketirane osobe budu navele u anketi, a ono što je bitno za Općinu Podcrkavlje biti će
navedeno u Strategiji, jer što ne bude navedeno neće se moći povući iz Europske Unije i iz
ostalih konstruktivnih Fondova. Govori, da Strateški Plan traje do 2020. godine i to je jedan
izuzetno ozbiljan posao gdje je LAG na dispoziciji Općini Podcrkavlje, a svi se zajedno
moraju udružiti da se napravi što kvalitetnija Strategija. Govori, da je Anketa sačinjena na
dva lista i sve navedeno u njoj od strane anketirane osobe biti će zavedeno i uključeno u
Strategiju, a svaki vijećnik ili predsjednik MO anketu trebaju distribuirati u svom mjestu gdje
se mora paziti da ima što širi krug, odnosno spektar ljudi te da anketiranim osobama treba
pristupiti što iskrenije jer će tako i Strategija biti bolja. Nastavlja da, prednosti koje ima jedna
Općina, možda druga nema te će se zato u Strategiji pozitivno jedne Općine primijeniti na
drugu Općinu te će se napraviti supsus svih Strategija Općina koje će ući u Strategiju LAG-a.
Nastavlja, da je Plan bitan kad se Općina, žitelji Općine, OPG, obrti i ostali budu prijavljivali
na natječaje prema Europskoj Uniji da imaju podlogu, a podloga je Strateški Plan Općine.
Napominje da, LAG očekuje povratnu informaciju u roku od 10 dana da bi zajedno s CTR-om
krenuo u daljnji postupak razvoja Strateškog Plana. Nakon izlaganja i opisivanja što se nalazi
u anketi Krunoslav Eraković završava s Izvješćem i pita ima li tko kakvih pitanja ili
nejasnoća.
Predsjednik OV: - zahvaljuje se predstavniku LAG-a Krunoslavu Erakoviću, pita javlja li se
tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu predsjednik OV-a daje riječ.
Željko Medić: - zanima ga je li anketa anonimna, mogu li i djeca biti anketirana ili samo
punoljetni i o kojem postotku ispitanika se radi.
Krunoslav Eraković: - odgovara potvrdno na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića
da anketa mora biti anonimna, te da anketirani mogu biti samo punoljetne osobe.
Ivana Nikolić: - nadovezuje se na odgovore gospodina Krunoslava Erakovića, te odgovara na
treće postavljeno pitanje gospodina Željka Medića, da se radi o 10% stanovništva naselja koje
će biti anketirano te govori da su pripremljene ankete podijeljene nazočnim vijećnicima i
predsjednicima Mjesnih odbora.
Predsjednik OV: - postavlja pitanje gospodinu Krunoslavu Erakoviću, što LAG-u znači ova
anketa.
Krunoslav Eraković: - odgovara na postavljeno pitanje predsjednika OV-a, da anketa puno
znači jer će se pomoću nje vidjeti kako „dišu“ ljudi na području Općine, vidjet će se sve
prednosti i svi nedostatci, a LAG će obuhvatiti sve Općine koje su u njegovoj nadležnosti i
tako dobiti cjelokupan dojam koji će pomoći da se napraviti dobar Strateški Plan jer se na taj
način vide ideje koje bi mogle zaživjeti ili nešto što je već početo, ali se odustalo, a ovim
Planom bi moglo biti realizirano, a kada se budu povlačila sredstva iz Europske Unije ono što
ne bude u Strategiji neće moći ni Općina puštati sredstva, niti će se kasnije moći povlačiti iz
fondova jer osobe koje imaju OPG, obrtnici, poduzetnici, pravne osobe, koji ne budu imali
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Strateški Plan svoje Općine kao podlogu neće se moći kandidirati, jer to je direktiva Europske
Unije po kojoj se moramo voditi i koju moramo realizirati.
Vlado Tadijanović: - daje prijedlog da se u anketi ne izostavi ženska populacija.
Krunoslav Eraković: - zahvaljuje se još jednom, te se ispričava u ime predsjednika LAG-a
Gorana Jelinića koji je na službenom putu, te je on ( Krunoslav Eraković ) kao zamjenik
došao večeras na sjednicu objasniti što je to Strateški Plan, a za sve informacije, pitanja ili
nejasnoće vezane ne samo za Strateško Planiranje mještani Općine Podcrkavlje, osobe koje
imaju OPG, obrtnici i slično mogu se obratiti svojoj Općini ili direktno njima u LAG koji će
uvijek biti na raspolaganju svima.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi na 2. točku
dnevnog reda.
