REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/5
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 14. rujna 2015.

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 14. rujna 2015.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19.30 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gospodin Damir Miletić.
Pozdravlja načelnika Općine, njegova zamjenika, nazočne vijećnike, predsjednike mjesnih
odbora, službenike općine te predstavnika LAG-a.
Otvara 18. sjednicu Općinskog vijeća Podcrkavlje te konstatira da imaju kvorum.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Barbara Mikulčić
5. Mirko Orešković
6. Mario Lovrić
7. Željko Medić

Odsutni:
1. Željko Berić – opravdao izostanak
2. Igor Dulj – opravdao izostanak
3. Šimo Nikolić
4. Antun Tomić
5. Šimun Abramović
6. Darija Pejić – opravdala izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, predsjednik MO Brodski Zdenci - Ivan Petrović, predstavnik udruge
Glog – Vinko Medić, predstavnik LAG-a Danijel Perić, predsjednik udruge Vranac – Dražen
Oroz (stigao u 20.00 sati).
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - pita ima li tko kakvih primjedbi na Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog
Vijeća. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
predsjednik OV predlaže glasovanje istoga.

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog
vijeća usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA.
Predsjednik OV: - nakon što je pročitao dnevni red upućuje pitanje nazočnima ima li tko
prijedlog za skidanje ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda. Za riječ se javio gospodin
Željko Medić te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - predlaže dopunu dnevnog reda još jednom točkom koja bi bila izvješće
načelnika općine Podcrkavlje o stanju izgrađenosti nove škole u Podcrkavlju, jer smatra da
više nema smisla da se ova tema stavlja pod točkom dnevnog reda pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV: - daje na glasovanje prijedlog gospodina Željka Medića da se u dnevni red
uvrsti točka vezana za informacije o izgradnji škole u Podcrkavlju. Nakon glasovanja
konstatira da prijedlog gospodina Željka Medića za dopunu dnevnog reda NIJE USVOJEN sa
2 glasa ZA, 4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom. Budući da više nitko od nazočnih
nije imo prijedloga za skidanje ili dopunu dnevnog reda, predsjednik OV predlaže da se usvoji
dnevni red ovakav kakav je u pozivu od točke 1 do točke 7.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine
Podcrkavlje - 1. čitanje (prezentacija izrađivača, Danijel Perić-LAG)
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2015.
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
na području Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima dužnosnika Općine
Podcrkavlje
5. Prijedlog Odluke o pristupanju u sastav urbanog područja Grada Slavonskog
Broda
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „Sporazum
gradonačelnika“ dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera
energetske učinkovitosti održivog razvoja
7. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen sa 6 glasova ZA i 1
glasom PROTIV, te otvara 1. točku dnevnog reda.
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Ad.1. Prijedlog Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa

za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Podcrkavlje - 1.
čitanje (prezentacija izrađivača, Danijel Perić-LAG)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje gospodinu Danijelu Periću – predstavniku LAG-a.
Danijel Perić: - pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje se na pozivu i izvještava da je dobio čast
i dužnost izraditi Pravilnik koji se odnosi na dodjelu financijskih sredstava iz proračuna
Općina udrugama. Izlaže, da je Zakon o udrugama propisao da će Vlada RH na prijedlog
svoje stručne službe donijeti Uredbu kojom će odrediti kriterije i mjerila koja se odnose na
dodjelu financijskih sredstava udrugama, što je i učinjeno te je tako donesena Uredba u kojoj
stoje kriteriji, mjerila, postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge, a ta Uredba je stupila na snagu ove godine. Spomenuta
Uredba propisuje tijela koja su u svom radu obvezna primjenjivati Uredbu, propisuje što se to
sve smatra sredstvima iz javnih izvora, te djelatnosti na koje se Uredba primjenjuje, a Općina
sama određuje koja će područja financirati i za to predviđa sredstva u proračunu. Nastavlja, da
su Uredbom predviđeni osnovni standardi financiranja i propisani uvjeti koje udruga mora
ispunjavati da bi se mogla financirati iz javnih izvora, a financiranje se provodi putem javnog
natječaja koji sadrži natječajnu dokumentaciju među kojima je i Pravilnik kojeg će sam
prezentirati. Govori da je Pravilnik poslan u svih sedam Općina područja LAG-a, te je ukratko
obrazlože zašto je naslov tako dugačak i što se sve u naslovu krije te koje mogućnosti daje, a
ovisno o Statutu Općine Pravilnik donosi načelnik ili općinsko vijeće. Nastavlja da je u
Pravilniku sve detaljno obrazloženo tko i na koji način može biti financiran, tko može biti u
povjerenstvu za provedbu natječaja, koje kriterije udruga mora imati da bi zadovoljila kriterije
natječaja. Na internet stranicama Općine mora se u roku 30 dana od dana usvajanja proračuna
Općine objaviti godišnji plan objave natječaja te nastavlja da se sredstva dodjeljuju putem
javnog natječaja osim u četiri slučaja kada natječaj nije potrebno raspisivati, a to su: kada
neka udruga želi pomoći nakon nepredviđenog događaja (elementarna nepogoda), kada
udruga ima isključivu nadležnost na zemljopisnom području (DVD), kada udruga ima
dodijeljenu određenu javnu ovlast (društvo Hrvatskog Crvenog križa), te jednokratna dodjela
sredstava u iznosa do 5.000,00 kuna s tim da taj iznos ne prelazi 5% ukupnih sredstava koja
Općina dodjeljuje udrugama. Osim Pravilnika, govori da je pripremio i dostavio sve potrebne
obrasce i upute u kojima je podrobno sve objašnjeno, te način ocjenjivanja projekata i
programa. Govori da Natječaj mora biti javan, a s udrugama se sklapa Ugovor te su dužne
potkrijepiti utrošena sredstva pa predlože da se svim predstavnicima udruga pošalje dopis s
primjerkom Pravilnika da bi se na njega mogli očitovati. Završava s izlaganjem i pita ima li
tko kakvih pitanja.
