REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/7
URBROJ: 2178/13-01-01-16-2
Podcrkavlje, 22. prosinca 2016.

ZAPISNIK
sa 26. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 22. prosinca 2016.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:30 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 – stigao na drugu
točku dnevnog reda
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Mario Lovrić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković – stigao nakon
otvaranja prve točke dnevnog reda
8. Šimo Nikolić
9. Željko Medić
10. Barbara Biličić
11. Antun Tomić

Odsutni:
1. Goran Katalinić
2. Darija Pejić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković, predsjednik MO Dubovik – Mario Šimić, predsjednik MO Brodski Zdenci –
Ivo Petrović, građanin Darko Šimić.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.

Predsjednik OV: - kako su vijećnici uz poziv i materijale dobili Zapisnik sa 24. Sjednice
OV, predsjednik OV pita ima li tko kakvih primjedbi za Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog
vijeća. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća,
predlaže glasovanje istoga.

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog
vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Predsjednik OV: - predsjednik OV upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za
skidanje ili dopunu pojedinih točaka 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 9.
DNEVNI RED:
1. Razmatranje Izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine i
donošenje Zaključka o usvajanju istog
2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za
2016. godinu (Rebalans) te Izmjene i dopune Programa koji su sastavni dio
Proračuna za 2016. godinu
3. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu i Programa koji su
sastavni dio Proračuna za 2017. godinu
4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Općine
Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja
6. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite u Općini Podcrkavlje
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2016.
godine
8. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2017. -2019. godine
9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 9
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad. 1. Razmatranje Izvješća načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine i
donošenje Zaključka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te nastavlja, da kao što je vidljivo u materijalima Izvješće
je za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. gdje je detaljno objašnjeno što se sve radilo, što je
općinsko vijeće na njegov prijedlog usvojilo te da nema potrebe sve čitati, a ako nekog 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 Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za
razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje siječanj –
lipanj 2016. godine., a Zaključak u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.)
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine
prihvatilo je i usvojilo pisano Izvješće Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine
Podcrkavlje za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.

Ad. 2. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za
2016. godinu (Rebalans) te Izmjene i dopune Programa koji su sastavni dio Proračuna
za 2016. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
( Rebalans ) odnosi na poravnanje pozicija. Govori da vijećnici pogledaju čl. 3. Izmjena te
ukratko objašnjava svaku poziciju :