Ad.2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podcrkavlje za 2014. godinuinformacija
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenom pročelnici gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i obavještava da su svi vijećnici dobili
nalaz revizije koja se odvijala od 26. siječnja do 27. svibnja 2015. godine kada je obavljena
detaljna financijska revizija u poslovanje Općine, a ovaj dokument Vijeće ne usvaja nego ga
samo prima na znanje kao informativnu obavijest. Nastavlja da je bitna stavka ovog nalaza
stranica 10, gdje se revizija očituje što nije dobro u Općini, odnosno gdje Općina griješi u
financijskom poslovanju, koji su propusti i nepravilnosti te je Općina dobila standardni rok
prema napucima Europske Unije od 60 dana da ih ukloni. Dakle, revizija je dala nalaz, nalog i
preporuku za uklanjanje nepravilnosti, a ovaj zaključak je koncipiran tako da se on vrati uredu
za reviziju kao obavijest da je Općinsko vijeće nalaz revizije primilo na znanje te ovime
završava s Izvješćem i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV-a daje riječ.
Željko Medić: - pozdravlja sve nazočne te postavlja pitanje vezano za naplatu dužnih iznosa,
odnosno da li je Općina krenula s ovrhama.
Privremena pročelnica: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića te
govori da je Općina imala par malih ovrha koje su se odnosile na postupak legalizacije, ali
ovrhe vezane za komunalnu naknadu još nisu jer se radi na ažuriranju baze podataka, radi se
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nova evidencija, te iz tog razloga nisu još išle niti uplatnice, ali će se krenuti s ovrhama ove
jeseni.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Podcrkavlje za 2014. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Podcrkavlje za 2014, a Zaključak u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13) Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015., donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Podcrkavlje za 2014.
I
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj sjednici razmatralo je i prihvaća konačno Izvješće o obavljenoj finacijskoj
reviziji Općine Podcrkavlje za 2014. godinu koja je provedena od 26. siječnja do 27. svibnja 2015. godine.
II
Konačno Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-08/15-01/1
URBROJ: 2178/13-01-15-10

Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na
dan 31. 12. 2014. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - obavještava prisutne da su slijedeće četiri točke dnevnog reda ono
što Općina čini po nalogu revizije, na propuste koje su ukazali, a to je uklanjanje tehničkih
nepravilnosti prema nalazu revizije. Nastavlja, da je Općinsko vijeće na jednoj od prethodnih
sjednica kada je usvajan godišnji obračun proračuna za 2014. godinu donijelo Odluku o
raspodjeli rezultata poslovanja s krajem godine, a ta Odluka sadrži prihode i rashode tekuće
godine. Međutim, revizija kaže da se u Općini konstantno događa da oko 1.300.000,00 kuna
prenosi u narednu godinu, a to ne može biti prihod tekuće godine i ne može stajati u sumi
sredstava zajedno sa sredstvima ove godine, nego se mora točno naznačiti kamo će se ta
sredstva utrošiti što znači, da ako se s 31.12. prenijelo 1.300.000,00 kuna u narednu godinu
mora se napisati da će ta sredstva ići, na primjer, samo za školu i za ništa drugo se neće moći
trošiti. Gospođa iz revizije je privremenoj pročelnici objasnila kako da koncipira ovu Odluku,
te da se višak prihoda rasporedi u Plan proračuna, te ovime završava svoje Izvješće.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV-a daje riječ.
Željko Medić: - zanima ga zašto ta sredstva koja i jesu bila namijenjena za školu nisu
utrošena u tu svrhu.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i daje odgovor na postavljeno pitanje gospodina Željka
Medića, da ta sredstva jesu namijenjena za školu, ali se ne može napraviti samo jedna pozicija
s koje bi se skidala sredstva za tu namjenu, nego se s više pozicija sredstva ulažu u tu svrhu,
navodi primjer, s pozicije „Ceste“ skidaju se sredstva za cestu do škole, za infrastrukturu
prijenosom sredstava s pozicije „Pomoć drugim proračunima“ skidaju se sredstva za
električnu energiju, odnosno trafostanicu za Elektru jer ona obavlja taj posao, isto to se odnosi
i na vodovodnu mrežu koja ide preko Vodovoda. Stvar je u tome što revizija sada traži da
Općina u Planovima mora naznačiti točan iznos koji će se utrošiti, za čega su namijenjena ta
sredstva, te s koje pozicije se skidaju ta sredstva, jer su sva ta sredstva strogo namjenska.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA OV usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli
rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine., a Odluka u cijelosti glasi:
Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12. i 15/15), članka 84. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i 31/11-ispravak) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 16. sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014.
