REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 16. ožujka 2017.

ZAPISNIK
sa 27. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 16. ožujka 2017. 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:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Mario Lovrić
4. Šimun Abramović
5. Mirko Orešković
6. Željko Medić
7. Darija Pejić
8. Goran Katalinić

Odsutni:
1. Goran Andrić - opravdao
2. Željko Berić - opravdao
3. Šimo Nikolić
4. Barbara Biličić
5. Antun Tomić

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 Zapisnik sa 25. Izvanredno
telefonski sazvane Sjednice OV te Zapisnik sa 26. Sjednice OV, predsjednik OV pita ima li
tko kakvih primjedbi na Zapisnike. Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnike, predlaže
glasovanje istoga.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 25. Izvanredno telefonski
sazvane sjednice Općinskog vijeća te Zapisnik sa 26. Sjednice OV usvojeni jednoglasno sa 8
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. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. lipnja
do 31. prosinca 2016. godine
2. a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća izvršenja Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2016. godini
b) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
c) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa
stanjem 31. prosinca 2016. godine
4. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkvlje za 2016. godinu i
donošenje Zaključaka o usvajanju istog
5. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje u 2016. godini
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnja i
opremanje društvenog doma u naselju Podcrkavle unutar Mjere 07 “ Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima “ iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
7. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2016./2017.
8. Prijedlog Odluke o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Općine
Podcrkavlje
9. Pitanja i prijedlozi
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 8
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

1. Ad. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje
od 1. lipnja do 31. prosinca 2016. godine

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te nastavlja, da je u proračunu Općine Podcrkavlje u
razdoblju od 01.01. 2016. do 31.12.2016. ostvareno 4.467.477,63 kn prihoda, a u istom
razdoblju rashodi su iznosili 4.434.908,47 kn iz čega proizlazi da imamo višak prihoda i
primitaka u iznosu od 32.569,16 kn. Nadalje, stanje na dan 01.01. 2016. bilo je 1.138.821,68
kn, a to je preneseno iz 2015. godine, a na dan 31.12.2016. iznosilo je 1.187.970,83 kn, a
upravo taj iznos je iznos koji se prenio u 2017. godinu. Govori ( načelnik ) da imamo
nenaplaćena potraživanja u iznosu od 1.363.084,94 kn, s odnose se na potraživanja za
komunalni doprinos u iznosu od 21.671,94 kn, komunalnu naknadu u iznosu 1.319.722,24 kn,
doprinos za šume 17.653,65 kn te za najam prostora u iznosu od 4.037,11 kn. Što se tiče
potraživanja za komunalni doprinos, odnose se na ljude koji plaćaju komunalni doprinos na
rate, a najveći problem su potraživanja za komunalnu naknadu gdje je najveći problem tvrtku
Domin d.o.o. od kojih se nažalost, govori načelnik nećemo nikada ni naplatiti. Što se tiče
naplate potraživanja od doprinosa za šume, Hrvatske šume nam to plaćaju kvartalno tako da je
to početkom siječnja već uplaćeno, a što se tiče potraživanja za najam prostora, očito se
dogodila greška u računovodstvu jer mi ( Općina ) imamo najam prostora samo u Brodskim
Zdencima te najam prostora za Poštu, ali on to uredno i redovno plaćaju. Govori ( načelnik )
da je ukratko to to, a ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.
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 te govori da mu nije jasno, obzirom da se imaju
netočni podatci, kako da Općinsko vijeće to usvoji, pa pita načelnika što predlaže u svezi
toga.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
Privremena pročelnica : - objašnjava da je načelnik spomenuo problem, te govori da je
jedno plaćanje računa, a drugo knjiženje istoga, a u proračunskom računovodstvu je
zanimljivo da računi plaćeni do 15. siječnja tekuće godine koji se odnose na obveze iz
prethodne godine knjiže se u prethodnoj godini, a ista se situacija i ovdje dogodila.
Željko Medić : - govori, da bi vijećnici trebali usvojiti nešto što nije točan podatak.
Zamjenik načelnika : - govori da su ovo podatci koji su nam stigli iz računovodstva, a sporni
iznos od 4.037,11 kn u biti nije stvarni dug.
Privremena pročelnica : - objašnjava da se isto odnosi i za doprinos za šume, jer oni plaćaju
po kvartalima, platili su u prvom mjesecu 2017. godine, ali ovdje se prikazuje stanje na dan
31. 12. 2016. te Hrvatske šume u biti ni nisu dužne jer se to knjiži u 2016. godini.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2016. godine. Nakon glasovanja
konstatira da je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom OV usvojilo Godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2016.
godine., a Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1.
lipnja do 31. prosinca 2016. godine sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 2.
a) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća izvršenja Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2016. godini

