REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/5
URBROJ: 2178/13-01-01-16-2
Podcrkavlje, 27. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 24. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 27. rujna 2016. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenice općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
Odsutni:
1. Damir Miletić
1. Barbara Mikulčić
2. Tomo Samardžija
2. Darija Pejić
3. Goran Andrić
3. Antun Tomić
4. Željko Berić
5. Mario Lovrić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Šimo Nikolić – stigao u 19.07 h nakon
otvaranja 1. točke dnevnog reda
9. Željko Medić – stigao u 19.15 h nakon
otvaranja 2. točke dnevnog reda
10. Goran Katalinić – stigao u 19. 17
nakon otvaranja 2. točke dnevnog
reda

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - kako su vijećnici uz poziv i materijale dobili Zapisnike sa 21. i 22.
sjednice OV, predsjednik OV pita ima li tko kakvih primjedbi za Zapisnike sa 21. i 22.

sjednice Općinskog vijeća. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnike sa 21. i 22.
sjednice Općinskog vijeća, predlaže glasovanje istoga.

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da su Zapisnici sa 21. i 22. sjednice
Općinskog vijeća usvojeni jednoglasno sa 7 glasova ZA.
Predsjednik OV: - govori da je dnevni red dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu,
osim prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12. 2015., a isto ih
dočekalo na stolu te navedeni prijedlog predlaže kao 2. točku dnevnog reda, kao i skidanje
točke 9 sa dnevnog reda – Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite u Općini Podcrkavlje.
Vlado Tadijanović : - objašnjava razlog skidanja 9 točke dnevnog reda – Prijedloga Odluke
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u općini Podcrkavlje,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje trebala je dostaviti Suglasnost na spomenuti Prijedlog
Odluke no to nije dostavila, ali čim se dobije Suglasnost, na jednoj od idućih sjednica uvrstiti
će se skinuta točka dnevnog reda.

Glasovanje
Predsjednik OV - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog i doda jedna
točka dnevnog reda, kao i da se skine 9. točka dnevnog reda. Nakon glasovanja konstatira da
su oba Prijedloga usvojena jednoglasno sa 7. glasova ZA, a dnevni red sa Izmjenama i
dopunama glasi :
DNEVNI RED:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2015.
3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za
2016. godinu (Rebalans)
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
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6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima osnovne škole
za školsku godinu 2016. / 2017.
7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih
potraživanja Općine Podcrkavlje
8. Prijedlog Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u
objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
9. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja, upravljanja i korištenja sportskih
građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje
10. Pitanja i prijedlozi

Ad. 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te nastavlja, da kao što je vidljivo u materijalima koje su
dobili za sjednicu OV, ostvareni su prihodi u iznosu od 2.530.241,24 kn, rashodi u iznosu od
2.137.622,36 kn, dok višak prihoda iznosi 392.618,88 kn. Nadalje, stanje računa na dan
30.06.2016. iznosio je 1.516.280,22 kn iz čega se vidi da se nešto više uprihodovalo nego što
se potrošilo. Što se tiče nenaplaćenih potraživanja, ono se odnosi na tri stavke : potraživanja
za komunalni doprinos u iznosu 18.487,01 kn, a ono se odnosi na to što ga ljudi otplaćuju na
rate. Druga, najbitnija stavka duga je komunalna naknada, čije potraživanje iznosi 1.416.08,17
kn čiji je najveći dužnik Domin d.o.o. Treća stavka su potraživanja za iznajmljeni prostor u
iznosu 1.134,17 kn, a u biti ova stavka duga nije problematična jer se uvijek plati, doduše
malo kasne sa plaćanjem, ali u stvarnosti plate. Nadalje, stanje obveza na dan 30.06.2016.
iznosi 38.806,95 kn. Govori da je stanje u biti prihvatljivo, a ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, a isto je
sastavni dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - Objašnjava da se ova Odluka trebala donijeti za 2015. godinu uz Godišnji
obračun proračuna, no ovo se jednostavno potkralo zbog problema sa računovodstvom tako
da će se ovo sada usvojiti, tj. trebalo bi se usvojiti. Uglavnom najbitnije u ovoj Odluci je to da
se iz 2015. godine u 2016. godinu prenijelo 1.097.777,19 kn, a to je iznos koji se otprilike
svake godine prenosi u slijedeću godinu.

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 raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2015. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015., a Odluka u cijelosti glasi:
ODLUKA
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2015.
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.801.019,65 kn koristit će se djelomično za pokriće manjka
prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 703.242,46 kn.
