REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-16-2
Podcrkavlje, 20. prosinca 2016.

ZAPISNIK
sa 25. izvanredne , telefonski sazvane sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
održane dana 20. prosinca 2016. godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:00
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:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Mario Lovrić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Šimo Nikolić
9. Željko Medić
10. Barbara Biličić
11. Goran Katalinić

Odsutni:
1. Antun Tomić
2. Darija Pejić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - kako vijećnici nisu dobili točku dnevnog reda jer je sjednica sazvana
izvanredno - telefonski isto ih je dočekalo na stolu pa pita ima li tko prijedlog za skidanje i
dopunu pojedine točke dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za
skidanje ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u
pozivu od točke 1. do točke 2.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste u naselju Tomica unutar Mjere 07 „ Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020.
2. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 11
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Tomica unutar Mjere 07 „ Temeljne usluge
i obnova sela u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te im se zahvaljuje jer su se odazvali na
telefonski poziv predsjednika vijeća i došli na izvanrednu sjednicu OV. Govori, da je raspisan
Natječaj za ulaganje u nerazvrstane ceste, a obzirom je priređen dobar dio materijala za
javljanje na Natječaj poduzele su se dodatne radnje kako bi se zaista i mogli javiti i dobiti
sredstva. Nastavlja, da su se stvari malo iskomplicirale jer se nije mogla dobiti građevinska
dozvola sa pravomočnošću pa su se morali skupljati potpisi od svih susjeda u Trnovačkoj ulici
u Tomici, a skupilo se 56 od 58 potpisa - Slavko i Katica Marjanović nisu htjeli dati potpise
iako su obećali da će ih dati kad dođu na javni uvid za spomenutu cestu. Govori, da je sreća u
nesreći što se imala varijanta „ B „ gdje se uzela iskusna konzultantska tvrtka koja radi na
prijavama za Natječaj pa ćemo ( Općina Podcrkavlje ) se uspjeti javiti na Natječaj, a da li
ćemo proći i uspjeti povući sredstva to ovisi o ocjenjivačkoj komisiji. Nastavlja, radi se
1.888.000,00 kn, s time da je 85 % sredstava iz EU, a 15 % sredstava je iz državnog
proračuna tako da Općina Podcrkavlje ne bi imala nikakvih dodatnih troškova, iako ih je
imala oko geodetskih usluga, samih imovinsko – pravnih odnosa, projektiranja i slično, a ako
se prođe na Natječaju moći će se i ta sredstva opravdati. Govori, da obzirom se radi o iznosu
većem od 70.000,00 kn potrebna je ova Odluka OV kako bi se mogli javiti na spomenuti
Natječaj i kako bi prijava bila regularna. Još jednom se zahvaljuje svima što su se odazvali
ovoj hitnoj izvanrednoj sjednici OV jer bez njihove Odluke ne bi se moglo javiti na Natječaj.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita za ostale nerazvrstane ceste na području Općine Podcrkavlje.
Zamjenik načelnika: - odgovara gospodinu Željku Mediću da se promijenio Pravilnik, jer
kada se u proračunu planiralo za Natječaj za nerazvrstane ceste, planiralo se sa 7.000.000,00
kn i 14 – 15 nerazvrstanih cesta, no međutim država je sada predvidjela samo oko
350.000.000,00 kn, no informacije govore da će već iduće godine ponovno biti raspisan
Natječaj.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja u projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Tomica unutar Mjere 07 „
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova ZA usvojena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Tomica unutar Mjere 07 „ Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. – 2020., a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br.
4/13), i članka 16. Stavak 13. Pravilnika o provedbi Mjere 07 – „ Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 ( „Narodne novine“ br.
71/16) Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU TOMICA UNUTAR MJERE 07 „TEMELJNE USLUGE I
OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Podcrkavlje za provedbu ulaganja na području jedinice
lokalne samouprave ( Općina Podcrkavlje ) za investiciju/projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u
naselju Tomica“.
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.2.„Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih
vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip operacije
7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Članak 3.
U svrhu prijave ulaganja na natječaj navedenog u članku 1. Ove Odluke, ovom Odlukom ujedno se daje
i suglasnost za prijavu na natječaj.
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Članak 4.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta „Kratki opis projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Članak 5.
Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. Ove Odluke na natječaj za Mjeru
07, Podmjera 7.2., Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020..
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom vjesniku“ Brodskoposavske županije.

Ad. 2. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV : pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije zahvaljuje svima za dolazak
na izvanrednu – telefonski sazvanu sjednicu OV, zatvara raspravu te 25. sjednicu OV Općine
Podcrkavlje izvanrednu – telefonski sazvanu privodi kraju.

DOVRŠENO u 18 : 45 sati.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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