Pozicija 4. – doprinosi za zapošljavanje, bilo je predviđeno 15.000,00 kn, a povećalo
bi se za 1.700,00 kn, povećanje se najviše odnosi na javne radove.
Pozicija 12. – usluge telefona, pošte i prijevoza, bilo je predviđeno 25.000,00 kn, a
povećalo bi se za 10.000,00 kn, a povećanje se odnosi najviše na usluge poštarine jer je bilo
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dosta predmeta legalizacija gdje su se Rješenja slala poštom preporučeno, te komunalna
naknada gdje se slalo preporučeno sa povratnicom.
Pozicija 14. – usluge promidžbe i informiranja, bilo je predviđeno 15.000,00 kn, a
povećalo bi se za 6.000,00 kn, a odnosi se na medijsko praćenje Dana Općine, sudjelovanja
medija u vezi nove područne škole u Podcrkavlju.
Pozicija 19. – ostale usluge, predviđeno je bilo 50.000,00 kn, a smanjiti će se za
40.000,00 kn.
Pozicija 19.1. – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, bilo je predviđeno
12.000,00 kn, a smanjilo bi se za 12.000,00 kn jer se ništa nije potrošilo.
Pozicija 20. – naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ,
bilo je predviđeno 15.000,00 kn, a povećalo bi se za 500,00 kn, a povećanje se odnosi na
naknadu vijećnicima na dolazak na sjednice OV, obzirom se donijela nova Odluka koja
predviđa 250,00 kn svakom vijećniku na dolazak na sjednicu OV.
Pozicija 25. – bankarske usluge i usluge platnog prometa, predviđeno je bilo
15.000,00 kn, a povećati će se za 5.000,00 kn.
Pozicija 28. – tekuće pomoći unutar općeg proračuna, predviđeno je bilo 35.000,00
kn, a povećalo bi se za 25.000,00 kn.
Pozicija 29. – kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, predviđeno je bilo
195.000,00 kn, a smanjilo bi se za 195.000,00 kn jer se ništa nije potrošilo.
Pozicija 37. – tekuće donacije vjerskim zajednicama, predviđeno je bilo 5.000,00 kn, a
obzirom se ništa nije potrošilo smanjiti će se za 5.000,00 kn.
Pozicija 44. – kapitalne donacije građanima i kućanstvima, predviđeno je bilo
20.000,00 kn, a obzirom se ništa nije potrošilo smanjiti će se za 20.000,00 kn.
Pozicija 45.1. – kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora –
Vodovod i Brod – plin, predviđeno je bilo 150.000,00 kn, a povećati će se za 15.000,00 kn, a
povećanje se odnosi na donaciju Vodovodu za priključak na područnoj školi u Podcrkavlju te
vodovodnu mrežu do škole, a jedan dio se odnosi na precrpnu stanicu u Tomici koja se radi.
Pozicija 47. – poslovni objekti, predviđeno je bilo 3.255.000,00 kn, a smanjiti će se za
3.100.000,00 kn iz razloga što se predviđeni poslovni objekti nisu izrealizirali.
Pozicija 48. – ceste, željeznice i ostali prometni objekti, predviđeno je bilo
7.200.000,00 kn, a smanjiti će se za 7.000.000,00 kn.
Pozicija 49. – ostali građevinski objekti, predviđeno je bilo 200.000,00 kn, a smanjilo
bi se za 100.000,00 kn.
Pozicija 50.1. – komunikacijska oprema, predviđeno je bilo 5.000,00 kn, povećalo bi
se za 7.000,00 kn, a povećanje se odnosi računala, softer i sve ostalo vezano uz softer.
Pozicija 54.1. – dokumenti prostornog uređenja, predviđeno je bilo 150.000,00 kn, a smanjilo
bi se za 135.000,00 kn.
Nakon obrazlaganja Rebalansa, nastavlja da je ukupni proračun Općine Podcrkavlje bio
16.614.000,00 kn, a smanjio bi se za 10.536.800,00 kn, pa bi iznosio 6.077.200,00 kn, a
Rebalans se najviše odnosi na poravnanje pozicija. Nastavlja, da se uz Rebalans trebaju
donijeti i II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu, a II. Izmjene i dopune spomenutog
Programa odnose se na nerazvrstane ceste, izgradnju Doma kulture i proizvodnju humusa.