Predsjednik OV: - zahvaljuje se zaposleniku LAG-a gospodinu Danijelu Periću na izlaganju
i pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić, te mu predsjednik OV daje
riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne te govori da je po njemu Pravilnik neprecizno
napravljen jer škola nogometa i KUD ne mogu imati iste kriterije pa nije jasno na osnovu
čega će povjerenstvo dodjeljivati bodove.
Danijel Perić: - odgovara na sugestiju gospodina Maria Lovrića i obrazlaže da je Pravilnik
napravljen tako da se KUD-ovi ne natječu s klubovima, jer svatko ima svoje kriterije na
natječaju.
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Privremena pročelnica: - nadovezuje se na odgovor gospodina Danijela Perića upućen
gospodinu Mariu Lovriću te objašnjava da će klubovi imati jednu vrstu natječaja, nogometna
akademija drugu vrst natječaja, dok KUD-ovi uopće ne spadaju u tu vrst natječaja.
Mario Lovrić: - smatra da je to pretakanje iz šupljeg u prazno jer je općina Podcrkavlje imala
Program kojim su se donosile te odluke i isplaćivala sredstva.
Privremena pročelnica: - govori da će to i sada biti tako samo će se sada i papirnato
rješavati.
Predsjednik OV: - pita ima li još tko kakvih pitanja. Za riječ se javila privremena pročelnica
te joj predsjednik OV daje riječ.
Privremena pročelnica: - obraća se gospodinu Danijelu Periću s pitanjem koje ju zabrinjava,
a to je da će Općinsko vijeće donositi do kraja godine proračun za 2016. godinu i mora
predvidjeti određene sume sredstava za određene djelatnosti, pa ju konkretno zanima je li
dobro razumjela da isplata udruzi neće moći ići prije nego li se sklopi ugovor, a ujedno će se i
regulirati način isplate sredstava udruzi.
Danijel Perić: - odgovara potvrdno privremenoj pročelnici, te naznačuje da ovo nije volja
Općine nego je Zakon tako rekao te je Vlada potpisala Uredbu. S obzirom da je bio (Danijel
Perić) u Zagrebu na predavanjima Ureda za udruge gdje su i oni svjesni da je još dosta toga
ostalo nedorečeno, ali zaključak Ureda je takav da je ovo optimalno sa svim svojim
nedostacima i da bolje od ovoga nema.
Privremena pročelnica: - napominje da će udruge sada morati prikazivati kao redovite
prihode svoje članarine jer je to sve dokazivo – točan broj članova koje udruga ima, te koliko
član plaća članarinu, sve se mora prikazati te da ništa više neće ići na „crnjaka“.
Danijel Perić: - nadopunjuje se na obrazloženje privremene pročelnice da će se sve morati i
moći dokazati, osim zadnjeg članka u kojem stoji da će komisija davati konačnu ocjenu, ali i
to je uređeno i propisano u Pravilniku.
Privremena pročelnica: - smatra da će biti problema jer će se proračunom to sve morati
predvidjeti, a isplata neće moći ići prije ožujka, travnja, a niti svi natječaji mogu ići u isto
vrijeme.
Načelnik: - izjavljuje kako su svi klubovi na području općine Podcrkavlje financijski stabilni.
Predsjednik OV: - govori kako će biti nezgodno jer je problem vrijeme isplate sredstava
udrugama pogotovo onim udrugama koje svoje manifestacije imaju u siječnju kao na primjer
pokladno jahanje što se održava u Tomici te predlaže da se natječaji započnu ranije tako da
isplate idu na vrijeme.
Načelnik: - govori da se sve prvo mora donijeti u proračunu.
Predsjednik Udruge Vranac Dražen Oroz : - pita o koliko se sredstava radi za pojedine
udruge.