Manjak prihoda o nefinancijske imovine iznosi 703.242,46 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 703.242,46 kn ostvarili smo višak
prihoda poslovanja u iznosu od 1.097.777,19 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu ( Rebalans )
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - što se tiče Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje, objašnjava da postoje
Pozicije koje su se odnosile na sufinanciranje od strane Ministarstava i Fondova no kao što je
svima jasno to se ove 2016. godine neće moći izrealizirati. Nastavlja, da su se održali
parlamentarni izbori u dva navrata te iz tih razloga Općina neće moći povući nikakva
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sredstva, a samim time sredstva na pojedinim pozicijama su zarobljena pa se došlo do
zaključka da se to nekako raspodjeli tako da se skine s jedne Pozicije te prebaci na drugu
Poziciju. Objašnjava Pozicije na kojima bi se sredstva povećala : Pozicija 35 – Naknade
građanima i kućanstvima povećala bi se za 140.000,00 kn, te navodi razlog povećanja,
donijela se Odluka o porodiljnim naknadama koja je povećala iznos sa 1.500,00 kn pa do čak
5.000,00 kn ovisno o broju djece pa bi se taj konto povećao za 40.000,00 kn te 100.000,00 kn
za sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih školi. Slijedeću poziciju koju bi se trebalo
povećati odnosi se na Poziciju 52 – uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , a povećala bi
se za 60.000,00 kn, razlog povećanja kupovina malčera za radni stroj ( bager ) koji bi mogao
krčiti šikare do 7 cm debljine. Nadalje, treća pozicija koja bi se povećala bila bi Pozicija 55 –
dodatna ulaganja na poslovnim objektima, povećala bi se za 445.000,00 kn, a odnosi se na
društvene domove i objekte u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Navedeno naprijed odnosi se na
povećanje, a sada ( načelnik ) objašnjava gdje bi se skinula sredstva, pa navodi Poziciju 47 –
poslovni objekti, a na toj poziciji se predvidjelo za društveni dom u Podcrkavlju gdje je bilo
predviđeno 2.800.000,00 kn i proizvodnju humusa gdje je bilo predviđeno 1.000.000,00. kn.
Što se tiče društvenog doma u Podcrkavlju, očekivalo se da će se raspisati Natječaj , no kako
je već kraj godine nije realno da će se to dogoditi te će se s te pozicije skinuti 445.000,00 kn.
Što se tiče kompostane, proizvodnje humusa također nije realno za očekivati da će se
planirano izrealizirati ove godine pa će se s te Pozicije skinuti 200.000,00 kn. Završava
riječima da Proračun u konačnici ostaje isti samo će se skinuti 645.000,00 kn sa Pozicije 47 i
raspodijeliti na gore već spomenute Pozicije, a kroz iduće točke dnevnog reda detaljnije će se
još objasniti.

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 I. Izmjene i dopune proračuna Općine Podcrkavlje za
2016. Nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene I. Izmjene i
dopune proračuna Općine Podcrkavlje, a I. Izmjene i dopune proračuna Općine Podcrkavlje,
sastavni su dio ovoga Zapisnika.
Ad. 4. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - objašnjava da ono što se donijelo u I. Izmjenama i dopunama proračuna Općine
Podcrkavlje, sada se to mora provesti i rasporediti u Izmjenama i dopunama pojedinih
Programa. U I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu u privitku se nalazi tablica u
kojoj je u detalje razrađeno što se planira i po kojim mjesnim odborima i objektima u
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vlasništvu Općine raditi te koji su to iznosi u pitanju, a obzirom na navedeno u tabličnom
prikazu pita ( načelnik ) ima li potrebe sve čitati i ponovno iznositi, a ukratko govori (
načelnik ) da se spomenuti iznos od 645.000,00 kn podijelio po mjesnim odborima i
objektima, te navodi primjer mjesnog doma u Brodskim Zdencima gdje bi se uredila jedna
odnosno dvije prostorije te poziva vijećnika gospodina Maria Lovrića da ukratko nešto kaže o
tome.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Mario Lovrić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne te govori da se radi o mjesnom domu odnosno
nekadašnjoj školi u Brodskim Zdencima u kojoj su ostale tri odnosno četiri prostorije ( dvije
prostorije, hodnik i prostorija za šank gdje se piće poslužuje kad je zabava i sl. ) Nastavlja da
dom stoji već 10 – 15 godina, da se na njemu nije ništa radilo, osim što se izmijenila stolarija.