Rasprava
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 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu (Rebalans) te Izmjenu i dopunu Programa koji
je sastavni dio Proračuna za 2016. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa
11 glasova ZA usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje
za 2016. godinu (Rebalans) te Izmjena i dopuna Programa koji je sastavni dio Proračuna za
2016. godinu, a isto je sastavni dio ovoga Zapisnika.
Ad. 3. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu i Programa koji su
sastavni dio Proračuna za 2017. godinu :
a ) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
b ) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
c) Program potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2017. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
d) Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
e) Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017.
f) Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
g) Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2017. godinu
h) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2017. godini

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Proračun Općine Podcrkavlje za 2017. godinu planiran sa
11.265.800,00 kn, a najveći dio se odnosi na planiranje sredstava iz Europske unije. Govori da
će početi sa objašnjavanjem :
„ PRIHODI „ navodi da je najznačajniji prihod od nesamostalnog rada u iznosu od
1.585.000,00 kn, zatim sredstva koja dobijemo kao tekuće pomoći iz državnog proračuna
obzirom na stupanj razvijenosti u iznosu od 1.300.000,00 kn, tekuće pomoći od Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje u iznosu od 200.000,00 kn za javne radove – planira se zaposliti oko
deset osoba . Nadalje, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 6.639.000,00 kn
su sredstva koja se planiraju dobiti iz sredstava Europske unije, a značajniji prihodi su prihodi
od šumskog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kn, te prihodi od komunalnog doprinosa i
komunalne naknade u iznosu od 440.000,00 kn, kao i planiranih 50.000,00 kn od
poljoprivrednog zemljišta gdje Agencija za plaćanje u poljoprivredi daje zemljište u
vlasništvu Republike Hrvatske u zakup ili prodaju, a dio sredstava pripada Općini
Podcrkavlje. Govori, da bi prihodovna strana u konačnici iznosila 11.265.800,00 kn.
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„ RASHODI „Objašnjava da se promjene odnose na Razdjele u proračunu , a to su :
Predstavnička i Izvršna tijela – načelnik i općinsko vijeće te Jedinstveni upravni odjel –
ostalo.
- Što se tiče načelnika i općinskog vijeća postoji Program : 1001 Mjere i
aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela, te
Aktivnosti : Poslovanje ureda načelnika gdje je predviđeno 317.000,00 kn , a
odnosi se na plaće, doprinose, naknade za prijevoz, seminare te ostale tekuće
donacije, Poslovanje općinskog vijeća, gdje je predviđeno 45.000,00 kn za
naknade općinskim vijećnicima, Lokalna akcijska grupa Posavina, Udruga
općina i INA za plaćanje njihove članarine u iznosu od 32.500,00 kn.,
Proračunska zaliha u iznosu od 50.000,00 kn, Potpora političkim strankama i
nezavisnim vijećnicima u iznosu od 15.000,00 kn, Naknade povjerenstvima u
iznosu od 15.000,00 kn, Promidžba Općine u iznosu od 20.000,00 kn, Prigodne
proslave Općine u iznosu od 10.000,00 kn, Lokalni izbori u iznosu od
185.000,00 kn – treba se predvidjeti tako veliki iznos jer su lokalni izbori u 2017.
godini, a sredstva su potreba za rad biračkih odbora, općinskih izbornih
povjerenstava te proširenih izbornih povjerenstava, a iako će Županija određeni dio
sredstava vratiti ovaj iznos se mora predvidjeti, Redovita djelatnost Gradskog
društva Crvenog križa u iznosu od 15.000,00 kn koja se po Zakonu moraju
isplatiti, Obilježavanje dana Općine.
- Što se tiče Jedinstvenog upravnog odjela također postoje Programi i Aktivnosti :
Program : 2001 - Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela, Aktivnosti : Javna uprava i administracija u
iznosu od 311.500,00 kn, a odnosi se na plaće za zaposlene i njihove doprinose,
Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u iznosu
592.000.00 kn – hladni pogon, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u iznosu od 20.000,00 kn, planira se preko HZZ – a zaposliti dvije osobe
kojima se plaćaju samo doprinosi, Poticanje zapošljavanja – javni radovi u
iznosu od 235.000,00 kn, također se planiraju zaposliti preko Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, a sredstva se trebaju predvidjeti.
Program : 2002 – Upravljanje imovinom, Aktivnosti : Održavanje objekata
za redovito korištenje u iznosu od 95.000,00 kn, a odnosi se na materijale i
sredstva za čišćenje svih objekata u vlasništvu Općine Podcrkavlje, plaćanje
električne energije, plina, voda i ostalih komunalnih usluga, Održavanje
postrojenja i opreme u iznosu od 5.000,00 kn, u slučaju da se pokvari trimer,
motorna pila i slično, Održavanje zgrada u vlasništvu Općine u iznosu od