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Danijel Perić: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Dražena Oroza i govori da ovisi o
programskom području. Ako se to radi o sportu za to je predviđeno 20.000,00 kuna i to se
dijeli na nogomet, rukomet i košarku odnosno onim udrugama koje se jave na natječaj, a ona
udruga s najviše bodova dobiva najviše sredstava.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj temi. Za riječ se javio gospodin
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika, te mu predsjednik OV daje riječ.
Vlado Tadijanović: - obraća se gospodinu Danijelu Periću te ga zanima ako Općina
potpomogne udrugu s 5.000,00 kuna može li se ona tijekom godine javiti na neki drugi
natječaj.
Danijel Perić: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Vlade Tadijanovića da se udruga
može javiti samo jednom na natječaj za jednu manifestaciju, ali ako udruga ima više događaja
može se javiti na sve natječaje.
Privremena pročelnica: - smatra da jedna udruga ne može biti financirana iz pet izvora, ali
može biti sufinancirana od privatnih izvora, pa ju zanima kako će to prikazati reviziji.
Predsjednik OV: - zahvaljuje se na izlaganju gospodinu Danijelu Periću, pita javlja li se tko
za riječ. Kako se nitko nije javio otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2015.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku općine gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i obrazlaže da je Izvještaj sastavljan u nekoliko stavki, a
najzanimljivija je ta da je Općina ostvarila prihodi od 1.641.504,00 kuna dok su rashodi bili u
iznosu od 1.363.717,00 kuna što iznosi višak prihoda u iznosu od 277.787,00 kuna u prvih 6
mjeseci što je i razumljivo jer se veći kapitalni projekti rade u drugih 6 mjeseci kada
vremenski uvjeti dozvoljavaju. Stanje novčanih sredstava na dan 01.01.2015. bio je
1.572.556,04 kune, a na dan 30.06.2015. 1.697.485,53 kune. Nenaplaćena potraživanja na dan
30.06.2015. u iznosu od 1.189.751,74 kune odnose se na potraživanja za priključenje na
vodovodnu mrežu, odnosno dugovanja dok je općina ubirala prihod od naknade za priključak
produženja vodovodnih mreža, a sada je novim Zakonom to drugačije regulirano te se mora
kroz neko vrijeme naplatiti ta dugovanja. Potraživanja za komunalni doprinos iznose
36.779,41 kunu, a ova potraživanja se uglavnom odnose na osobe koje plaćaju komunalni
doprinos u ratama. Nastavlja, da su najveća potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od
1.146.090,25 kuna, a od tog iznosa oko 800.000,00 kuna odlazi na pravne osobe među kojima
je i DOMIN d.o.o. (bivša krečana) za koju se još uvijek traži model za otpis duga jer se dug
već godinama provlači kroz proračun, a u općini su svjesni da ta dugovanja neće moći
naplatiti iako je sve već prijavljeno u stečajnu masu. Nadalje, potraživanja za iznajmljeni
prostor odnose se na trgovinu u Brodskim Zdencima koja je isplaćena i dugovi su podmireni.
Ove godine se krenulo u reviziju komunalne naknade, nešto se dugovanja uspjelo naplatiti, a
ono što se nije uspjelo ići će ovrhe dok će za umrle će morati ići otpis. Završava s izvješćem i
pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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Predsjednik OV: - otvara raspravu na 2. 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 Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za
razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2015. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7
glasova ZA OV usvojilo Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2015. a Izvještaj u cijelosti glasi:
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 18.
sjednici održanoj dana 14. rujna 2015. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
OPĆI DIO
I
U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 30. 06. 2015. godine ostvareno 1.641.504,00 kn prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 1.363.717,00 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
1.641.504,00 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
1.363.717,00 kn
_____________________________________________
Višak prihoda i primitaka
277.787,00 kn
IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2015. bilo je 1.572.556,04 kn, a na dan 30.06. 2015. iznosilo je
1.697.485,53 kn.
V
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.
VI
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2015. iznose 1.189.751,74 kn, a odnose se na:
- potraživanja za priključenje na vodovodnu mrežu
5.761,40 kn
- potraživanja za komunalni doprinos
36.779,41 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu
1.146.090,25 kn
- potraživanja za iznajmljeni prostor
1.120,68 kn
_____________________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA
1.189.751,74 kn
VII
Stanje obveza na dan 30.06.2015. iznosi 4.457,92 kn, a odnosi se na obveze prema dobavljačima.
POSEBNI DIO
VIII
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Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.
IX
Polugodišnji obračun proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-08/15-01/10
URBROJ: 2178/13-01-15-1

Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti
na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i obavještava da su svi vijećnici dobili
prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti, ali
obzirom da vijećnici nemaju temeljnu Odluku o obavljaju komunalnih djelatnosti na području
Općine Podcrkavlje objašnjava zašto se pojedine stavke brišu. Razlog brisanju pojedinih
stavki je usklađenje općinske Odluke s novim Zakonom o pogrebnoj djelatnosti koji je
objavljen 2015. godine u kojem stoji da je obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza
pokojnika izbačeno iz koncesija. Prije je prijevoz pokojnika od mjesta umiruća do mjesta
pokopa bilo povjereno pogrebnom poduzeću temeljom koncesije ili ugovora o obavljanju
komunalne djelatnosti, međutim sada svatko ponaosob može birati prijevoznika pokojnika.