Članak 1.
U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 6/14),
članak 2. mijenja se i glasi:
„Članak 2.
Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke prenosi se i raspoređuje u plan Proračuna općine Podcrkavlje za 2015. godinu.“
Dosadašnji članak 2. postaje članak 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCKRAVLJE
KLASA: 400-08/15-01/7
URBROJ: 2178/13-01-15-2
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Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - govori da od 2016. godine Općina ima strogi nalog za planiranje
proračuna, a to je izvor sredstava i za što se on mora trošiti, a jedan od Zakona je i onaj o
komunalnom gospodarstvu koji kaže da komunalna naknada ide za održavanje komunalne
infrastrukture, komunalni doprinos ide za gradnju, sredstva od legalizacije idu u druge svrhe,
a Općina do sada nije imala šumski doprinos dok revizija nalaže Općini da kaže u što će
uložiti sredstva tog izvora. Nastavlja, da s obzirom da je Općina još uvijek područje od
posebne državne skrbi ima pravo na 5% sredstava od eksploatiranja drvne mase što je za
Općinu dosta sredstava, a ta sredstva šumskog doprinosa moraju se utrošiti za gradnju
infrastrukture. U usvojenom proračunu postoji stavka od 130.000,00 kuna za nerazvrstane
ceste, pa je Općina u dogovoru s načelnikom odlučila da će sredstva od šumskog doprinosa ići
u izradu projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu te iako ta stavka od 130.000,00 kuna
već postoji u Programu gradnje komunalnih objekata nalogom revizije Općina mora navesti
da će se izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste financirati samo iz sredstava
šumskog doprinosa. Nastavlja, da je eksploatacija drvne mase već počela, a obzirom da se
uplata vrši kvartalno na Općinski račun, već je za prvi kvartal ostvaren prihod od 140.000,00
kuna što je više nego je planirano za cijelu godinu, pa će se morati rebalansom proračuna
predvidjeti više sredstava dobivenih eksploatiranjem drvne mase što znači da se višak može
uložiti u izradu neke druge projektne dokumentacije jer će planirana izrada projektne
dokumentacije za nerazvrstane ceste koštati 130.000,00 kuna, a ostatak sredstava koji se
planira dobiti eksploatiranjem drvne mase može uložiti u izradu drugog komunalnog objekta.
Završava, da se po nalogu revizije Općina mora predvidjeti ta sredstva i kamo će se ta
sredstva uložiti.
Načelnik: - nadovezuje se na izlaganje privremene pročelnice i govori da se u Proračunu i
Planovima ništa ne mijenja, samo se ovim Programom navelo i razvrstalo da će 130.000,00
kuna ići za izradu projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste s pozicije šumskog
doprinosa, a izvor financiranja koji je prije bio predviđen za navedenu izradu projektne
dokumentacije bio je u komunalnoj naknadi, a sada će taj iznos od 130.000,00 kuna iz
komunalne naknade ići za nešto drugo. Govori, da će tijekom donošenja Proračuna Općina
morati paziti zbog ovih strogo namjenskih sredstava gdje će morati navesti s koje pozicije ide
koja suma novca i za koje namjene te završava svoje izlaganje.
Privremena pročelnica: - obavještava Općinsko vijeće da će sve te Programe morati oni kao
Vijeće donositi, pa će morati strogo paziti koji su Programi za gradnju, a koji su za
održavanje, odnosno što je rekonstrukcija ceste, a što održavanje.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2015. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV
usvojilo Odluku Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini., a Odluka u
cijelosti glasi:
Temeljem članka 65. stavka 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12, 148/13 i 94/14) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13),
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2015. godine donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
I.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015.god. utvrđuje se namjena korištenja i kontrole utroška sredstava
šumskog doprinosa, kojeg plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda, iskorištavanjem šuma (drvni
sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju u brdskoplaninskim područjima i područjima posebne državne
skrbi.
II.
U Proračunu Općine Podcrkavlje u 2015. god. predviđena su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 130.000,00 kn, a
koristit će se za izgradnju nerazvrstanih cesta i to:
Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu-produžetak Diljske ulice u Podcrkavlju-prema novoj školi
Izgradnja iste ceste
III.
Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit će se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Podcrkavlje za 2015. godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 400-02/15-01/6
URBROJ:2178/13-01-15-1

Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković
Privremena pročelnica: - govori da je Općina prošle godine donijela Odluku o gospodarenju
nekretninama, raspolaganje zemljištem ( kupovina i prodaja ), a temeljem nalaza revizije
otkriveno je da postoji iz 2000. godine jedna Odluka koju je donijelo Općinsko Poglavarstvo i
obzirom da na nju Općina nije stavila Veto prije donošenja nove Odluke, revizija je naložila
da se stara Odluka stavi van snage te govori da je ovo samo izmjena te da će zadnji članak
nove odluke glasiti „ stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka iz 2000. godine.“
-
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Predsjednik OV: - otvara raspravu na 5. točku dnevnog reda.
Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 8 glasova ZA OV usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama
u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8., članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' br.
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. točka 2. i članka 48.
st. 1. točka 5. i st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer.
tumač., 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –pročišćeni tekst) i članka 32. točka 3. Statuta Općine
Podcrkavlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje je na svojoj 16.
sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Članak 1.
U Odluci o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/14) članak 30. mijenja i glasi:
„Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gospodarenju imovinom u vlasništvu općine Podcrkavlje
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/00).“
Članak 2.
Članak 30. postaje članak 31.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Brodsko- posavske županije“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-01/14-01/8
URBROJ: 2178/13-01-15-2

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad. 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku zakupa i
kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković
Privremena pročelnica: - osim financijske revizije koju je imala samo naša Općina, Općina
je imala kao i sve ostale Općine Brodsko-posavske županije, reviziju upravljanja imovinom,
te po preporuci i nalazu obje revizije skrenuli su pozornost na postupak zakupa i kupoprodaje
poslovnog prostora. Revizija se, kaže privremena pročelnica, obrušila na Udruge koje koriste
-

9

-

Općinske prostore i inzistiraju da se taj postupak uredi, a na našoj ( Općinskoj ) zadnjoj
sjednici Vijeća donesena je nova Odluka vezana za postupak zakupa i kupoprodaje poslovnog
prostora koja regulira taj postupak. Zakup podrazumijeva natječaj i plaćanje korištenog
poslovnog prostora što bi za našu Općinu značilo da bi morali ići u natječaje gdje bi se sve
udruge, klubovi i KUD morali javljati na taj natječaj, a s obzirom da se ta Odluka ne može
urediti načelnik će temeljem drugog Zakona morati donijeti posebnu odluku i to urediti, te će
se s udrugama, klubovima i KUD-ovima dogovoriti hoće li plaćati režije, naknadu i slično što
znači da će prije donošenja Odluke načelnik sa svima razgovarati. Nastavlja, da se Odluka o
postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora nadopunjuje novim člankom koji kaže da
se poslovni prostori u vlasništvu Općine mogu dati bez naknade na korištenje Udrugama koje
su navedene u članku za napredak Općine, a načelnik će o tome donijeti posebnu odluku.
Odluka je poslana Reviziji i oni očekuju od Općine da se to uredi.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 6. točku dnevnog reda.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i
postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV usvojilo Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine RH br. 125/11) i članka
32. Statuta Općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. lipnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/15) u Članku 3. iza stavka (5) dodaje se novi stavak koji glasi:
„(6) Poslovni prostori u vlasništvu Općine Podcrkavlje mogu se dati na korištenje, bez naknade, mjesnim odborima,
udrugama građana koje djeluju na području kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, kulture mladih i njihovog aktivizma,
tehničke kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, te svim ostalim neprofitnim udrugama koje su važne za kulturni identitet,
razvoj i napredak općine, te predstavljaju potrebu i interes općine, bez naknade, van Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora.