100.000,00 kn, a odnosi se na održavanje mjesnih domova, Održavanje voznog
parka u iznosu od 25.300,00 kn, a odnosi se na održavanje i plaćanje osiguranja
za radni stroj – bager u vlasništvu Općine Podcrkavlje, Opremanje općinske
zgrade u iznosu od 17.500,00 kn, a odnosi se na računala i i uredski namještaj (
kupovina računala, radnog stola, stolice ), Kupnja zemljišta u iznosu od
30.000,00 kn, a odnosi se na potrebu kupovine zemljišta oko mjesnih groblja u
Donjem Slatiniku i Gornjem Slatiniku, Energetska obnova zgrada u vlasništvu
Općine u iznosu od 530.000,00 kn, a odnosi se na šest društvenih domova u
vlasništvu Općine Podcrkavlje za koje je priređena projektna dokumentacija i čeka
se raspisivanje Natječaja.
Program : 2003 – Prostorno planska dokumentacija, Aktivnost : Izmjene i
dopune prostornog plana uređenja Općine u iznosu od 150.000,00 kn. Govori
da se u Rebalansu skinulo 135.000,00 kn, a ovdje će se predvidjeti 150.000,00 kn,
krenulo se u Izmjene i dopune Prostornog Plana Općine, a dobilo se od Upravnog
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odjela za graditeljstvo i prostornog uređenja obećanje da će naša Općina početkom
iduće godine doći na red.
Program : 2004 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Aktivnosti : Održavanje javne rasvjete u iznosu od 250.000,00 kn, Održavanje
groblja i krematorija u iznosu od 90.000,00 kn, Održavanje nerazvrstanih
cesta u iznosu od 270.000,00 kn, Održavanje kanalske mreže u iznosu od
50.000,00 kn, Održavanje i uređenje zelenih površina u iznosu od 75.000,00 kn,
Natpisne ploče u iznosu od 25.000,00 kn, a odnose se na kućne brojeve i nazive
ulica u pojedinim naseljima Općine Podcrkavlje, Opremanje društvenih domova
u iznosu od 50.000,00 kn, a odnosi se na sitan inventar ( kupovina posuđa i slično
), Nabava opreme za održavanje javnih površina u iznosu od 250.000,00 kn, a
odnosi se na kupnju traktora sa malčerom gdje postoji mogućnost dobivanja
sredstava iz Natječaja.
Program : 2005 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
Aktivnosti : Izgradnja javne rasvjete mjesni odbor Kindrovo u iznosu od
100.000,00 kn, Izgradnja mrtvačnice u Oriovčiću u iznosu od 150.000,00 kn,
Asfaltiranje nerazvrstane ceste Trnovačka ulica Tomica u iznosu od
1.000.000,00 kn, Asfaltiranje nerazvrstane ceste, Diljska ulica, Podcrkavlje u
iznosu od 1.000,000,00 kn, Izgradnja društvenog doma Podcrkavlje u iznosu od
3.400.000,00 kn, Izgradnja javne rasvjete mjesni odbor Donji Slatinik u iznosu
od 100.000,00 kn, Izgradnja ograde i uređenje parkirališta na mjesnom
groblju Podcrkavlje u iznosu od 50.000,00 kn, Uređenje staze na mjesnom
groblju Grabarje u iznosu od 25.000,00 kn, Uređenje središta Općine u iznosu
od 25.000,00 kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu Brodski
Zdenci u iznosu od 80.000,00 kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom
objektu Rastušje u iznosu od 50.000,00 kn, Izgradnja vodovodnog sustava u
iznosu od 150.000,00 kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu
Tomica u iznosu od 50.000,00 kn.
Program 2006 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva , Aktivnost : Poticanje
poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 10.000,00 kn.
Program 2007 - Protupožarna i civilna zaštita, Aktivnosti : Sufinanciranje
dobrovoljnog vatrogasnog društva u iznosu od 150.000,00 kn, Intervencija
javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 10.000,00 kn, Razvoj sustava civilne
zaštite u iznosu od 95.000,00 kn.
Program 2008 – Razvoj sporta i rekreacije, Aktivnosti : Poticanje sportsko
rekreativnih aktivnosti u iznosu od 20.000,00 kn, Sportske manifestacije od
interesa za Općinu u iznosu od 20.000,00 kn, Sportske stipendije u iznosu od
10.000,00 kn, Poticanje i promicanje športa – djeca, mladi veterani u iznosu
od 15.000,00 kn, Djelovanje sportskih udruga – klubovi u iznosu od 100.000,00
kn, Opremanje igrališta za djecu i mlade u iznosu od 90.000,00 kn.
Program 2009 – Javne potrebe u kulturi i religiji, Aktivnosti : Kulturno
umjetnički amaterizam u iznosu od 30.000,00 kn, Očuvanje sakralne baštine u
iznosu od 30.000,00 kn, Kulturne manifestacije od interesa za Općinu u iznosu
od 30.000,00 kn.
Program : 2010 – Socijalna skrb i novčana pomoć, Aktivnosti : Jednokratne
novčane pomoći u iznosu od 50.000,00 kn, Naknada za novorođenčad u iznosu
od 75.000,00 kn, Pomoć u naravi – ogrijev u iznosu od 20.000,00 kn, Troškovi
stanovanja u iznosu od 10.000,00 kn, Stipendije u iznosu od 70.000,00 kn,
Sufinanciranje prijevoza u iznosu od 20.000,00 kn, Darivanje povodom Sv.
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Nikole u iznosu od 3.000,00 kn, Jednokratne novčane pomoći u naravi u iznosu
od 10.000,00 kn.
Program : 2011 – Predškolski odgoj i obrazovanje, Aktivnosti : Financiranje
male škole u iznosu od 70.000,00 kn, Financiranje školskog pribora prvašićima
u iznosu od 5.000,00 kn.
Program : 2012 – Gospodarenje komunalnim otpadom, Aktivnost : Selektivno
