REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/3
URBROJ: 2178/13-01-01-14-2
Podcrkavlje, 08. travnja 2014.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 08. travnja 2014. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19.30 sati.

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Igor Dulj
5. Željko Berić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Darija Pejić

Odsutni
1. Šimo Nikolić – opravdao izostanak
2. Željko Medić – opravdao izostanak
3. Barbara Mikulčić
4. Antun Tomić
5. Mario Lovrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenika načelnika, Ružica Janković –
referentica za uredsko poslovanje.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Zapisničar : - s obzirom da nova vijećnica gospođa Darija Pejić koja zamjenjuje gospodina
Miju Kladarića iz redova SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske nije dala prisegu ( nije
bila na dvije sjednice OV ), predsjednik OV koristi priliku i čita tekst prisege.
Predsjednik OV : - “ Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine
Podcrkavlje i Republike Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine i da ću štititi Ustavni poredak Republike
Hrvatske.”

Darija Pejić : - izgovara „ prisežem „.
Predsjednik OV: - kako su svi vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale za predložene
točke dnevnog reda i Zapisnik sa 6. sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
Predsjednik OV: - s obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog
vijeća, predlaže da se usvoji tekst Zapisnika sa 6. sjednice. Daje na glasovanje. Nakon
glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 8.
glasova ZA.
Predsjednik OV: - govori da je dnevni red dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu.
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 11.
DNEVNI RED:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2013.
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2013. godine

3. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca
2013.
4. Izvješće načelnika o radu općine za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine
5. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje
6. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
7. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u
Općini Podcrkavlje
8. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje
naknade za korištenje
9. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Podcrkavlje
10. Odluka o pristupanju Općine Podcrkavlje u punopravno članstvo LAG-a
Posavina
11. Pitanja i prijedlozi
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Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 8
glasova ZA.

Ad. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2013.
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče prve točke dnevnog reda da kao
što su i dobili u materijalima, u proračunu Općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 31.12.
2013. godine ostavareno je 3.868,231,17 kn prihoda, a ukupni rashodi izvršeni na teret
proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 4.117.203,07 kn što znači da postoji manjak od
248.971,90 kn, ali s obzirom da se iz 2012. godine u 2013. godinu prenijelo 1.469.799,97 kn
prošla godina završila je pozitivno. Nadalje stanje računa na dan 31.12.2013. godine iznosilo
je 1.360.132,18 kn. Nastavlja, da što se tiče nenaplačenih potraživanja na dan 31. prosinca
2013. oni iznose 1.249.012,95 kn, a odnose se na potraživanja na poreze, potraživanja na
vodovodnu mrežu, potraživanja za komunalni doprinos, potraživanja za komunalnu naknadu,
doprinos za šume, potraživanja koja se refundiraju te najam poslovnog prostora. Nastavlja, da
ako nekog nešto zanima što se tiče ove točke dnevnog reda neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da usvoji Godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen Godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
godine te u cijelosti glasi :
Na temelju članka 108., 109. i 110. . Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. travnja 2014. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
OPĆI DIO

I
U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 31.12.
3.868.231,17 kn prihoda.

2013. godine ostvareno je
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II
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
4.117.203,07 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda
i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
3.868.231,17 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
4.117.203,07 kn
_________________________________________
Manjak prihoda i primitaka
248.971,90 kn

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2013. bilo je
1.469.799,97 kn, a na dan 31.12. 2013. iznosilo je 1.360.132,18 kn.

V
Tekuća pričuva planirana proračunom za 2013. u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.

VI
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.

VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2013. iznose 1.249.012,95 kn, a odnose se na:
- potraživanja za poreze
117.218,67 kn
- potraživanja za priključenje na vodovodnu mrežu
10.281,40 kn
- potraživanja za komunalni doprinos
22.87,71 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu
1.069.312,05 kn
- doprinos za šume
15.873,19 kn
- potraživanja koja se refundiraju
(voda, el. energija, telefon)
- najam poslovnog prostora

13.030,93 kn
425,00 kn

____________________________________________________________
UKUPNO POTRAŽIVANJA
1.249.012,95 KN

Stanje nepodmirenih obveza 31. prosinca 2013. iznosi 218.971,01 kn , a odnosi se na
obveze za plaću (prosinac 2013.) u iznosu 32.864,00 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu
od 174.482,62 kn te obveze prema HZZO-u u iznosu od 11.624,39 kn.
POSEBNI DIO

IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.
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X
Godišnji obračun proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-08/14-01/8
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 2 .Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2013. godine

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - napominje da je ova točka vezana za prvu točku dnevnog reda, a odnosi se na
raspodjelu sredstava unutar proračuna, unutar nekoliko pozicija prihoda i rashoda, tako da je
vidljivo da je višak prihoda iznosio 2.948.145,06 kn, a rahodi su bili 1.761.088,96 kn. Iz
svega iznesenog vidi se da je u konačnici ostvaren prihod u iznosu od 1.187.056,10 kn.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o raspodjeli
rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. Nakon glasovanja konstatira da je Odluka o
raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. usvojena jednoglasno sa 8 glasova ZA, a
Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 65. i 70. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. travnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2013.

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.948.145,06 kn koristit će se djelomično za pokriće manjka
prihoda od nefinancijske imovine.
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Manjak prihoda o nefinancijske imovine iznosi 1.761.088,96 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.761.088,96 kn ostvarili smo
višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.187.056,10 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj
evidenciji.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCKRAVLJE
KLASA: 400-08/14-01/9
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 3. Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2013.

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - objašnjava, da sve što je u imovini Općine Podcrkavlje nalazi se u Izvješću o
godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2013. godine koja je sastavni dio
ove Odluke, pa smatra da nema potrebe nešto posebno naglašavati, osim ako netko ima
dodatnih pitanja.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o prihvačanju
Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2013. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojena Odluka o prihvačanju Izvješća o
godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2013., a Odluka u cijelosti glasi :
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«,
broj 4/13) Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2014. d o n o s i:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje
sa stanjem 31. prosinca 2013.
Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca
2013. godine.
Članak 2.

Izvješće je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-08/13-01/1
URBROJ: 2178/13-01-14-6
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 4 . Izvješće načelnika o radu općine za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori, da je u Izvješću za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine koji je
sastavni dio prijedloga Zaključka o prihvačanju Izvješća načelnika Općine Podcrkavlje za
razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine sve opisano što se radilo od gospodarstva i
poljoprivrede, realiziranih investicija i započetih projekata, kulture i sporta, socijalne skrbi te
smatra da nema potrebe dodatno pojašnjavati.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Zaključak o prihvaćanju
Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojen Zaključak o
prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj – prosinac
2013. godine, a Zaključak i Izvješće u cijelosti glase :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. travnja 2014. donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2013. Godine

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 2014. godine usvojilo je
Izvješće Općinskog načelnika Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj prosinac 2013. godine,te isto usvojilo.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/14-01/26
URBROJ: 2178/13-01-14-2
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Načelnik
Trg 108. brigade ZNG br. 11; 35201 Podcrkavlje
tel./fax.035/221-112;221-109