Fizička osoba može uzeti pogrebno poduzeće koje ima sklopljen Ugovor s općinom, a to je
pogrebno poduzeće „Palma“ ili može uzeti nekoga drugoga što znači da se iz temeljne odluke
briše prijevoz pokojnika i to u dva članka, a dodaje se u članku 13 novi stavak: održavanje
nerazvrstanih cesta gdje je revizija zamijetila da se iz komunalnih djelatnosti koje se
povjeravaju temeljem pisanog ugovora da je ispuštena riječ „održavanje nerazvrstanih cesta“,
pa se greška ovim putem ispravlja i dodaje u Odluku te ovime završava s izvješćem.
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 obavljaju
komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obavljaju
komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
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Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/3 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko
vijeće Općine Podcrkavlje na 18. sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine donijelo je:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Podcrkavlje
Članak 1.
U Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 3/14) u članku 2. točka 8. briše se.
Dosadašnja točka 9. postaje točka 8.
Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.

Članak 2.
U članku 6. točka 2. briše se.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.
Članak 3.
U članku 13. stavku (1) iza točke 4. dodaje se nova točka koja glasi: „5. održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-02/14-01/4
URBROJ: 2178/13-01-15-2

Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4. Prijedlog Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima dužnosnika Općine
Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - obrazlaže razloge zašto se ide s novom Odlukom te nastavlja da
Ministarstvo uprave vrši upravni nadzor nad svim jedinicama lokalne samouprave gdje su
zamijetili niz nepravilnosti što se tiče plaća i naknada načelnika i njihovih zaposlenika.
Nastavlja da plaću čini osnovica, koeficijent te se za svaku godinu radnog staža dobivaju
0,5% na plaću, a većina Općina je imala osnovicu za državne službenike i namještenike dok
Zakon kaže da načelnici i njihovi zamjenici nisu državni službenici i namještenici nego
državni dužnosnici koji se biraju na mandat te njihova osnovica mora biti kao i za državne
dužnosnike, a to čini jedno usklađenje. Nastavlja da je drugo usklađenje to što su si mnogi
župani, gradonačelnici i načelnici davali ovlasti da si uzimaju određena materijalna prava kao
što su regresi, božićnice, naknade za djecu, odvojeno stanovanje i slično, a Ministarstvo
uprave tvrdi da državni dužnosnici osim prava na mirovinski staž i stvarne materijalne
troškove kao što je službeni put nemaju nikakvih drugih materijalnih prava. Nastavlja da se s
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obzirom to sve mora staviti na papir naglašena je još jedna stvar, a to je da načelnik nema
pravo na klasični godišnji odmor propisan Zakonom o radu ili kolektivnim ugovorom, ali isto
tako ne mora opravdavati svoje izostanke niti ima točno određeno radno vrijeme na radnom
mjestu jer je on načelnik ili zamjenik načelnika 24 sata. Govori da ovo je Odluka kojom se
zadovoljava Zakon po Upravnom nadzoru te nastavlja da iako po koeficijentima koji sada
izgledaju veći nego su prije bili, plaće u neto i bruto iznosu ostaju iste jer je povećan samo
koeficijent, a osnovica sa 5.100,00 kuna snižena na 3.600,00 kuna kao za države dužnosnike.
Napominje, da je su u staroj Odluci bili navedeni fiksni iznosi za naknadu ukoliko načelnik
Općine ili njegov zamjenik obnašaju dužnost volonterski te je ostao isti iznos od 3.500,00
kuna i 2.000,00 kuna neto mjesečno. Završava izlaganje po ovoj točki.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 4. 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 Odliku o plaći i naknadama, te ostalim pravima
dužnosnika Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova
ZA OV usvojilo Odliku o plaći i naknadama, te ostalim pravima dužnosnika Općine
Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članaka 2. do 7. Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10),
članaka 90. i 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 4/13) i članka 4. Odluke o
ustrojstvu općine uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/10), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje, na 18. sjednici
održanoj dana 14. rujna 2015. godine donosi:
ODLUKU
o plaći i naknadama, te ostalim pravima
dužnosnika Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada, te ostalih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine
Podcrkavlje (u nastavku teksta: dužnosnici), kojima se sredstva za plaće i ostale naknade osiguravaju u Proračunu Općine Podcrkavlje.
Članak 2.
Plaću dužnosnika Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obnašaju profesionalno, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke, bio veći
od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom.
Članak 3.
Koeficijenti iz članka 2. ove Odluke za obračun plaće dužnosnika Općine Podcrkavlje iznose:
za obračun plaće načelnika 2,65
za obračun plaće zamjenika načelnika 1,85.