sakupljanje otpada u iznosu od 176.500,00 kn.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu i sve Programe koji su sastavni dio Proračuna za 2017. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je Proračun Općine Podcrkavlje za 2017. godinu i svi Programi koji su sastavni
dio Proračuna za 2017. godinu usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA, a isto je sastavni dio
ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
sastavljena temeljem članka 14. Zakona o proračuna, te da nema potrebe posebno izlaganje jer
su navedena sva postupanja po proračunu i sve što se nalazi u proračunu ovdje je sastavljeno,
a ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje
za 2017. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je Odluka o izvršavanju proračuna Općine
Podcrkavlje za 2017. godinu usvojena jednoglasno sa 11 glasova ZA, a Odluka o izvršavanju
proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. Sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Općine
Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica : - govori da su u materijalima dobili Prijedlog Pravilnika o zaštiti
arhivskoga i registraturnog gradiva Općine Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s
rokovima čuvanja, te ukratko objašnjava da je Državni arhiv iz Slavonskog Broda po nalogu
Državnog arhiva Republike Hrvatske došao u Općinu Podcrkavlje u nadzor i temeljem
Zakona o čuvanju arhivskog gradiva zatražio da se donese interni akt po kojem će se
postupati, što bi značilo da sva dokumentacija koja pristiže u Općinu te akti koje Općina
stvara imaju rokove čuvanja - to je registraturno gradivo, dok je arhivsko gradivo ono koje se
čuva trajno. Nadalje govori da u spomenutom Pravilniku piše gdje se čuva, kako se čuva,
koliko se čuva, kako se zbrinjava gradivo i slično. Govori, da je Državni arhiv u Slavonskom
Brodu dao Suglasnost na Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
Općine Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja, a sada bi ga vijećnici
trebali usvojiti.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskoga i
registraturnog gradiva Općine Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja.
Nakon glasovanja konstatira da je Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
Općine Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja usvojen sa 10 glasova
ZA te 1 SUZDRŽANIM glasom, a Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
Općine Podcrkavlje s Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 6. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
u Općini Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika : - govori da je na prošloj sjednici OV bio ovaj Prijedlog Odluke, no
nije se dobila Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda u
Slavonskom Brodu pa se tada ta točka skinula sa dnevnog reda, a u međuvremenu Suglasnost
je stigla pa se Prijedlog ponovno našao na dnevnom redu. Nastavlja, da se po Zakonu moraju
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odrediti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Podcrklavlje, a obzirom da
na našem području imamo za spomenuto samo Lovačku udrugu „ DILJ „ Podcrkavlje, ona se
stavila kao Prijedlog.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite u Općini Podcrkavlje, a nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite u Općini Podcrkavlje, a Odluka u cijelosi glasi :
Temeljem članka 17. Stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine RH br. 82/15), te
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), a u skladu sa
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko tehnološki
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podcrkavlje, Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na 26. sjednici
održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donijelo je:
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Podcrkavlje
Članak 1.
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Općine Podcrkavlje:
1. Lovačka udruga ,,Dilj“ ,Vida Došena 12, Podcrkavlje
Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na
području Općine Podcrkavlje.
Članak 4.
Pravne osobe iz članaka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članaka 1. Ove Odluke izvršno tijelo dostaviti će kopiju Plana zaštite i spašavanja te civilne
zaštite, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje
u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.
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Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i
pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Podcrkavlje KLASA:810-01/12-01/9 , URBROJ:
2178/13-02-12-1 donijeta od Općinskog Načelnika općine Podcrkavlje dana 27. travnja 2012. godine.
Članak 8.
Po jedan primjerak (kopija) Općina Podcrkavlje će dostavit svakoj udruzi (članak 1.) navedenoj u ovoj Odluci i
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.
Članak 9.
Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo Općine Podcrkavlje istu usvoji uz prethodno dobivenu
suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod,
KLASA: 810-03/16-01/02 , URBROJ: 543-14-01-16-26 od 28. rujna 2016. godine.