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - objašnjava da je ovo Program koji je donesen uz proračun za 2016. godinu, a sada
su dobili njegovo ( načelnikovo ) Izvješće gdje je što i koliko potrošeno. Sve je kaže načelnik,
detaljno objašnjeno, a ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.
Rasprava
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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 izvršenja Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2016. godini, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA
usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća izvršenja Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini, a
Zaključak o prihvaćanju Izvješća te Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba
u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 2.
b)Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2016.
godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je i ovo Program koji je donesen uz Proračun 2016. , te je u ovom
Izvješću prikazano na što su se potrošila namjenska sredstva od komunalnog doprinosa,
sredstava proračuna, šumskog doprinosa, naknade za koncesiju, komunalne naknade, naknade
za dodjelu grobnih mjesta te ostalih izvora financiranja : sufinanciranje od strane
Ministarstva, Fondova EU i Sufinanciranje od strane Brodsko – posavske županije kao i I. i .
II. Rebalans. Nastavlja da je sve detaljno opisano što i kako se u kojem mjesnom odboru
radilo, a ako nekoga nešto posebno 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 o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2016.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini, a Zaključak o prihvaćanju
Izvješća, te Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini koji je sastavni dio Izvješća,
sastavni su dijelovi ovoga Zapisnika.
Ad. 2.
c)Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je i ovo Program koji je donesen uz Proračun 2016., te je u ovom
Izvješću prikazano na što su se potrošila namjenska sredstva od komunalne naknade te
prihoda proračuna u iznosu od 395.715,53 kn., te navodi da su se potrošila na odvodnju
atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina –
poljski putevi, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja
i krematorija te održavanje javne rasvjete. Govori ( načelnik ) da je i ovdje sve detaljno
objašnjeno, a ako nekoga nešto posebno 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 o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, a Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini koji je sastavni dio Zaključka,
sastavni su dijelovi ovoga Zapisnika.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa
stanjem 31. prosinca 2016. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne, te govori da je Odlukom OV imenovano
Povjerenstvo za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2016. godine u sastavu Vlado
Tadijanović – predsjednik, Marija Pandurić – član te Josip Lovaković – član. Nastavlja, da se
u Izvješću vidi nabavna vrijednost sa stanjem na dan 31.12.2016. u iznosu od 14.880.858,76
kn te ispravak vrijednosti u iznosu od 3.897.694,15 kn te knjižna vrijednost u iznosu
10.983.164,61 kn. Ispravak vrijednosti odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine, a
spomenuto i pod prvom točkom dnevnog reda, postoje nenaplaćena potraživanja koja su u
siječnju uredno plaćena te ostala potraživanja i to komunalnog doprinosa u iznosu od
21.671,94 kn te komunalne naknade u iznosu 1.319.722,24 kn. Nastavlja, da Općina
Podcrkavlje ima određene dionice u trgovačkim društvima i to u TD VODOVOD i Posavska
Hrvatska, te što je također vidljivo da su plaće za mjesec prosinac 2016. godine bile 45.538,02
kn, a to se odnosi kao rashod budućeg razdoblja. Također navodi, da određeni dobavljači sa
31.12.2016. godine nisu plaćeni iz razloga što računi dođu u siječnju , ali se odnose na
proteklo razdoblje, ali se uredno plate u siječnju tako da nemamo nikakvih dugovanja.
Nadalje, karakteristično za 2016. godinu su Javni radovi što nam je Hrvatski zavod za
zapošljavanje refundirao u iznosu od 230.838,02 kn. Nakon što je sve detaljno objasnio,
govori da ako nekome nešto nije jasno 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 Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o godišnjem
popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u
Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2016. godine. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini
Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2016. godine., a Odluka o prihvaćanju Izvješća o
godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava sa stanjem na dan
31. prosinca 2016. godine koji je sastavni dio Izvješća, sastavni su dio ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkvlje za 2016.
godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
Predsjednik OV : - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik : - govori da Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom donosi podnosi svake
godine, a u Izvješću je detaljno opisano što se radi s divljim deponijama te koji su planovi za
budućnost, te da se Zaključak, ako se usvoji, zajedno sa Izvješćem šalje Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije.
Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić te predsjednik
OV daje riječ.
Mario Lovrić : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da Planovi gospodarenja otpadom
donose iz godine u godinu, a ništa konkretno se ne rješava, pa pita ima li kakvih naznaka da
se problem riješi, te spominje i problem u Brodskim Zdencima, na cesti koja vodi prema
Brčinu ( sanacija otpada ).
Vlado Tadijanović : - govori, da će on pokušati odgovoriti gospodinu Mariu Lovriću
obzirom da on radi na Planu gospodarenja otpadom. Nastavlja, da je donesen novi Zakon o
gospodarenju otpadom gdje su obveze Općine daleko veće nego što su bile. Govori da je on
napravio Plan gospodarenja otpadom koji je išao na recenziju u Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije gdje je i prošao, no međutim kod
svih donošenja planova postoji zakonska regulativa gdje se treba od Ministarstva zaštite
okoliša dobiti Mišljenje o potrebi provedbe strateške procjene, pa to ide na web stranicu gdje
će biti objavljen Nacrt Plana, pa javni uvid gdje će i građani sudjelovati u donošenju Plana, a
tek će obzirom na nadolazeće izbore novo vijeće usvojiti spomenuto. Nadalje, što se tiče
sanacije divljih deponija, do sada je Fond za zaštitu okoliša to sufinancirao , no novim Zakon
sve je prebačeno na jedinice lokalne samouprave i do 2019. godine moramo sami sanirati
divlje deponije. Nastavlja, da će Općina morati u suradnji sa tvrtkom Jakob Becker sve
8
Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
sanirati, no ostaje problem što poslije, kad ljudi i dalje bacaju smeće te govori da na stranici
Općine Podcrkavlje postoji obrazac koji svako ponaosob može popuniti i prijaviti nepropisno
bacanje otpada, gdje će komunalni redar izaći na teren, a Općina će o svom trošku ukloniti i
sanirati smeće, ukoliko se ne pronađe osoba koja je smeće bacila. Govori, da su to sve novine
Zakona gdje će Općina morati rješavati biorazgradivi otpad, širi se i lepeza odvojenog
prikupljanja otpadom, pa reciklažno dvorište, puno novina koje idu na teret Općine.
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
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.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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.
Članak 7.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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.
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.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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
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
13
Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

Načelnik : - govori da je komuanlni redar izašao na teren i napisao Opomenu spomenutom
gospodinu.
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.
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
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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Mario Lovrić : - pita da li bi Općinski komunalni redar trebao raditi noćni rad i čekati s
puškom ljude koji bacaju smeće.
Načelnik : - govori da su problem ljudi iz zgrada koji bacaju smeće.
Željko Medić : - smatra da bi se trebala staviti tabla „ zabranjeno bacanje smeće „, „ snima se
„ ili nešto slično te da i sam komunalni redar više bude na terenu nego u općinskoj upravi.
Nastavlja, o problemu u Glogovici kod Ljudevita Laškaja, gdje bačva sa lož uljem već pet
godina stoji pokraj ceste i ništa se po tom pitanju nije rješilo.