Općinski načelnik donosi posebnu Odluku o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Podcrkavlje, bez naknade.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 372-01/15-01/2
URBROJ: 2178/13-01-15-2

-
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Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad. 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - obrazlaže, da se navedena Odluka koja se mora donijeti odnosi samo za referenta
za računovodstvo i financije jer je predviđeno novo radno mjesto u Općini Podcrkavlje, a prije
kretanja u bilo kakvu realizaciju zapošljavanja Općinsko vijeće mora donijeti koeficijent te
govori da je minimalni koeficijent 1,00, a Općina je stavila 1,05 i to bi trebala biti plaća tog
referenta. Nastavlja, razlog zašto bi se išlo u novo zapošljavanje u Općini je taj što je do prije
tri godine u Županiji postojao ured u kojem su radile gospođe koje su vodile računovodstvo za
više Općina, a jedna među njima je bila i Općina Podcrkavlje, a nakon što je taj ured ukinut
Općina Podcrkavlje je s jednom od tih gospođa sklopila ugovor o djelu te joj isplaćuje
2.000,00 kuna neto plaće. Govori, da je toj gospođi vođenje Općinskog računovodstva drugi
posao te smatra (načelnik) da ga ne obavlja dovoljno kvalitetno, da dolazi u Općinu dva do tri
puta godišnje što je nedovoljno za tu vrstu posla, a kada i dođe poslije svog prvotnog posla u
Županiji gospođa je već umorna pa se ni ne očekuje da bude rezultata. Nastavlja, da s obzirom
da su u Proračunu predviđena sredstva za isplatu plaće novom zaposleniku od oko 60.000,00
kuna na godišnjoj razini, smatra ( načelnik ) da bi bilo neophodno za Općinu zaposliti još
jednu osobu koja bi Općini bila na usluzi osam sati, koja bi bila s ostalim zaposlenicima
Općine u uredu vodila poslove vezane za računovodstvo i knjigovodstvo. Govori, da za sada
Općina broji dvije osobe koje su stalne zaposlenice i to jednu osobu zaposlenu na mjestu
privremene pročelnice i jednu osobu zaposlenu na mjestu komunalnog redara. Nastavlja da bi
u dogovoru s Općinskim Vijećem trebalo raspraviti o ovoj temi jer se javila potreba za još
jednim zaposlenikom.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV-a daje riječ.
Željko Medić: - zanima ga što bi taj novi zaposlenik osim računovodstva radio.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića da bi novi zaposlenik
osim posla koji je vezan za računovodstvo, morao voditi brigu o komunalnim poslovima koji
su jako velik i opsežan posao, što znači da bi vodio brigu o novim dužnicima komunalne
naknade, pisao bi opomene i vodio ovrhe, pisao programe jer je po nalogu revizije navedeno
što sve Općina treba uskladiti, a između ostalog Općina sada mora donijeti Pravilnik o
Udrugama koji je jedan jako opširan posao, jer i Udruge sada plaćaju računovođe.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na izlaganje načelnika te dodaje kako gospođa ne
vodi računovodstvo već knjigovodstvo u minimalnoj mjeri što znači da plaća račune, knjiži i
pazi da se negdje ne probije koja stavka Proračuna, a da je ona u Općini na sebe bi preuzela
sve poslove koji su vezani za knjigovodstvo i računovodstvo te bi stalnim zaposlenicama
Općine bilo puno lakše, jer zbog velikog obima posla zaposlenice koje su trenutno zaposlene
u Općini ne stižu kvalitetno i kvantitativno obavljati svoje zadane zadatke već moraju raditi i
te računovodstveno – knjižne poslove dok bi novi zaposlenik svojim znanjem, vještinama i
zalaganjem mogao pridonijeti u poboljšanju rada Općine na opće zadovoljstvo svih mještana
-
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Općine Podcrkavlje, ali i šire, te je ovo još jedan razlog zašto bi Općina trebala zaposliti
osobu na to radno mjesto.
Načelnik: - skreće pozornost na grobnu naknadu jer to su prihodi od Općine, a to sada za
Općinu obavlja „Palma“ i ona ubire Općinske prihode, pa je i ovo razlog zašto bi se trebala
zaposliti još jedna osoba u Općini, jer bi tada Općinski komunalni redar mogao obavljati
posao grobne naknade za oko 2000 grobnih mjesta, odnosno 1200 rješenja, što iznosi oko 70.
000,00 – 80.000,00 kuna što je velika suma sredstava koja se treba pratiti i naplaćivati, a
komunalni redar to sada ne može obavljati jer radi u Općini druge poslove koji su neophodni.
Nastavlja, da osoba koja nam sada radi knjigovodstvo ne radi ga kvalitetno jer na početku
svake godine revizije traže sva moguća izvješća koja nisu potpuna i točna te Općini to stvara
problem te zato daje prijedlog za novim zaposlenikom.
Željko Medić: - smatra da ta osoba neće imati posla za puno radno vrijeme.
Predsjednik OV: - napominje da se u ovoj točki radi o donošenju Odluke o koeficijentu,
ostale rasprave vezano za ovu temu će se ostaviti za druge sjednice, te jedino što je utvrđeno
je to da osoba koja se zaposli u Općini neće moći biti na ispomoći Udrugama glede
knjigovodstva.
Mario Lovrić: - govori kako on sam sve knjiži, vodi i pravi završno izvješće te smatra da je
knjigovodstvo lagano za voditi i da to mogu svi kod kuće napraviti te iz tog razloga ne vidi
svrhu novog zapošljavanja u Općini.
Privremena pročelnica: - govori da bi se osoba koja bi se zaposlila bila na usluzi Općini i
radila bi općinske poslove.