e-mail: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr
MB 2586975
OIB 39613161208
KLASA: 023-01/14-01/26
URBROJ: 2178/13-02-14-1
Podcrkavlje, 26. ožujka 2014.
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Sukladno odredbi članka 49. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije
broj: 4/13), podnosim Općinskom vijeću općine Podcrkavlje, sljedeće
I z v j e š ć e
za razdoblje SRPANJ– PROSINAC 2013. godine
I. UVODNI DIO
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja
izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih
akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju
poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski načelnik općine Podcrkavlje, u okviru svog djelokruga, obavljao je
izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih
akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao
izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio
prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa
zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i konzultacijama,
radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.
II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA
U ovom izvještajnom razdoblju započeo sam sa realizacijom svog izbornog programa. U izvještajnom
razdoblju održano je niz sastanaka na kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti zaključci kojima su rješavana
pitanja iz nadležnosti općinskog načelnika. Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću podnošeni su
prijedlozi akata, donesena je Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, te Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
podneseno izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2013. godinu, prijedlozi izmjena i dopuna proračuna
za 2013. godinu, prijedlog Proračuna za 2014. godinu, te niz prijedloga iz područja komunalnih djelatnosti,
poljoprivrede, gospodarstva, kulture, sporta.
Od samog početka stupanja na dužnost (06.06.2013.) započeo sam sa intenzivnim sastancima i
razgovorima sa gospodarstvenicima, udrugama i stanovništvom, koje i dalje primam svakodnevno i koje mi se u
izvještajnom razdoblju nastavilo obraćati radi rješenja svojih problema, od komunalnih, prostornih do socijalnih,
kulturnih, sportskih, gospodarskih i ostalih. U ovom izvještajnom razdoblju obavio sam nekoliko razgovora sa
potencijalnim investitorima koji su iskazali interes za poslovnim ulaganjima na našem području.
Gospodarstvo i poljoprivreda:
Na području gospodarstva, najvažniji događaj u izvještajnom razdoblju je dovođenje ADSL-a
(širokopojasni pristup internetu) na područje naše općine.
Projekt javnih radova pokazao se višestruko korisnim za sve žitelje naše Općine. Putem njega su
zaposlene 28 dugotrajno nezaposlene osobe sa područja Općine.
Kroz program javnih radova značajno su uređene i popravljene brojne nerazvrstane ceste na području
naše općine. Ujedno je izvršeno nasipanje tucanikom i frezanim asfaltom, za što je utrošeno oko 100.000,00
kuna.
Realizirane investicije i započeti projekti u izvještajnom razdoblju:
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Realizirana je IV faza javne rasvjete u naselju Glogovica, kao najveća i najznačajnija investicija.
U MO Tomica na uređenje objekta na igralištu uloženo je 4.189,00 kuna, te na uređenje mjesnog doma
23.257,00 kuna.
U MO Rastušje na uređenje mjesnog doma uloženo je 15.738,00 kuna.
U MO Grabarje na nabavu inventara za mjesni dom utrošeno je 4.414,00 kuna, te na uređenje dječjeg
igrališta utrošeno je 44.030,00 kuna.
U MO Kindrovo na uređenje mjesnog doma uloženo je 131.582,00 kuna.
U MO Oriovčić na uređenje mjesnog doma uloženo je 9.763,00 kuna.
U MO Podcrkavlje na uređenje svlačionica i objekta na igralištu uloženo je 32.689,00 kuna.
U MO Dubovik na uređenje sanitarnog čvora i čajne kuhinje pri mjesnom domu uloženo je 46.995,00
kuna.
U MO Glogovica na malčiranje „Jelasa“ utrošeno je 3.125,00 kuna.
U MO Donji Slatinik na izradu rešetki za poljske puteve utrošeno je 6.250,00 kuna.
U MO Gornji Slatinik na nabavu inventara za mjesni dom utrošeno je 11.371,00 kuna, a na uređenje
izvora i sjenice utrošeno je 74.277,00 kuna.
U MO Brodski Zdenci na uređenje svlačionica i objekta na igralištu utrošeno je 62.666,00 kuna.
Za izradu projektne dokumentacije za legalizaciju objekata: igralište i mrtvačnica u Podcrkavlju, te
mjesni dom u Oriovčiću utrošeno je 32.750,00 kuna.
U području kulture i sporta izvršeno je sljedeće:
Pod pokroviteljstvom općine Podcrkavlje, a u organizaciji KUD-a "Krešimir Šimić" održana je
kulturno-zabavna manifestacija "Rakijada", koja iz godine u godinu privlači sve veći i veći broj i posjetitelja i
sudionika.
Nastavkom i financijskom podrškom u provođenju programa javnih potreba u sportu osiguravaju se
djeci, mladima i ostalima stanovnicima Općine preduvjeti za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje
sportskih rezultata, kao i poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. Tako se podupire rad sportskih
klubova i drugih sportskih institucija kroz sufinanciranje njihovog redovnog rada. S tim u vezi u izvještajnom
razdoblju odrađena su i neka investicijska ulaganja u sportske objekte i prateće sadržaje.
U području socijalne skrbi učinjeno je sljedeće:
Programom javnih radova "NJEGA U KUĆI STARIH I NEMOĆNIH" provodila se socijalna skrb na
području Općine Podcrkavlje, a obuhvaćao je svakodnevno zbrinjavanje starih, nemoćnih i bolesnih osoba koje
nisu u mogućnosti samostalno obavljati najosnovnije životne potrebe ili o njima nema tko skrbiti. Šezdesetak
osoba sa područja naše Općine je bilo uključeno u ovaj program.
U suradnji s Crvenim križem – Slav. Brod podijeljeno 40 paketa kućnih potrepština socijalno
ugroženim obiteljima, te tri dječja bicikla.
Osam obitelji sa područja općine je pomognuto izravnim novčanim naknadama, u ukupnom iznosu od
10.500,00 kuna.
Program javnih potreba socijalne skrbi realiziran je u izvještajnom razdoblju i kroz program pomoći
osoba s invaliditetom, sufinanciranje predškolskog odgoja i pravo na jednokratnu pomoć rodiljama.

III. ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Načelnika kao izvršnog tijela općine Podcrkavlje, a samim time i
zadovoljavanje potreba građana.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini Podcrkavlje, te u
suradnji sa svojim zamjenikom gospodinom Vladom Tadijanovićem, a u okviru financijskih mogućnosti
planiranih Proračunom, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji
će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika općine Podcrkavlje. Nadalje,
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nastojao sam odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Podcrkavlje, kao
jedinice lokalne samouprave, u 2013. godini.
OPĆINSKI NAČELNIK
TOMISLAV TRTANJ

Ad. 5. Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se Ružica Janković – referentica za uredsko poslovanje te joj predsjednik
OV daje riječ.
Ružica Janković : - govori, da se pred vijećnicima nalazi prijedlog Odluke o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje, a razlog ponovnog donošenja
spomenute Odluke je taj što se Zakon o izborima mijenjao. Nastavlja, prije 4 godine, tj. 23.
svibnja 2010. godine kada su održani spomenuti izbori također se donosila Odluka, ali na
temelju starog Zakona kako se biralo Općinsko vijeće i Općinski načelnik, a s obzirom da je
sada drugačiji izbor načelnika i općinskog vijeća primorani su ( općinsko vijeće ) donijeti
novu Odluku koja će sadržavati koja su tijela za provedbu izbora, tijek provedbe, obrasci,
koga imenuje načelnik, koga Općinsko izborno povjerenstvo, tj. tko je sve sudionik izbora
koji nam prethode. Spomenuta Odluka koja stoji ispred vijećnika samo je preslik Zakona koji
definira mjesnu samoupravu odnosno mjesne odbore, obvezna je, mora se objaviti u
Službenom glasilu Brodsko-posavske županije, stupa na snagu 8. dana od dana objave i od
tada počinju izborne radnje s kojima bi predstavnici svih stranaka trebali biti upoznati.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojena Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Podcrkavlje, Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), odredbi Zakona o
lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12.), članka 32. i 66., stavka 3 Statuta Općine Podcrkavlje
(“Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 4/13.), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje, na 7. sjednici
održanoj dana 8. travnja 2014. godine, donijelo je
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ODLUKU
izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje

(1) OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Općine
Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Općina).
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u
kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim
izbornim sustavom.
Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se
vijeće bira.
Članak 3.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.
Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o njegovom glasačkom opredijeljenju.
Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredijeljenje.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Članak 4.
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Odlukom Općinskog vijeća kojom se raspisuju izbori određuje se dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 5.
Redovni izbori za članove vijeća održavaju se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90
dana od dana raspuštanja vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. ovoga članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju
redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.
Članak 6.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja
na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.
Od dana stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa do izbora novog predsjednika
vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano
funkcioniranje mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do
isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.
Članak 7.
Član vijeća ne može istovremeno biti:
općinski načelnik Općine (u daljnjem tekstu: načelnik) odnosno njegov zamjenik,
član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine,
ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.
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Članak 8.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude izabrana za
člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju
dužnosti člana vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Podcrkavlje.
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti
predsjednika vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom
tog roka.
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka
mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u
roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će
osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka,
smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga,
podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog
zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati
kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja
mandata, osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovom
Odlukom.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona,
pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno ovoj Odluci.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo
jedanput u tijeku trajanja mandata.
Članak 9.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o
općem upravnom postupku,
ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti
sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom
državljanstvu,
smrću.
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka treba biti
zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba
biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članak 10.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s
iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke
sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o
postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i Jedinstveni upravni
odjel Općine Podcrkavlje.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.
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Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz
registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
II. KANDIDIRANJE
Članak 11.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.
Članak 12.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen
njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.
Članak 13.
Birači mogu predlagati kandidacijske liste.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga
kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje 30 potpisa birača.
Kada birači predlažu kandidacijske liste, podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu
potpisnika kandidacijske liste.
Članak 14.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime birača, njegovo prebivalište,
broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.
Članak 15.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi,
ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju
biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, smatra se
da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima,
kandidacijska lista nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dvaju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje
su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno
stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora
________________".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata,
nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Članak 16.
Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno ovoj
Odluci.
Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom Odlukom, pozvat će
podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje
istječe za manje od 48 sati.
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Članak 17.
Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista odnosno u skladu s ovom
Odlukom.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane liste
rješenjem će odbaciti odnosno odbiti.
Članak 18.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno
dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više stranaka predložilo
zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke
u prijedlogu.
Članak 19.
Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči mjesnog
odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Općine sve pravovaljane predložene
kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.
Članak 20.
Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon
što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača
odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se
neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, izborno
povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. stavka 3. ove Odluke.
Članak 21.
Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor u isto
vijeće, izborno povjerenstvo će pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje
očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.
Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovoga članka odustao da listu
dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u skladu s
odredbom članka 17. ove Odluke.
Članak 22.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička
stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske
liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana
prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja
se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro
pomiče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. ovoga članka, a
nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na
oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Općine u roku
od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora,
kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.
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Članak 23.
Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka,
naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim
uvjetima.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 24.
Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za
vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa biračima,
nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 25.
Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Općina Podcrkavlje.
Članak 26.
Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu
izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na
temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Članak 27.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5 % važećih glasova
birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj
važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova
vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću
osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke
koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u predstavničkom tijelu koliko je
postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mjesto u vijeću,
ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će
pripasti svakoj od tih lista.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj članova vijeća povećat će se te broj članova vijeća može biti paran.
Članak 28.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista
dobila mjesta u vijeću.
IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 29.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 30.
Izborno povjerenstvo ima stalni sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i dva člana.
Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje načelnik.
Predsjednik stalnog sastava izbornog povjerenstva mora biti magistar pravne struke.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se roku od osam dana od stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri
dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
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Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog
povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će
predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Potpredsjednik izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa
svim ovlastima predsjednika, a svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati za članove vijeća. Članovi proširenoga sastava izbornog povjerenstva ne
smiju biti kandidati za članove vijeća.
Članak 31.
Izborno povjerenstvo:
izravno brine za zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.
Članak 32.
Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke,
sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov
raspored odredit će izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti tako
da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni
broj svojih predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom
povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne
prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove
biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana
prije dana održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove vijeća, a predsjednik i
potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 33.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju
političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju ili
konzumiraju alkoholna pića.
Biračka mjesta određuje izborno povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na njima glasovati,
dostupnosti i prostornoj udaljenosti te veličini prostorije za glasovanje, na način da se glasovanje bez
teškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.
Članak 34.
(1) Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori te na
internetskim stranicama Općine koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije izbora.
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(2) Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu s
naznakom prostora u kojem se nalazi te popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači glasuju na tom
biračkom mjestu.
(3) Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se osigura
tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
(4) Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i
postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.
Članak 35.
Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije jedan sat prije
početka glasovanja.
Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na biračima vidljivom mjestu,
istaknuti oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste.
Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, kao niti u neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Birački odbor je dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu
glasačku kutiju.
Članak 36.
(1) Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge
koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih
prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.
(2) Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice
promatrača, promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva te ovlasti izbornih tijela prema
promatračima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
(3) Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te način
praćenja provedbe izbora.
VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA
Članak 37.
(1) Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
(2) Glasački listić sadrži:
 naziv liste,
 ime i prezime nositelja liste,
 naputak o načinu glasovanja,
 serijski broj.
(3) Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista.
(4) Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Članak 38.
(1) Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
(2) Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Članak 39.
(1) Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku
listu birač glasovao.
(2) Nevažeći glasački listić je:
 nepopunjeni glasački listić,
 glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu
birač glasovao,
 glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 40.

(1) Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
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(2) Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu
mora se omogućiti glasovanje.
Članak 41.
(1) U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog odbora
ili njegov zamjenik te najmanje dva člana biračkog odbora.
(2) Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme
glasovanja , kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.
(3) Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog
odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih
ovlasti.
(4) Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto
naoružan.
Članak 42.
(1) Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju
utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.
(2) Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.
(3) Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće
mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu dokaže potvrdom
nadležnog državnog tijela.
(4) Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz
popisa birača za to biračko mjesto.
Članak 43.
(1) Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje glasački
listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. Član biračkog odbora dužan je
voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču.
(2) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može
doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti
redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
(3) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
može o tome obavijestiti izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački
odbor na dan održavanja izbora.
(4) Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaju nadležnim
biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.
(5) Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu
gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
(6) Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invalidnosti
onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 5.
ovoga članka.
(7) Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti glasovanje
birača u smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga članka.
Članak 44.
(1) Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojati neupotrebljene glasačke listiće i staviti ih u
poseban omot koji će zapečatiti.
(2) Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, prema
izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela.
(3) Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije,
prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.
(4) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji
su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
(5) Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su
glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah
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raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će
se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.
(6) Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.
Članak 45.