Govori da je plan da se uredi jedna prostorija i ugradi repetitor za mobilnu mrežu, napravila bi
se kuhinja, nagodinu sanitarni čvor, na mjestu gdje se nalazi šank izbio bi se zid pa bi se
dobilo malu salu i kuhinjicu gdje bi se održavale karmine, rođendani, a navedeno okupljanje
ne može se održavati u prostorijama nogometnog kluba jer carina stvara probleme. Govori, da
Nogometni klubovi ne mogu iznajmljivati prostorije niti ih ikome davati, jer ako dođe carina i
nađe npr. piće odgovarati će on kao pojedinac – predsjednik kluba te nogometni klub kao
Udruga. Nadalje, problem se stvara jer ljudi govore da je on time raspolaže, da je to njegovo
vlasništvo itd. no međutim to nije tako, on ne da ne želi ljudima izići u susret, nego ne može,
ne smije. Sve navedeno smatra dobrim razlogom da se obnove prostorije u mjesnom domu jer
se tamo smije donijeti i npr. svoje piće ( rakija bez markice ), družiti. Nastavlja da se dom
počeo radi 1995. godine, nije na njemu ništa uređivano te smatra da je vrijeme da se dovrši i
uredi, a nada se da će na godinu ići i energetska obnova ( izmjena krova ).
Načelnik : - nadovezuje se na gospodina Maria Lovrića i spomenutu energetsku obnovu
zgrada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te govori da je
pripremljena projektna dokumentacija za pet društvenih domova na području Općine
Podcrkavlje ( Tomica, Rastušje, Donji Slatinik, Brodski Zdenci i Glogovica ) i da se čeka
otvaranje Natječaja.
Goran Katalinić : - nadovezuje se na temu mjesnih domova te govori da u Gornjem
Slatiniku ima mjesni dom koji je nekad bio škola i u vlasništvu je Općine Podcrkavlje, da je
jako veliki objekt u kojeg bi stalo tristo osoba, ima popratne prostorije gdje bi se mogao
napraviti sanitarni čvor, kuhinja, bio bi od koristi svima na području Općine Podcrkavlje, a ne
samo mještanima naselja Gornji Slatinik, a stoji prazan, neuređen, te da je šteta da tako i
ostane pa pita ima li prostora da se i on ubaci o Planove.
Načelnik : - odgovara gospodinu Goranu Kataliniću da neće dozvoliti da se dogodi da to
samo tako propada.
Goran Katalinić : - govori da ima i bunar koji bi se trebao očistiti. Nastavlja da u samom
selu ima mali mjesni dom, ali je zaista premalen ( za karmine, rođendane ), dovoljno je velik
za svrhe glasovanja ( Izbore ).
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Načelnik : - govori da će voditi računa da se priredi projektna dokumentacija i za taj dom.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja vezano uz mjesne domove, da je sve
super što se navelo, ispričalo, ali da treba voditi računa o tome da se netko o tome treba i
brinuti, dovesti u nekakav red jer je do sada praksa bila loša, svi misle da je mjesni dom tuđe
vlasništvo te su se tako prema njima ( mjesnim domovima ) i odnosili.
Načelnik : - odgovara gospodinu Želju Mediću da je upravo ova problematika koju je
spomenuo jedna od slijedećih točaka dnevnog reda.
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 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. Nakon glasovanja
konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene I. Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016, a I.
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podcrkavlje za 2016. sastavni su dio ovoga Zapisnika.
Ad. 5. I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini ( Program :
socijalna skrb i zdravstvena zaštita )
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - objašnjava da se I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini (
Program : socijalna skrb i zdravstvena zaštita ) najviše odnosi u onom dijelu u kojem bi se
sufinancirali udžbenici. Govori, da kada se donosio Proračun za 2016. godinu tada se to nije
planiralo pa bi se iz toga razloga ovaj Program mora prilagoditi kako bi se donijela slijedeća
Odluka o sufinanciranju udžbenika. U tablici pod 7. ovoga Prijedloga Programa pod ostale
pomoći – pomoć za obrazovanje – nabavka udžbenika osnovne škole, povećalo bi se
spomenuto za 100.000,00 kn, kao i pod 2. iste tablice – porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad – jednokratne novčane pomoći rodiljama što bi se povećalo za 40.000,00 kn.