Načelnik: - govori da je smisao cijele ove priče da Općina plaća 4.000,00 kuna gospođu koja
je sklopila s Općinom ugovor o djelu, a nije Općini na raspolaganju, odnosno on sam (
načelnik ) mora putovati u grad i odnositi joj posao te da to iziskuje trošak, a kad bi Općina
zaposlila neku osobu ona bi bila na raspolaganju osam sati dnevno te bi ju plaćali ( Općina )
nekih 5.200,00 kuna bruto.
Predsjednik OV: - govori da bi ovo zapošljavanje Općinu koštalo nekih 15.000,00 kuna
godišnje više nego se sada plaća gospođa u gradu.
Načelnik: - odgovara potvrdno.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o plaći
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom OV usvojilo Odluku
o II. Izmjenama i dopunama Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
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28/10), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 4/13) i članka 8. Odluke
o ustrojstvu općinske uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/10), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama
Odluke o plaći službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
Članak 1.
II. Izmjenama i dopunama Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje mijenja se i dopunjuje Odluka o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje (KLASA: 080-01/10-01/23 URBROJ: 2178/13-01-10-1 od 29.9. 2010. i KLASA: 080-01/14-01/9 URBROJ:
2178/13-01-14-1 od 7.7. 2014., Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 14/14) tako da se u Članku 3. iza točke 5.
doda točka:
„6. za Referent za računovodstvo i financije (radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, razina: c) treća
razina III. kategorije, klasifikacijski rang 11) - koeficijent 1,05.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podcrkavlje
stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a objavit će se i na
internet stranici Općine Podcrkavlje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 080-01/14-01/9
URBROJ: 2178/13-01-15-2

Predsjednik OV: - otvara 8. točku dnevnog reda

Ad. 8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te
mu predsjednik OV-a daje riječ.
Načelnik: - napominje da su svi dobili pozivnice za Dan Općine koji je 28.6., nedjelja, a u
službenom protokolu biti će svečana sjednica, polaganje vijenca, svečana misa, te otvaranje
mjesnog doma u Oriovčiću gdje će ujedno biti i domjenak.
Željko Medić: - zanima ga postoji li u Statutu Općine da se žiteljima Općine daju priznanja
za postignute rezultate na dan Općine te mogu li to biti osobe, udruge, nogometni klub i slično
i da ljudi koji su uspješni budu nagrađeni te tako potaknu i druge da se potrude.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića da otkada je on na
mjestu načelnika Općine to nije bila praksa, ali ako je to moguće zašto ne, samo je kasno da
se to organizira za dan Općine koji slijedi, ali za iduću godinu se treba prirediti.
Mario Lovrić: - postavlja pitanje kada će biti gotova javna rasvjeta do igrališta u Zdencima.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića da se s
radovima počelo ne samo u Zdencima već i u drugim mjesnim odborima pa moli za malo
strpljenja, ali ove godine će sve biti završeno jer je predviđeno 15.000,00 kuna u te svrhe, a
mora ih se rasporediti gdje je potrebnije.
-
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Željko Medić: - zanimaju ga nove informacije vezane za novu školu.
Vlado Tadijanović - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića te nastavlja,
da je 10.6. 2015. godine bilo otvaranje ponuda za završetak škole za najpovoljnijeg izvođača
radova te su on ( Vlado Tadijanović ) i načelnik išli u Zagreb. Govori, da je od šest ponuda
koje su bile zaprimljene, KALA j.d.o.o. iz Cernika bila najpovoljnija u iznosu od
2.912.079,13 bez PDV-a, ali je gospodinu Šokiću ta ponuda bila sumnjiva pa su predstavnici
Općine Podcrkavlje u njegovu uredu provjerili iznos ponude od 2.912.079,13 kn i
ustanovljeno je da se poklapao s iznosom koju je po VTR-ovima tražila firma FENIX,
prijašnji izvođač radova na školi u Podcrkavlju jer je firma FENIX računala da je za završetak
radova potrebno oko tri milijuna kuna, a nakon što je otvorena ponuda ustanovljeno je da se
osobe iz FENIX-a sada spominju i u KALA j.d.o.o. gdje je vlasnik gospodin Goran Miškulin,
a obzirom da se uvijek uzima najpovoljnija ponuda gospodin Šokić po svim elementima iz
ponude koju je dostavila KALA j.d.o.o. ne vidi razlog za isključenje istih iz natječaja, pa će
po svemu sudeći oni dobiti posao. Nastavlja, da se u dogovoru s gospodinom Šokićem
pokušalo regulirati da gospodin koji radi nadzor nad školskom dvoranom bude nadzor i nad
novom školom pa bi se na taj način pojačao nadzor nad firmom KALA j.d.o.o. Govori (
Vlado Tadijanović ) da bi radovi na novoj školi morali biti gotovi u roku od četiri mjeseca od
potpisivanja Ugovora jer u roku od 30 dana gospodin Šokić mora donijeti odluku te se mora
računati i na zakonsko vrijeme žalbe i ukoliko ne bude žalbe potpisuje se ugovor i do kraja
ove godine škola bi morala biti gotova, ali mora se imati doza rezerve obzirom na iskustvo s
firmom FENIX.