(1) Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

(2)
(3)
(4)
(5)

 broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
 broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
 broj birača koji su glasovali izvan biračkoga mjesta,
 broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
 koliko je ukupno birača glasovalo,
 koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
 broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka u kojoj
se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 46.

(1) Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od
12 sati od zatvaranja biračkog mjesta
Članak 47.
(1) O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
(2) Zapisnik obvezno sadrži:
 broj birača upisanih u izvatcima iz popisa birača i priloženim potvrdama za glasovanje,
 broj birača koji su glasovali,
 broj nevažećih glasačkih listića,
 broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.
(3) Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik.
(4) Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.
(5) Ako član izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena
bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član izbornoga
povjerenstva navede.
Članak 48.
(1) Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima.
Članak 49.
(1) Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti:
 broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
 koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
 koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
 broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
 ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.
(2) Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se vijeća izbori provode
te na internetskim stranicama Općine.
VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 50.
(1) Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu
Općine.
(2) Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.
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(3) Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava te dodjelu odgovarajućih sredstava
izbornim tijelima koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova.
VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 51.
(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti
političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s
područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
(2) Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga
je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima
smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.
Članak 52.
(1) Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
(2) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen
prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.
Članak 53.

(1) Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na
rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, kojim mora omogućiti da se izbori
održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak
glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će
izbor i odredit će rok u kojem će se izbor ponoviti.
Članak 54.

(1) Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Uredu državne
uprave u Brodsko- posavskoj županiji.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem izbornog povjerenstva roku od 48 sati računajući od dana
primitka pobijanog rješenja.
(3) Ured državne uprave u Brodsko- posavskoj će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 55.

(1) Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su
propisane ovom Odlukom.
Članak 56.
(1) Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe.
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 57.
(1) Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva načelnik ili osoba koju on ovlasti.
(2) Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata
izbora.
(3) Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu
konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se
vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u
nastavnom roku od 30 dana.
(4) Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja
je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat
će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
(5) Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina
svih članova vijeća.
(6) Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.
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X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 5/2010).
Članak 59.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije“.

KLASA: 013-01/14-01/1
URBROJ: 2178/13-01-14-1
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Damir Miletić, ing.

Ad. 6. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se Ružica Janković – referentica za uredsko poslovanje te joj predsjednik
OV daje riječ.
Ružica Janković : - govori, da je ova Odluka samo nastavak prethodno usvojene Odluke, a
definirano je da Općinsko vijeće raspisuje same izbore za članove Vijeća mjesnih odbora,
dakle u ovoj Odluci nabrojeno je svih 11 mjesnih odbora za koje se raspisuju izbori i dan
provedbe izbora. Zakon kaže da se izbori „ u pravilu „ održavaju treću nedjelju u mjesecu
svibnju svake četiri godine, ali nije protivno da se održavaju i nedjelju poslije.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o raspisivanju
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8
glasova ZA usvojena Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora, a
Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 61. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 33/01.vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 67.
Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), te članka 4. Odluke o
izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Podcrkavlje (Klasa: 026-01/14-01/1 Urbroj: 2178/1301-14-1 od 8.4. 2014.), a sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (“NN” br. 144/12.), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. travnja 2014. godine donijelo je
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ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mjesni odbor Brodski Zdenci (za područje naselja Brodski Zdenci),
Mjesni odbor Donji Slatinik (za područje naselja Donji Slatinik),
Mjesni odbor Dubovik-Matković Mala (za područje naselja Dubovik i Matković Mala),
Mjesni odbor Glogovica (za područje naselja Glogovica),
Mjesni odbor Gornji Slatinik (za područje naselja Gornji Slatinik),
Mjesni odbor Grabarje (za područje naselja Grabarje),
Mjesni odbor Kindrovo (za područje naselja Kindrovo i Crni Potok),
Mjesni odbor Oriovčić (za područje naselja Oriovčić),
Mjesni odbor Podcrkavlje (za područje naselja Podcrkavlje),
Mjesni odbor Rastušje (za područje naselja Rastušje) i
Mjesni odbor Tomica (za područje naselja Tomica).
Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 1. lipnja 2014. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
a bit će objavljena i na oglasnoj ploči općine Podcrkavlje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 013-01/14-01/2
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 7 . Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u
Općini Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se gospodin Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika te mu predsjednik
OV daje riječ.
Vlado Tadijanović : - pojašnjava, na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o vodama koji kaže da su jedinice lokalne samouprave dužne prenijeti komunalne
vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, u obliku
temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. Akte potrebne za provedbu donosi Općinsko
vijeće, a provodi ih Općinski načelnik. Nakon iznesenog, poziva Općinsko vijeće da donesu
Odluku.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita prenosi li se to na T.D. Vodovod bez naknade.
Vlado Tadijanović : - odgovora potvrdno, ali se povećava temeljni kapital.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se Mirko Orešković, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković: - pita jesmo li i do sada ( Općina Podcrkavlje ) imali temeljni kapital.
Načelnik : - odgovara da je Općina do sada imala 1,86 % temeljnog kapitala u T.D.
Vodovod.
Ružica Janković : - odgovara, da su imali udio u temeljnom kapitalu zato što su ( Općina
Podcrkavlje ) suosnivači T.D. Vodovod.
Načelnik : - govori da se temeljni kapital nije mijenjao od 1995. godine.
Vlado Tadijanović : - kaže da se ova Odluka mora donijeti.
Ružica Janković : potvrđuje izneseno od gospodina Vlade Tadijanovića, te kaže da se ova
Odluka mora donijeti do 18. svibnja 2014.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o prijenosu prava
vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u Općini Podcrkavlje. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojena Odluka o prijenosu prava vlasništva
nad komunalnim vodnim građevinama u Općini Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
( NN br.
56/13 ) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2014. donijelo je:

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama u
Općini Podcrkavlje
Članak 1.
Komunalne vodne građevine na području Općine Podcrkavlje, evidentirane u poslovnim knjigama
Općine Podcrkavlje kao imovina u vlasništvu Općine Podcrkavlje prenose se na Trgovačko društvo
„VODOVOD“ d.o.o., Slavonski Brod, N. Zrinskog 25
(u daljnjem tekstu: „Vodovod" d.o.o.) kao javnog
isporučitelja vodne usluge kako slijedi:
javne vodovodne građevine od državne ceste D 53 do naselja Donji Slatinik i kroz naselje
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Donji Slatinik u dužini izgrađene vodovodne mreže: 2.979 m1 te investicijske vrijednosti 957.100,04 kuna i
trenutne knjigovodstvene vrijednosti 765.680,04 kuna,
javne vodovodne građevine ( vodovodna mreža sa crpnom stanicom ) od k.č.br. 134 K.o.
Grabarje Brodsko do naselja Kindrovo i kroz naselje Kindrovo u dužini izgrađene vodovodne mreže: cca. 2.500
m1 te investicijske vrijednosti 823.722,46 kuna.
Članak 2.
Općina Podcrkavlje prijenosom prava vlasništva iz članka 1. ove Odluke povećava udio u temeljnom
kapitalu „Vodovod" d.o.o. u visini prenesenih sredstava.
Članak 3.
Na temelju ove Odluke „Vodovod" d.o.o. pokrenut će postupak revidiranja temeljnog uloga u
Društvenom ugovoru te evidentirati građevine iz članka 1. kao imovinu u svojim poslovnim knjigama, a Općina
Podcrkavlje će istu isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.
Članak 4.
Međusobna prava i obveze regulirati će se posebnim ugovorom za čije se potpisivanje ovlašćuje
općinski načelnik Općine Podcrkavlje.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 363-01/14-01/2
URBROJ: 2178/13-01-14-2

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :

Damir Miletić, ing.

Ad. 8. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje
naknade za korištenje