Dakle, Izmjene i dopune ovoga programa odnose se na sufinanciranje udžbenika te za
jednokratne novčane pomoći rodiljama. Ako nekome nešto nije jasno neka slobodno pita.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016.
godini ( Program : socijalna skrb i zdravstvena zaštita ). Nakon glasovanja konstatira da su
jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016.
godini ( Program : socijalna skrb i zdravstvena zaštita ), a I. Izmjene i dopune Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2016. godini ( Program : socijalna skrb i zdravstvena zaštita ) sastavni su dio
ovoga Zapisnika.
Ad. 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima osnovne škole
za školsku godinu 2016. / 2017.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - objašnjava da bi se ovom Odlukom svakom učeniku koji pohađa nastavu u
Osnovnoj školi Blaž Tadijanović Podvinje ili područnoj školi u Podcrkavlju, a čiji roditelji
imaju prebivalište na području Općine Podcrkavlje omogućilo sufinanciranje udžbenika u
iznosu od 350,00 kn. Nastavlja, da su vijećnici svjedoci koliko je problema zadnjih dana bilo
oko škole u Podcrkavlju gdje se i Općina prozivala da nije dovoljno napravila za spomenutu
školu, što nije istina, pa bi se ovom Odlukom pomoglo učenicima, roditeljima, a samim time
pokazalo Gradu Slavonskom Brodu i Ministarstvu da je Općini stalo i do škole i do učenika.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Mirko Orešković te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - pita za kriterije, obzirom je on invalid domovinskog rata pa bi ( da ima
školsko dijete ) imao pravo na besplatne udžbenike, pa ga zanima da li bi i od Općine
Podcrkavlje ostvario pravo na spomenutih 350,00 kn.
Načelnik : - odgovara potvrdno i kaže da bi imao pravo na 350,00 kn za bez obzira što bi od
države dobio besplatne udžbenike, te nastavlja da je ova Odluka koncipirana tako da sva djeca
imaju pravo, tj. ne pravi se razlika, a jedini kriteriji je da pohađaju Osnovnu školu u Podvinju
ili područnu školu u Podcrkavlju te da barem jedan od roditelja ima prebivalište na području
naše Općine.
Željko Medić : - vezano uz spomenuto sufinanciranje udžbenika govori da je on sam to kao
vijećnik predlagao još prije dvije godine, te svakako pozdravlja ovu Odluku. Govori da je bio
na sjednici vijeća roditelja te roditeljima rekao da će se ova Odluka vjerojatno donijeti gdje su
svi kao i on sam pozdravili spomenuto jer svaka kuna dobro dođe te se nada da će vijećnici
zajedno s njim donijeti ovu Odluku te pomoći roditeljima.
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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 sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima
osnovne škole za školsku godinu 2016. / 2017. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 10 glasova ZA donesena Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima osnovne
škole za školsku godinu 2016. / 2017., a Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika
učenicima osnovne škole za školsku godinu 2016. / 2017. u cijelosti glasi :
ODLUKA
o sufinanciranju nabavke udžbenika učenicima
osnovne škole za školsku godinu 2016./2017.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se pravo na novčanu pomoć u nabavci udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda
koji pohađaju nastavu u osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ Podvinje ili u područnoj školi u Podcrkavlju, a čiji
roditelji imaju prebivalište na području Općine Podcrkavlje.
Članak 2.
Sufinanciranje, tj. novčana pomoć za nabavku udžbenika iznosi 350,00 kn (slovima: tristopedesetkuna) po
učeniku.
Članak 3.
Novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke izvršit će se uplatom na transakcijski račun jednog od roditelja.
Članak 4.
Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje, a može se preuzeti u Općini Podcrkavlje ili na Internet stranici www.podcrkavlje.hr .
Članak 5.
Uz zahtjev je potrebno priložiti originalnu Potvrdu škole o upisu u školsku godinu 2016./2017., originalnu
Potvrdu PU o prebivalištu jednog od roditelja, te presliku bankovnog računa jednog od roditelja učenika.
Članak 6.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja novčane pomoći u nabavci udžbenika je 31. listopada 2016.
godine.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Internet stranici Općine Podcrkavlje i oglasnoj
ploči.

Ad. 7. Odluka o kriterijima i mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja
Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i nada se da su svi pročitali Prijedlog
Odluke ove točke dnevnog reda. Nastavlja, da se ova Odluka mora donijeti, a u njoj su točno
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navedeni koraci postupanja. U Prijedlogu Odluke se objašnjava koja su naša potraživanja:
komunalna naknada, komunalni doprinos, zatim mjere naplate od pisane opomene,
mogućnosti obročne otplate, naplate putem instrumenata osiguranja plaćanja ( mjenice ili
zadužnice ) te zadnji korak koji slijedi je ovrha. Nastavlja, kada se govori o ovrsi, svi znaju da
je nastupila zastara za puno nenaplaćenih potraživanja osobito potraživanja za komunalnu
naknadu, a ova Odluka je podloga da se ta potraživanja otpišu. Govori, da Općina mora ići u
ovrhu, a ono što se ne bude moglo ovršiti jednostavno će se morati otpisati kao zastara.