Članak 4.
Osnovicu za obračun plaće iz članka 2. ove Odluke, čini osnovica utvrđena za obračun plaće državnih dužnosnika, koja je temeljem Odluke
o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika na snazi u trenutku isplate plaće.
Članak 5.
Ukoliko dužnosnici Općine Podcrkavlje svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (volontersko obnašanje dužnosti) tada im
pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti i to:
naknada općinskog načelnika 3.500,00 kn u neto iznosu mjesečno
naknada zamjenika općinskog načelnika 2.000,00 kn u neto iznosu mjesečno.
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Naknade za rad dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za
obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 6.
Dužnosnici Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću prema odredbama ove Odluke, a
vrijeme obnašanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Članak 7.
Dužnosnici Općine Podcrkavlje, koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, za vrijeme obnašanja dužnosti ostvaruju pravo
na naknadu prema odredbama ove Odluke.
Članak 8.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o tome da li dužnost obavljaju sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, dužnosnici Općine Podcrkavlje,
ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u točno propisanom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s
posla, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti.
Prava iz stavka 1. ovog članka, odnose se na naknadu dnevnica za službeno putovanje i ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, pravo
na korištenje službenog vozila i službenih mobilnih telefona, kao i druge eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom.
Visina naknade za putne troškove iz stavka 2. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na
dohodak, koji je na snazi na dan isplate.
Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad (obnašanje dužnosti) dužnosnika Općine Podcrkavlje, temeljem Zakona o
plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odredbi ove Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Podcrkavlje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog
rješenja.
Članak 10.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 11/10).
Članak 11.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i stupa na snagu osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 080-01/15-01/18
URBROJ: 2178/13-01-15-1
________________________________________________________________________________________________
Obrazloženje:
Dana 10. lipnja 2015. godine Ministarstvo uprave RH, Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu
(regionalnu) samoupravu KLASA: 023-01/15-01/167 URBOJ: 515-02-02/1-15-2, uputilo je na adrese svih lokalnih jedinica dopis, odnosno
Uputu za postupanje koja se odnosi na uređivanje prava lokalnih dužnosnika.
U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je određen rok do 30. rujna 2015. godine, u kojem Jedinice
lokalne samouprave moraju uskladiti svoje akte sa spomenutom Uputom, odnosno sa zakonima (Zakon o plaćama u jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 28/10 i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) kako ih tumači Ministarstvo uprave.
Ministarstvo uprave je zauzelo stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s pravima lokalnih službenika i namještenika, a ni
s pravima radnika iz radnog odnosa. Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne primaju i raspoređuju u službu rješenjem, niti sklapaju ugovor
o radu, već obnašaju dužnost temeljem rezultata provedenih izbora i kao takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana
kolektivnim ugovorom sa kojim se uređuju prava službenika i namještenika.
Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa nisu dužni ni opravdati svoju eventualnu odsutnost.
Slijedom navedenog lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđeno pravo
na plaću i staž osiguranja, te prava u skladu sa propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih materijalnih troškova
nastalih u vezi obavljanja dužnosti.
Po usklađivanju akata iste je potrebno dostaviti Uredima državne uprave kako bi se nad općim aktima kojima se uređuju prava lokalnih
dužnosnika proveo nadzor zakonitosti u skladu s odredbama članaka 79.-82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).

Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o pristupanju u sastav urbanog područja Grada Slavonskog
Broda
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku općine gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik: - govori da, što se tiče pristupanja sustavu urbanog područja Grada Slavonskog
Broda da se to odnosi na Fond koji je osnovan a u kojem se nalazi sedam većih gradova
Hrvatske koji će moći iz tog Fonda povlačiti sredstva. U sustav urbanog područja Slavonskog
Broda spada bivša općina Slavonski Brod što znači od istoka do Oriovca. Govori da Općina
mora donijeti odluku želi li pristupiti tom sustavu urbanog područja Grada Slavonskog Broda,
a hoće li se taj sustav nas doticati u bilo kojem segmentu kao što je infrastruktura i slično to
još ne znamo, ali ovo je korak u kojem se Općina mora izjasniti želi li biti dio tog sustava.
Nastavlja da su sve susjedne Općine suglasne s ovim sustavom, a obzirom da je Općina
Podcrkavlje susjed Gradu možemo se nadati da bi nas se to moglo dotaći. Fond ima oko 300
milijuna eura i kroz 5 godina se ta sredstva mogu povlačiti, a iako se pretpostavlja da će
najveći dio tih sredstava povući grad Zagreb realno je za očekivati da bi i Slavonski Brod
mogao povući jedan dio sredstava. Govori da je to još dosta nejasno, ali će se oformiti timovi
u različitim segmentima, a za početak Općini je važno samo donijeti Odluku o pristupanju
tom sustavu jer ovo je nešto slično kao LAG. Govori da je vrlo važno da u Fondu ima
sredstava koja se mogu povući, jedino se ne zna hoće li se to ticati Općine i u kojem dijelu.