Ad. 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2016. godine

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se kao i svake godine mora donijeti Odluka o imenovanju Povjerenstva
za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i
potraživanja (sada za 2016. godinu ). Nastavlja, da je njegov prijedlog da to bude Vlado
Tadijanović – predsjednik te Marija Pandurić i Josip Lovaković – članovi, a to bi bile osobe
koje bi popisale sve što je u vlasništvu Općine Podcrkavlje uključujući i mjesne odbore tj. što
se nalazi u kojem mjesnom domu. Govori, da ako netko ima neki drugi prijedlog neka ga
slobodne kaže.
Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne i pita kako će se obilježiti primjer klupe koje kolaju
po mjesnim domovima.
Načelnik : - govori da u Općini imaju inventurni brojevi, ali da svatko tko npr. iznajmi neki
mjesni dom zajedno sa posuđem, klupama, stolovima i slično potpisuje Ugovor čiji je sastavni
dio Zapisnik u kojem piše što se daje na korištenje.
Željko Medić : - njegov prijedlog je da se svaki stol i klupa posebno obilježi.
Načelnik : - slaže se s gospodinom Željkom Medićem.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko više nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za
provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i
potraživanja za 2016. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova
ZA usvojena Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2016. godinu, a Odluka u
cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. točke 20. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 26. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2016. godinu
Članak 1.
U Povjerenstvo za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te
obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje za 2016. godinu imenuju se:
1.

Vlado Tadijanović, predsjednik

2.

Marija Pandurić, član

3.

Josip Lovaković, član
Članak 2.

Tijekom mjeseca studenog i prosinca 2016. godine Povjerenstvo će izvršiti popis dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje sa stanjem na dan 31. prosinca
2016. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje 2017. -2019. godine

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika : - govori, da što se tiče godišnjeg plana sustava civilne zaštite, manjeviše sve su vidjeli u proračunu, a ovdje je iz proračuna Općine Podcrkavlje izvučeno što se
planira u 2017. godini te na temelju toga projekcije za 2018. godinu i 2019. godinu. Navodi
iznose koji su se predvidjeli : za stožer civilne zaštite i postrojbu civilne zaštite predviđeno je
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sveukupno 90.000,00 kn, za Vatrogastvo 160.000,00 kn te za Hrvatsku gorsku službu
spašavanje 5.000,00 što bi u konačnici bilo 255.000,00 kn.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017. 2019. godine. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017. -2019. godine, a
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
2017. -2019. godine sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 9. 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
kaže da je jučer 21. prosinca 2016. godine bila Press konferencija za novinare. Nadalje, škola
ide u dobrom smjeru, a obećanje su dobili da će škola započeti sa radom 16. siječnja 2017.
godine tj. kada krene drugo polugodište. Nastavlja, 70 % - 80 % opreme je stiglo, vlaga u
učionicama se sanira, tehnički pregled je u tijeku, dokumentacija se prikuplja te se i on sam (
načelnik ) nada da će zaista početak drugog polugodišta započeti u novoj područnoj školi u
Podcrkavlju za učenike od 1. – 8. razreda. Govori, da se održao sastanak i s roditeljima gdje
su zaključili ( roditelji ) da ako škola ne krene kad je rečeno ići će se na ponovne prosvjede.
Željko Medić : - govori, da je nakon najave pressice za novinare odmah dobio poziv iz
Ministarstva gdje su mu rekli da imaju spremnu svu dokumentaciju za početak škole, te
apelira svima da dođu pred školu za djecom 16. siječnja 2017. godine.
Privremena pročelnica : - govori da 16. siječnja 2017. godine treba započeti i mala škola i
također apelira svim vijećnicima da po svojim naseljima kažu roditeljima koji imaju djecu
predškolske dobi da dođu na sastanak vezan uz predškolski odgoj koji će se održati 13.
siječnja 2017. godine u zgradi Općine Podcrkavlje. Napominje, da će se obavijest o
iznesenom staviti na web stranicu naše Općine.
Zamjenik pretsjednika vijeća : - pozdravlja prisutne vijećnike, načelnika Općine
Podcrkavlje, zamjenika načelnika Općine Podcrkavlje, službenice Općine Podcrkavlje i ostale
prisutne na sjednici OV te se ispričava što je malo kasnio na sjednicu OV. Nastavlja, da je u
ovom sazivu OV bila izuzetno dobra suradnja svih vijećnika, političkih stranaka te da se
rijetko gdje može vidjeti da su sve Odluke donesene jednoglasno što ga izuzetno veseli.
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Govori da su iduće 2017. godine izbori pa ovom prilikom zahvaljuje svima za sve dobre
odluke koje su donijeli za dobrobit naše Općine te svima želi sretan Božić te uspješnu i sretnu
Novu godinu.
Predsjednik OV : pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije zahvaljuje svima za
dolazak na sjednicu OV te svima želi sretan Božić i Novu godinu, zatvara raspravu te 26.
sjednicu OV Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 : 00 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.
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