Mario Lovrić: - pita kakve su cijene ostalih ponuditelja koji su se javili na natječaj.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića i govori da je
VUKOJEVIĆ GRADNJA iz Slavonskog Broda imala ponudu u iznosu od 3.350.618,07 kn
koja je osim KALA j.d.o.o. imala ponudu ispod procijenjene vrijednosti, ostali ponuditelji su
bili iznad procijenjene vrijednosti i automatski su otpali.
Željko Medić: - pita što je s firmom FENIX d.o.o.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića i govori da
ne zna što se točno dogodilo s firmom FENIX, ali je činjenično stanje da su osobe koje su
prije radile u FENIX-u sada rade u KALA j.d.o.o. gdje je vlasnik gospodin Goran Miškulin.
Načelnik: - nadovezuje se na izlaganje zamjenika načelnika gospodina Vlade Tadijanovića i
govori da su papiri firme KALA j.d.o.o. čisti, ali možda im nađu neku nepravilnost u samoj
dokumentaciji. Međutim, Ministarstvu obrazovanja i športa je u cilju da se ta škola što prije
završi sa što manje novca, a Općina tu nema nikakve mogućnosti utjecaja iako zna o čemu se
radi te za sada nema osnove uzimati drugo plasiranog ponuditelja. S jedne strane Općina je
sretna što je došlo do ponovnog raspisivanja natječaja nakon četiri godine za završetak
radova, a s druge strane je pitanje kako će se i kada to sve opet završiti, govori načelnik.
Mario Lovrić: - pita kakvu kvalitetu ima firma KALA j.d.o.o. i zašto se ne uzme firma
VUKOVIĆ GRADNJA za završetak tih radova.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića da ne zna
kakvu operativu ima KALA j.d.o.o., obzirom su oni jednostavno društvo s ograničenom
-

14

-

odgovornošću, niti se zna koliko imaju zaposlenih, a obzirom Općina nema utjecaja vezano za
odabir izvođača radova Ministarstvo će uzeti najpovoljnijeg jer je Zakon javne nabave takav
kakav je, a jedino Općina može inzistirati da gospodin koji je vršio nadzor nad dvoranom
bude i nadzor nad školom jer poznaje cijelu priču oko škole, a on je radio i razlikovni
troškovnik pa mu se može vjerovati da će ih stisnuti vezano za obavljanje posla.
Željko Medić: - napominje da su izvođači radova vezani Ugovorom u kojem stoji koji su
rokovi, odnosno kada radovi moraju biti dovršeni i može li Općina reagirati ako ne budu
poštovali te rokove.
Vlado Tadijanović: - govori da se može odmah reagirati, jer kada se radila školska dvorana
Općina je u svojim prostorijama svakih mjesec i pol do dva održavala radne sastanke jer se
znalo da u tako velikom poslu bude i problema u gradnji, bude probijanja proračuna i slično, a
na te radne sastanke dolazila je gospođa Katica Mišković iz Ministarstva, dolazio je nadzor,
izvođač radova, predstavnik Općine i svaki se problem rješavao jer se na vrijeme reagiralo.
Gospođa Katica Mišković je VTR-om isposlovala dodatnih 140.000,00 kuna koji će biti
dodatni za završetak dvorane te će dvorana biti završena na vrijeme. Nastavlja, da kada je
kvalitetna ekipa koja hoće raditi onda se i može pratiti tijek odvijanja poslova ili reagirati ako
je to potrebno i može se posao odraditi. Obzirom da sada Općina ima poveznicu u
Ministarstvu moći će pratiti tijek radova tvrtke KALA i reagirati na vrijeme ako bude potrebe,
što s tvrtkom FENIX d.o.o. nije imala.
Željko Medić: - komentira da se 2012. godine radilo nešto po pitanju škole, ali je sve
obustavljeno, pa se ta ista firma koja je radila na školi uzela za izgradnju dvorane što je po
njemu ( Željku Mediću ) apsurdno te za to krivi Općinu.