Završava s izlaganjem i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na izlaganje načelnika i govori da je Općina bila
pozvana na sastanak vezano za ovu temu gdje je dan prijedlog da Općine moraju imenovati
partnersko vijeće, a obzirom da nitko od predstavnika Općine Podcrkavlje nije mogao
prisustvovati tom sastanku naknadnim razgovorom načelnika i gospodina Dejana
Vuksanovića, direktora razvojne agencije grada Slavonskog Broda za predstavnike
partnerskog vijeća Općine Podcrkavlje imenovani su predsjednik vijeća i zamjenik općinskog
načelnika te su oni tako već načelno imenovani kao predstavnici Općine Podcrkavlje, a sada
ih vijeće ovlašćuje za potpisivanje.
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 Odliku o pristupanju u sastav urbanog područja Grada
Slavonskog Brod. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA OV
usvojilo Odliku o pristupanju u sastav urbanog područja Grada Slavonskog Brod, a Odluka u
cijelosti glasi:
Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14), i članka
32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Pocrkavlje na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. rujna 2015. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju u sastav urbanog područja Grada Slavonskog Broda
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Pocrkavlje daje pozitivno mišljenje za ulazak u sastav urbanog područja Grada Slavonskog
Broda, sa sjedištem u Slavonskom Brodu.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 023-01/15-01/41
URBROJ: 2178/13-01-15-5

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad. 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „Sporazum
gradonačelnika“ dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera
energetske učinkovitosti održivog razvoja
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne i pojašnjava da se općina Podcrkavlje
kandidirala prema Fondu za zaštitu okoliša na natječaj za izradu Planskih dokumenata
energetske učinkovitosti na području Općine Podcrkavlje, a u materiju uz prijedlog Odluke
stoji što se postiže ovakvim dokumentom. Nastavlja da je Općina u travnju ove godine
provela postupak javne nabave bagatelne vrijednosti gdje je s tvrtkom IVERSA d.o.o.
sklopljen Ugovor o izradi ovog dokumenta, a njegov sastavni dio mora biti „Sporazum
gradonačelnika“ te bi iz tog razloga vijeće trebalo donijeti ovu Odluku kako bi Općina imala
kvalitetan dokument što se tiče same energetske učinkovitosti na području Općine
Podcrkavlje. Završava svoje izlaganje i pita ima li kakvih pitanja.
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 prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative
„Sporazum gradonačelnika“ dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera
energetske učinkovitosti održivog razvoja. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7
glasova ZA OV usvojilo Odluku o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „Sporazum
gradonačelnika“ dokumenta gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera energetske
učinkovitosti održivog razvoja, a Odluka u cijelosti glasi:
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće
Općine Pocrkavlje na svojoj 18. sjednici održanoj dana 14. rujna 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative «Sporazum gradonačelnika»
dokumenta gradonačelnika / načelnika Europe
o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje prihvaća tekst «Sporazum gradonačelnika» - dokumenta gradonačelnika/načelnika
Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog razvoja pokrenutog od strane Europske komisije u siječnju
2008. godine s ciljem provođenja mjera usmjerenih borbi protiv klimatskih promjena kao jednom od glavnih prioriteta
Europske unije.
Članak 2.
Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz «Sporazum gradonačelnika», predstavlja važan preduvjet energetski održivog
razvitka općine Podcrkavlje baziranog na povećanju energetske učinkovitosti, smanjenje emisija stakleničkih plinova,
korištenju obnovljivih izvora energije i održivom gospodarskom rastu u općini Podcrkavlje.
Članak 3.
«Sporazum gradonačelnika» u ime Općine Podcrkavlje potpisat će načelnik Tomislav Trtanj. Tekst «Sporazum
gradonačelnika» i pristupnog obrasca u privitku je ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 023-01/14-01/68
URBROJ: 2178/13-01-15-25

Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad. 7. Pitanja i prijedlozi
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 prisutne te je iznenađen pokazanim nezanimanjem vijećnika i
predsjednika OV za tijek izgradnje i dokle su stigli radovi na novoj školi u Općini Podcrkavlje
jer smatra da se ovakva investicija za Općinu događa jednom u životu te iz tog razloga traži
pisano izvješće načelnika Općine o toj temi.
Predsjednik OV: - smatra da konstatacija gospodina Željka Medića o nezanimanju vijećnika
i njega samoga kao predsjednika OV nije točna jer se za sjednicu pa tako i za svaku točku
načelnik mora prirediti i tako može odgovoriti na postavljena pitanja, te smatra da ova tema
ne mora čekati sjednicu nego se i van sjednice vijeća može pitati načelnika kako napreduje
realizacija tog projekta.
Željko Medić: - ulaže repliku i traži pisano izvješće predsjednika OV o tome da je točka o
tijeku izgradnje nove škole u općini Podcrkavlje bila uvrštena u točku dnevnog reda.