Nadalje, u jednoj od točaka se tumači ako su troškovi ovrhe skuplji od samog potraživanja
naravno da se neće ići u ovrhu. Nastavlja, kod otpisa duga daje se ovlast načelniku da do
iznosa 5.000,00 kn može djelomično ili potpuno otpisati dug o čemu je dužan obavijestiti
Općinsko vijeće jednom godišnje, dok kod iznosa preko 5.000,00 kn sa imenom i
prezimenom dužnika raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće na svojoj sjednici. Govori, da će o
svim poduzetim radnjama ( poslanim opomenama, ovrhama i o tome kome je načelnik otpisao
dug ) Jedinstveni upravni odjel obavještavati općinske vijećnike.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita tko je kriv za nastalu situaciju tj. što se takva Odluka prije nije donijela
i što se prije nije nešto konkretno poduzelo.
Načelnik : - odgovara da su svi krivi.
Zamjenik načelnika : - objašnjava, da bi se moglo bilo što poduzeti trebala se donijeti
ovakva Odluka, no nažalost nije, a kada se razgovaralo sa pravnicima koji su nam predlagali
kojekakva rješenja, modele, ispostavilo se da to ne pije vodu, ne bi prošlo, a da se pokrenulo
bilo što u FINI dobio bi se kontraefekt, no sada sa ovom Odlukom to bi se moglo urediti.
Mirko Orešković : - govori da se najveći dužnik naših potraživanja za komunalnu naknadu
DOMIN d.o.o. ionako neće moći naplatiti.
Privremena pročelnica : - objašnjava da je poduzeta radnja u svezi DOMINA d.o.o. u
stečaju, da je Rješenje o ovrsi otišlo na Upravni sud u Osijek iz razloga što se stečajni
upravitelj na spomenuto Rješenje žalio. Govori, da su na jednom od ročišta stečaja oni
prihvatili da Općina Podcrkavlje uđe u stečajnu masu sa zadnje 3 godine potraživanja, no
međutim oni su se ipak žalili pa je Rješenje o ovrsi tamo gdje je i vidjeti će se što će se
dogoditi.
Goran Katalinić : - pita kako se naplaćuje komunalna naknada, po kvadratu ili kubiku.
Privremena pročelnica : - objašnjava da je komunalna naknada godišnja obveza koja se
naplaćuje po kvadratu za stambeni prostor, poslovni prostor te za građevinsko zemljište koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te navodi primjer da Specijalna vozila plaćaju
komunalnu naknadu za objekt koji koriste te za poligon.
Goran Katalinić : - pita za fizičke osobe.
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Privremena pročelnica : - govori da se komunalna naknada plaća po kvadratu.
Goran Katalinić : - pita da li je ista cijena plaćanja komunalne naknade npr. u Tomici i
Podcrkavlju i npr. Gornjem Slatiniku ili nekom drugom selu.
Privremena pročelnica : - objašnjava da nije isto te da se komunalna naknada plaća po
zonama, da su Tomica, Rastušje, Grabarje i Podcrkavlje I zona, a ostala naselja su II zona te
da cijena nikako nije ista.
Načelnik : - govori da se dobar dio komunalne naknade naplatio kroz sporazumne otplate, te
kroz kojekakva Općinska davanja jer se propisalo da se npr. moraju platiti dugovanja prema
Općini da bi se ostvarilo pravo na porodiljnu naknadu, jednokratne novčane pomoći studentu i
slično.