Vlado Tadijanović: - smatra da gospodin Željko Medić nije u pravu iz razloga što je Zakon
takav da niti sada Općina ne može reagirati i izbaciti firmu KALA j.d.o.o. iz utrke za
izvođača, tako se ni tada nije moglo nešto značajnije napraviti i poduzeti.
Željko Medić: - traži pismeno izvješće do slijedećeg sastanka od zamjenika načelnika
gospodina Vlade Tadijanovića o sastanku koji se održao vezano za lovstvo na kojem je bio
prisutan pročelnik državne uprave gospodina Mario Vučinić.
Vlado Tadijanović: - odgovara da može dobiti pismeno izvješće samo po njegovu ( Vlade
Tadijanovića ) sjećanju jer se na tom sastanku nije pisao nikakav zapisnik te je ukratko
obrazložio gospodinu Željku Mediću što je bilo na sastanku. Informacija o problemu divljih
svinja došla je do ministra Tihomira Jakovine koji je u Općinu poslao predstojnika državne
uprave u Slavonskom Brodu gospodina Maria Vučinića te je u suradnji s Općinom dogovoren
sastanak između predstojnika državne uprave gospodina Maria Vučinića i predsjednika
lovačke udruge gospodina Đure Štivića, a on sam ( Vlado Tadijanović ) je na spomenutom
sastanku bio samo promatrač te nije sudjelovao u raspravi navedenih strana. Gospodin Mario
Vučinić je prenio što je sve rečeno ministru Tihomiru Jakovini te je ministar najavio jedan
neformalni dolazak u Glogovicu gdje je sporno pitanje divljih svinja da vidi ( ministar
Tihomir Jakovina ) može li se naći neko rješenje, a iako se na sastanku prijetilo da će biti
pozvani inspektori i nadležni za ovu problematiku gospodin Đuro Štivić je stao u obranu
lovačke Udruge te rekao što se sve radilo i poduzelo da se zaštite divlje svinje, a ujedno i da
se zaštite usjevi ljudi jer ipak treba više voditi računa o ljudima nego o svinjama. Gospodin
Mario Vučinić je prihvatio izlaganje gospodina Đure Štivića, ali su mnoga pitanja ostala
neriješena, a detaljno rješenje ovog problema nije se ni spomenulo. Gospodin Đuro Štivić je
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rekao da je šteta na usjevima zanemariva i da sve što bude prijavljeno osiguranje isplatiti
štetu, međutim ljudi su ogorčeni jer ne dobiju onoliko koliko su uložili te žele da za tonu
uništenog kukuruza dobiju tonu kukuruza, tako i drugih poljoprivrednih kultura koje divlje
svinje unište.
Željko Medić: - traži od predsjednika Vijeća da održi jednu tematsku sjednicu koja bi bila
vezana samo uz ovu problematiku jer divlje svinje više nemaju kontrole, a Udruga nema
sredstava s kojima bi pomogla ugroženim seljanima da se nađe neko rješenje.
Vlado Tadijanović: - govori kako lovačka Udruga radi po Zakonu i oni se pozivaju na to, te
su ponovno dobili produljenje Zakupa .
Željko Medić: - smatra da Udruga ne radi po Zakonu o lovstvu jer gdje je bio gospodin
Burazović traženo je da osiguraju sva sredstva koja su potrebna za postavljanje „pastira“, ali
Udruga to nema nego nekim poljoprivrednicima daju neku običnu žicu da si sami rašire, a
nekima ne daju ništa.
Predsjednik MO Brodski Zdenci: - govori kako su on i njegovi suseljani sami sebe
financirali, kupili „pastire“ na solarni sustav i ograde koje su pod električnim naponom i
instalirali na svoje njive, te više nemaju problema s divljim svinjama, zato ne vidi razloga
zašto se suseljani mjesta Glogovica ne bi tako dogovorili pa napravili isto.
Željko Medić: - govori da je činjenica da se broj divljih svinja povećao i treba ih svesti na
jednu razumnu brojku, jer dok je bio manji broj svinja zemlja se nije morala ograđivati.
Vlado Tadijanović: - podsjeća prisutne da je najveći problem nastao zbog privatnog
zakupnika koji je u Brčino dovezao krmače pa su divlje svinje prešle i na područje Općine
Podcrkavlje.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da se
nije nitko javio, zaključuje 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje te ju privodi
kraju.

DOVRŠENO u 21:20 sati.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.
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