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Načelnik: - pohvaljuje zainteresiranost gospodina Željka Medića, ali tema o projektu škole u
Općini Podcrkavlje unazad nekoliko sjednica bila je spominjana pod točkom razno te u
pisanom obliku se nalazi u zapisniku koji je uvijek bio usvojen pa ne vidi (načelnik) ništa
sporno oko ove teme jer se ona uvijek izlaže kao izvješće načelnika, a i u samom proračunu se
uvijek ostavljaju sredstva za školu. Načelnik izvještava prisutne da je školska dvorana
završena, bila je službena primopredaja iste i sada se čeka tehnički prijem koji se ne može
ostvariti dok ne budu priključci vode, struje tj., dok se ne završi škola. Nastavlja da dvorana
lijepo izgleda te osim lopti opremljena je svim ostalim spravama, a obzirom Općina ima
ključeve od dvorane može se otići i pogledati. Što se tiče same škole radovi su nastavljeni,
teren se priprema za asfaltiranje, postavlja se stolarija, ispituje se instalacija, uglavnom
izvoditelj radova ima svoju dinamiku obavljanja poslova, a rok završetka radova je kraj
godine što stoji i u Ugovoru. Nastavlja da su iz Ministarstva obećali da će maksimalno
pogurati završetak radova. Govori da je u Općini održan sastanak zajedno s ravnateljicom
škole, pročelnicom za školstvo u Županiji i zamjenicom župana gdje je dobiven zadatak
napraviti troškovnik za opremanje škole, a Ministarstvo je voljno opremiti školu s
namještajem. Govori da je obveza Općine infrastruktura pa je u razgovoru s predstavnicima
vodovoda dogovoreno da će do kraja ovog mjeseca krenuti s radovima dovođenja vodovodne
mreže do škole i to bi do početka 10. mjeseca trebalo biti gotovo dok je Elektra imala manjih
problema s javnom nabavom kablova, ali bi se do kraja godine trebala postaviti trafostanica, a
sama cesta nije uvjet dobivanja uporabne dozvole jer Općina ima projektnu dokumentaciju i
lokacijsku dozvolu. Nastavlja da će jedini problem biti otkup zemljišta koji će oduzeti najviše
vremena pa stoga nije sigurno hoće li se uspjeti završiti nova cesta sa stazom i vodoodvodnjom, ali iduće godine će biti gotovo. Govori da za sada sve dobro izgleda, ali obzirom
da je veći dio kadra novog izvođača radova iz bivše tvrtke FENIX treba imati dozu rezerve.
Predsjednik OV: - zanima ga što je s opremanjem škole, ima li rokova.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje predsjednika OV i govori da nema rokova, ali
gospodin iz Ministarstva, Petar Šokić koji je zadužen za investicije požuruje Općinu u izradi
troškovnika za opremanje škole da se može raspisati natječaj te se iz tog razloga nada
(načelnik) da će djeca moći krenuti novu školsku godinu u novoj školi. Sama kotlovnica je u
sastavu škole i ona je predmet ugovora, škola ima rukometno igralište, vježbalište 20X20,
atletsku stazu od 70 metara i skok u dalj u pijesku.
Predsjednik OV: - zanima ga tko pravi troškovnik za opremanje škole.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje predsjednika OV i govori da obzirom postoje
pedagoški standardi dožupanica, Dunja Magaš koja je bila na sastanku dobila je taj zadatak jer
je ona provodila natječaj za Općinu Gundince.
Tomo Samardžija: - zanima ga hoće li nova škola ostati područna škola ili će biti
samostalna.
Načelnik: - za sada kako stvari stoje biti će područna škola, ali iz Ministarstva se boje kada se
škola završi neće ju imati kome predati jer Grad Slavonski Brod ne želi sudjelovati u ničemu
po tom pitanju, niti se odazivaju na sastanke pa je prijedlog Ministarstva bio da županija
donese prijedlog izmjene mreže škola tako da se nova škola u Podcrkavlju može osamostaliti
jer po broju djece ima osnove za to. Nastavlja da je Županija sastavila dopis prema Gradu
Slavonskom Brodu gdje se trebaju očitovati o toj školi i ako nemaju ništa protiv
osamostaljenju trebaju dati suglasnost.
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Željko Medić: - obavještava da je početkom godine dobio dopisu u kojeg Grad Slavonski
Brod traži od Županije da preuzme škole u Podcrkavlju i Ruščici.
Načelnik: - potvrđuje da je i općina dobila takav dopis no prijedlog mreže škola donosi
Županija, a Ministarstvo usvaja i ako se Grad Slavonski Brod očituje na dopis pročelnice
Vukašinović i budu suglasni da se nova škola u općini Podcrkavlje odvoji od matične škole u
Podvinju Ministarstvo će to provesti, ali prije toga na Županijskoj skupštini moraju usvojiti tu
novu mrežu škola.