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 kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a
nenaplaćenih potraživanja Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je Odluka o
kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Podcrkavlje
usvojena jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a
nenaplaćenih potraživanja Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 8. Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u
vlasništvu Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - govori da se već dao svojevrstan uvod u ovu točku dnevnog reda,
te nastavlja da se prošle godine donijela Odluka o zakupu poslovnog prostora za koji se
obvezno raspisuje Natječaj, a ovdje se radi o raspolaganju općinskom imovinom koja se
prvenstveno odnosi na društvene domove i objekte starih škola po naseljima Općine
Podcrkavlje. Nastavlja da nas je revizija upozorila da obzirom mi održavamo te domove
moramo nešto i uprihodovati tj. naplaćivati. Ovom Odlukom se regulira privremeno i
povremeno korištenje domova, a ako se Odluka usvoji doći će se u Općinu sa pisanim
zahtjevom da će se mjesni dom koristiti npr. za proslavu rođendana na tri dana te da će se
vratiti u prvobitno stanje. U članku 9. pod točkama 5, 6 i 7 stoje cijene koje su korisnici
obvezni platiti, a cijena je različita ovisno o prijavljenom prebivalištu tj. zavisno o tome da li
koriste mjesni dom u svome selu, van svoga sela ili pak ako mjesni dom žele koristiti osobe
koje uopće nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Podcrkavlje. Nadalje, u članku
9. točka 1. navelo se da i političke stranke moraju godišnje platiti korištenje prostora u
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vlasništvu Općine, a to Zakon o političkim strankama inzistira. Govori da je u članku 7. ove
Odluke navedeno tko prostore može koristiti bez naknade ( mjesni odbor, LAG, civilne
udruge, DVD, Crveni križ). Dakle, ako se ova Odluka usvoji, tko želi koristiti prostore u
vlasništvu Općine podnijet će pisani Zahtjev, sklopiti će se Ugovor, platiti cijena, obaviti će se
pregled prostorija i napisati Zapisnik o primopredaji prostora. Govori, da s obzirom da imamo
zaposlenog komunalnog radnika, to bi mogao on raditi.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Mirko Orešković te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - zanima ga ako politička stranka koristi općinsku vijećnicu mora li platiti
naknadu.
Privremena pročelnica : - odgovara potvrdno.
Mirko Orešković :- pita, ako politička stranka koristi općinsku vijećnicu pa društveni dom,
mora li platiti 200,00 kn.
Načelnik : - odgovara da ne, već da se plati godišnje 100,00 kn i može se koristiti sve
prostorije u vlasništvu Općine koliko god žele.
Željko Medić : - pozdravlja ovu Odluku, ali njegov prijedlog je da se sada o tome ne glasuje
obzirom da nema niti jednog predsjednika MO i pita načelnika i zamjenika da li su se održali
zborovi građana da se malo o tome upoznaju, a ne da se iznenade i pomisle kako su dobili
nekakav namet.
Načelnik : - odgovara gospodinu Željku Mediću da misli da za to nema potrebe jer su mjesni
domovi svih ovih godina bili u nadležnosti mjesnih odbora, a to se nije dobro pokazalo.
Željko Medić : - smatra da bi se ipak trebali održati zborovi građana.
Zamjenik načelnika : - objašnjava da je donošenje ove Odluke zakonska obveza.
Željko Berić : - govori da se mnogo novaca uložilo u mjesne domove, a nitko o tome ne vodi
računa i pita što se to nije odradilo pred koju godinu prije. Govori da mu je dosta tih
zakonskih obveza i Odluka koje se donose na stani – pani. Smatra da se ne trebaju održavati
zborovi građana, ali isto tako da donošenje ove Odluke neće ništa promijeniti već će se samo
ljudi obvezivati da dolaze u Općinu po Zahtjev i pita načelnika i zamjenika načelnika kada su
zadnji puta bili u kojem mjesnom domu i pogledali u kakvom su stanju.
Načelnik : - odgovara da se možda odmah neće uvesti red, ali da će se potruditi da se uvede
red.
Predsjednik OV : - govori da je donošenje ove Odluke zakonska obveza, ali isto tako se nada
da će uvesti red i disciplina. Također smatra, da svatko u svome selu treba sam uvesti nekakav
red.
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Tomo Samardžija : - pozdravlja sve prisutne. Također pozdravlja donošenje ove Odluke,
govori da su za mjesni dom u Grabarju prvo kupili 6 stolova, pa ponovno još 6, ali da se o
tome nije vodilo računa i brinulo se o tome ne bi sada ostao niti jedan te navodi primjer
Donjeg Slatinika gdje se kupilo posuđe za 100 osoba, a kada je jednom prilikom bio tamo pilo
se piće iz plastičnih čaša. Također smatra da bi se trebalo u brigu oko mjesnih domova
uključiti i netko iz mjesnog odbora jer za jednu osobu iz Općine za odrađivati to je veliki
posao.
Načelnik : - odgovara da se bez znanja mjesnog odbora to ni neće odrađivati.
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 davanju na privremeno i povremeno
korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira
da je Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u
vlasništvu Općine Podcrkavlje usvojena sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV te 2
SUZDRŽANA glasa, a Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u
objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 9. Odluka o načinu raspolaganja, upravljanja i korištenja sportskih građevina u
vlasništvu Općine Podcrkavlje.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - govori da je ova Odluka na istom tragu kao i prethodna. Nastavlja
da je Općina upravitelj, vlasnik sportskih objekata, a u članku 3. Odluke nabrojano je koji su
to sportski objekti – građevine u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Udruge su svake godine
dobivale određena sredstva, a od ove 2016. dobile su sredstva i objekte na korištenje bez
naknade na godinu dana putem Javnog natječaja, a da bi se to pokrilo i za iduću godinu, ova
Odluka je na taj način koncipirana. Nastavlja, da Općina povjerava sportskim klubovima
korištenje igrališta, građevina, zadužuje ih da se o navedenom brinu poput dobrog gospodara,
ali nikakvog postupanja bez Općine nema, a hoće li se nešto ulagati u navedene objekte mora
postojati dogovor sa načelnikom ili Općinskim vijećem. Nadalje, ono što je možda sporno to
su režijski troškovi jer svi računi stižu u Općinu, Općina ih plaća mimo sredstava koje su
Udruge dobile za svoje redovito djelovanje, a članak 5. ove Odluke kaže da su korisnici
obvezni sami plaćati svoje režijske troškove, a vijećnici će prilikom planiranja proračuna za
iduću godinu sami odlučiti hoće li se Udrugama smanjiti iznos sredstava za iznos spomenutih
troškova ili će im se povećati iznos sredstava za iznose koliki bi bili režijski troškovi. Govori
da je revizija za upravljanje imovinom naredila da mora postojati pisani trag o korištenju
prostorija Općine čak i ako ih dajemo bez naknade, a upravo ova Odluka će to pokriti.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Mario Lovrić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić : - govori da je ovo jedna od Odluka u nizu koja se mora donijeti u skladu sa
Zakonom, a koju smišlja netko samo da bi imao što raditi. Nastavlja, da ga zanima dan
stupanja na snagu ove Odluke jer od tada bi se trebali početi plaćati spomenuti režijski
troškovi, a kako će se to odraditi kad su sredstva već uplaćena, a možda već i potrošena.
Zanima ga može li se ova Odluka donijeti na nekoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Mariu Lovriću da ako se ova Odluka donese
ona stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“. Nadalje, govori da je za njih – sportske udruge na snazi Ugovor koji su sklopili
nakon raspisanog Natječaja, a Ugovor je potpisan na godinu dana.
Mario Lovrić : - jasno mu je sve, ali kaže da bi se o tome trebalo još razgovarati jer to za
sobom povlači još štošta drugoga. Govori o troškovima kluba, te kaže da s dobivenim
sredstvima jedva to podmire, a kamoli da još moraju plaćati i režijske troškove.
Privremena pročelnica : - govori vijećnicima da obrate pažnju na članak 5. stavak 2. ove
Odluke koji kaže „ Općina Podcrkavlje, ovisno o svojim proračunskim mogućnostima može
pomoći u sufinanciranju režijskih troškova „, što znači, da se klubovi ako imaju novčanih
problema mogu slobodno obratiti načelniku.
Načelnik : - odgovara potvrdno te kaže da će se o tome svemu još razgovarati prilikom
donošenja proračuna za iduću godinu.
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 načinu raspolaganja, upravljanja i korištenja
sportskih građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a nakon glasovanja konstatira da je
Odluka o načinu raspolaganja,upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine
Podcrkavlje usvojena sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, a Odluka o načinu
raspolaganja, upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje
glasi :
ODLUKA
o načinu raspolaganja, upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način raspolaganja, upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i
drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje.
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Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Općine Podcrkavlje, te se
trajno koriste u provođenju programa javnih potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode
sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine, zadovoljavaju i
posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o sportu.
Članak 2.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:
o redovito održavanje, tekuće i investicijsko održavanje sportskih građevina u građevinskom i
funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih
potreba u sportu;
o davanje u najam dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti;
o davanje u zakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine;
o primjerena zaštita sportske građevine;
o određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
o primjereno osiguranje sportske građevine;
o kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
o donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom;
o drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskim građevinama.
Članak 3.
Javne sportske građevine u općini Podcrkavlje su:
a) igralište za boćanje i dva nogometna igrališta s objektima – svlačionicama, uredskim i
klupskim prostorijama u naselju Podcrkavlje,
b) nogometno igralište s objektima – svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u naselju
Brodski Zdenci i
c) dva nogometna igrališta s objektima – svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama u
naselju Tomica.