Načelnik:- govori da će ta djeca iz Tomice i Rastušja imati pravo birati koju školu žele
pohađati jer ostala sela koja se nalaze na području Općine Podcrkavlje imaju dostatan broj
djece za otvaranje nove škole, a radi se o 170 djece.
Mario Lovrić: - postavlja pitanje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću, a
zanima ga da li se javila firma koja nam projektira izgradnju nerazvrstanih cesta što se ide u
asfaltiranje i dokle se stiglo po tom pitanju, a osim toga zanima ga (Maria Lovrića) hoće li ići
izgradnja javne rasvjete u Brodskim Zdencima, te kada će se opet raspisati natječaj za
energetsku učinkovitost za fasade, stolariju i sanitarnu toplu vodu. Osim iznesenoga upućuje
(Mario Lovrić) pitanje načelniku pa ga zanima ima li kakva informacija za izvoz kamena sa
rudišta jer je primijetio da se na kamion natovari velika količina kamena koja se rasipa po
cesti a po studijima to nije bilo tako planirano.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića i govori da
prema Ugovoru o koncesiji oni ne bi smjeli vršiti iskope i prodavati rudu ili jalovinu jer
njihova koncesija dozvoljava isključivo preradu rude tako da ovo što je gospodin Mario
Lovrić rekao je kriminal što oni rade, a problem je što ta firma plati godišnju koncesiju za
najam zemljišta odnosno najam koncesije, a prema Ministarstvu financija Općina ne može
tužiti koncesionara za izgubljenu naknadu koju bi oni morali Općini uplaćivati temeljem
iskopane rude i same prerade iste gdje bi Općina uprihodila značajna sredstva. Po procjeni
studije na okoliš tu se radi o oko pola milijuna do 750 tisuća kuna koje bi Općina godišnje
trebala uprihoditi. Govori da se s njima ne može kontaktirati, ovo što oni rade, rade nelegalno
pa bi trebalo poduzeti neke korake samo što bi se prije toga trebalo posavjetovati sa stručnim
službama.
Mario Lovrić: - dodaje da bi trebalo poslati inspekciju ili poslati našeg komunalnog redara
da napravi neki zapisnik ili prijaviti policiji.
Načelnik: - predlaže da on kao načelnik Općine, a može i još netko iz vijeća izaći na teren uz
pratnju inspektora, možda i uz pratnju policije pa vidjeti što se može učiniti po tom pitanju te
to sve prijaviti institucijama, a hoće li one što napraviti to više nije Općinska briga.
Vlado Tadijanović: - odgovara na jedno od postavljenih pitanja gospodina Maria Lovrića
vezano za nerazvrstane ceste i govori da su u katastru geodetski elaborati pri kraju i da bi se u
prvom kvartalu slijedeće godine to trebalo pokrenuti. Nastavlja da je provedena bagatelna
nabava, odabran je projektant i radi se projektna dokumentacija te da će to će biti spremno. Po
prijavi za natječaj 72 mjera 72 ruralnog razvoja treba za konzultantsku firmu isto provesti
bagatelnu nabavu jer ona odrađuje poslove prijave za natječaj, a kada se to odradi time bi
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Općina bila spremna sa kompletnom prijavom za natječaj premda sama projektna
dokumentacija nije uvjet prijave na natječaj, ali ona ubrzava postupak jer kad se dobije na
natječaju može se odmah ići u realizaciju projekta za koju su dali godinu dana. Problem koji
se javlja je natječaj koji nikako da se raspiše.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića vezano za energetsku
učinkovitost fasade i govori da gospodin koji je radio za zgradu općine po njegovim
saznanjima bi se natječaj mogao raspisati do kraja godine te govori svima koji imaju
građevinske dozvole ili rješenje o izvedenom stanju, a žele se prijaviti na natječaj neka se
prirede.
Mario Lovrić: - zanima ga vrijedi li još uvijek ponuda gospodina Stanića za objekt u
Brodskim Zdencima da se može kandidirati za natječaj.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića i govori da bi trebali
prirediti dokumentaciju za svlačionice u Brodskim Zdencima te nadzor inženjera da je sve
napravljeno u skladu sa projektom da se ta zgrada može prijaviti na natječaj, a osim toga
objekti tipa domovi i svlačionice na nogometnim igralištima ići će na natječaje da dobiju
panele i spremnike sa solarnim pločama za toplu vodu.
Vlado Tadijanović: - predlaže gospodinu Mariu Lovriću da ovih dana navrati u Općinu i da
se zajedno dogovore oko javne rasvjete za Brodske Zdence.
Željko Medić: - predlaže da se promjeni sijalica na ulazu udruge zbog nadolazećih izbora da
se netko ne bi ozlijedio na stepenicama.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića i govori da će se
renovirati zgrada Općine na koju će se stavljati led rasvjeta.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da se
nije nitko javio, zaključuje 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje te ju privodi
kraju.
p
DOVRŠENO u 21:15 sati.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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