Članak 4.
Sportskim građevinama raspolaže i upravlja Općina Podcrkavlje a daju se na korištenje sportskim
udrugama s područja Općine Podcrkavlje.
Korištenje sportskih građevina povjerava se na neodređeno vrijeme bez naknade uz uvjet da se u tim
prostorijama ne obavlja gospodarska djelatnost, a isto se može izmijeniti ili prekinuti:
o odlukom vlasnika – Općine Podcrkavlje,
o prestankom postojanja korisnika.
Korisnici sportskih građevina dužni su upravljati sportskim građevinama pažnjom dobrog gospodara
tako da čuvaju interes vlasnika, Općine Podcrkavlje.
Članak 5.
Korisnici javnih sportskih građevina u obvezi su plaćati režijske troškove (utrošak vode, električne
energije, telefona, interneta i grijanja u sezoni), a oslobođeni su plaćanja komunalne naknade.
Općina Podcrkavlje, ovisno o svojim proračunskim mogućnostima, može pomoći u sufinanciranju
režijskih troškova.
Članak 6.
Način i uvjeti korištenja sportskim građevinama uređuju se Ugovorom o korištenju sportskih građevina
koji u ime Općine Podcrkavlje zaključuje općinski načelnik i korisnik sportske građevine.
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Članak 7.
Modernizaciju i rekonstrukciju - kapitalno investiranje na sportskim građevinama provodi se u suradnji
s korisnikom i upraviteljem – vlasnikom objekata.
Ovisno o uvjetima, nositelj investicijskih radova na sportskim građevinama mogu biti i korisnik i
upravitelj – vlasnik, ovisno o prilikama i izvorima financiranja.
Članak 8.
Općina Podcrkavlje nadzire namjensko korištenje sportskih građevina, održavanje sportskih građevina u
skladu s obvezama što ih je preuzeo korisnik, te korištenje sportskih građevina.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - navodi da je praksa po ovoj točki dnevnog reda iznijeti izvješće u vezi škole, te
spominje prosvjed roditelja na školi kako bi se Grad Slavonski Brod pritisnuo da podnese
Zahtjev za tehnički pregled škole. Na inicijativu Grada Slavonskog Broda održao se sastanak
u Gradu Slavonskom Brodu na kojem su prisustvovala i gospoda iz Ministarstva te je Grad
Slavonski Brod odmah nakon spomenutog sastanka podnio Zahtjev za tehnički pregled škole.
Ministarstvo je raspisalo Natječaj za opremanje škole te se realni rokovi za početak nastave u
novoj školi očekuju početkom drugog školskog polugodišta. Nastavlja, iduću problematiku u
svezi ceste prema školi, te čita e-mail od odvjetnice Dalie Hećimović te govori ( načelnik ) da
je spomenuta cesta u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a svojata ju gospodin Valentin Franjić
jer ju obrađuje dugi niz godina i sada traži od nas da mu poklonimo isto, čak je i tužio Općinu
Podcrkavlje, a predmet se nalazi pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu. Obzirom da
zna da je sjednica OV, odvjetnica je iz toga razloga poslala e-mail gdje traži da on ( načelnik )
iznese problematiku i predloži vijećnicima rješavanje problema, da li da se donese Odluka u
kojoj bi se odrekli spomenutog ili da se uopće ne očituju. Njegov ( načelnikov ) prijedlog je
da se ne donese nikakva Odluka jer zašto bi se odrekli nečega što je naše ( Općinsko ).
Govori, da su vijećnici prije godinu dana donijeli Odluku da se kupi zemlja od gospodina
Ivezića koja se platila 140.000,00 kn i zašto da se sada odreknemo zemlje koju svojata
gospodin Franjić, a koja je u vlasništvu Općine Podcrkavlje.
Rasprava : Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Goran Katalinić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Goran Katalinić : - zanima ga Krečana, da li je Općina Podcrkavlje što uprihodovala i koliko
od prodaje ruda.
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Načelnik : - govori da je taj problem još dok gospodin Goran Katalinić nije postao vijećnik
prijavljena krim - policiji, a ako treba ponovno će poslati dopis istima. Od policije se dobio
dopis koji je pročitan na jednoj od sjednica OV gdje policija kaže da se tamo izvozi jalovina.
Nastavlja, da se dobiva koncesijska naknada u iznosu od 14.000,00 kn za mirovanje zemljišta.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da se
nitko nije javio zatvara 10. točku dnevnog reda te 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 : 28 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.
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