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - Objašnjava da je prije 10 godina potpisan fiksni Ugovor s tvrtkom Palma u
iznosu od 30.000,00 kn koja je bila zadužena za održavanje groblja, a godišnja cijena naknade
po grobnom mjestu iznosila je 30,00 kn. S obzirom da je prošlo spomenutih 10 godina,
početkom prošle godine morao se raspisati novi natječaj gdje je opet tvrtka Palma dobila novi
Ugovor na 4 godine ( bila je najpovoljnija ). Nastavlja, jedinica mjere za održavanje groblja je
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m², cijena po m² je 0,40 kn, premjerena su sva groblja te se došlo do toga da sadašnji iznos
naknade po grobnom mjestu od 30,00 kn ne bi zadovoljavao spomenuto. U razgovoru s
direktorom firme došlo se do dogovora, da ako bi se povećala cijena iznosa grobne naknade
za 10,00 kn po grobnom mjestu, oni ( tvrtka Palma ) bi se uspjeli uklopiti u taj iznos. Nadalje,
treba napomenuti da na području Općine Podcrkavlje ima 14 groblja, da površina za kosidbu
iznosi 37.233,00 m², da samo jedno košenje iznosi 14.899,00 kn te da na nivou godine ovisno
je li godina sušna ili kišna oni ( Palma ) moraju pokositi 8 – 10 puta. Nastavlja, ako bi Palma
išla u naplatu 8-10 puta to bi iznosilo 140.000,00 – 150.000,00 kn godišnje, a nama (Općini
Podcrkavlje) je taj iznos neprihvatljiv, te se mora pronaći rješenje da nas ( Općinu
Podcrkavlje ) izađe jeftinije, a trenutno jedini način je povečati grobnu naknadu od 10,00 kn
po grobnom mjestu. Nadalje, kaže da će još jednom s tvrtkom Palma obići sva groblja da se
vidi da li se može smanjiti prostor za kosidbu kao npr. u Podcrkavlju na groblju gdje je
napravljeno parkirno mjesto pa se ne mora kositi svaki puta već svaki drugi, treći puta.
Njegov ( načelnikov ) prijedlog je da se grobna naknada povisi za spomenutih 10 kn po
grobnom mjestu, a u tih 10 kn postaviti će se još 4 kontejnera za odvoz smeća, a spomenuto
će se postaviti u Podcrkavlju, Grabarju, Glogovici i Brodskim Zdencima ( postaviti će se na
mjestima gdje tvrtka Jakob Becker d.o.o. može doći prazniti spomenuto, a kod ostalih groblja
tvrtka Palma dovoziti će smeće u spomenute kontejnere). Završava te kaže, ako netko ima
neko pitanje neka se slobodno javi.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o izmjeni Odluke
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje. Nakon
glasovanja konstatira da je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojena Odluka o
izmjeni Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje,
Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o grobljima (“NN” 19/98, 50/12.), te članka 32. Statuta Općine
Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13.), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje
na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. travnja 2014. godine d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje

Članak 1.
U Odluci o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 5/03.) Članak 4. mijenja se i glasi:
Godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta plaća korisnik godišnje i to:
- za grobno mjesto za ukop 1 osobe

40,00
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- za grobno mjesto za ukop 2 osobe
- za grobno mjesto za ukop 3 osobe
- za grobno mjesto za ukop 4 osobe
- za grobno mjesto za ukop 5 osoba
- za grobno mjesto za ukop 6 osoba

80,00
120,00
160,00
200,00
240,00
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-02/14-01/10
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 9. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Podcrkavlje

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se Ružica Janković – referentica za uredsko poslovanje, te joj
predsjednik OV daje riječ.
Ružica Janković: - donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za
Općinu Podcrkavlje je nešto na čemu inzistira Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
jer je prošle 2013. godine tražilo da Općinsko vijeće donese spomenuto, no međutim ono je
bilo raspušteno ( bili su lokalni izbori ) pa se donošenje Odluka zanemarilo. U Odluci
zahtjevaju ( Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ) da predstavničko tijelo nabroji
sva trgovačka društva, tvrtke ili institucije u kojima eventualno postoji mogučnost da čelnici (
načelnik i njegov zamjenik ) u njima imaju udio. U spomenutoj Odluci navelo se da Općina
Podcrkavlje ima vlasničke udjele u trgovačkim društvima Vodovod d.o.o. i Posavska
Hrvatska d.o.o., dok u trgovačkim društvima Jakob Becker d.o.o i Palma nema vlasničke
udjele, ali su to tvrtke koje obavljaju komunalne djelatnosti za Općinu Podcrkavlje. Čelnici
tijela, kaže, nemaju udjela u spomenutim tvrtkama.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o popisu pravnih
osoba od posebnog interesa za Općinu Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA usvojena Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za Općinu Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
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Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11,
12/12, 126/12 i 48/13- pročišćeni tekst Zakona) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 8. travnja 2014. donijelo je
ODLUKU
o popisu pravnih osoba
od posebnog interesa za Općinu Podcrkavlje

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Podcrkavlje.

Članak 2.

Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva u kojima Općina Podcrkavlje ima udjele u vlasništvu
i trgovačka društva u kojima nema udjela u vlasništvu ali koja su od posebnog interesa za Općinu
Podcrkavlje.
Općina Podcrkavlje nema ustanova kojima je osnivač.

Članak 3.

Trgovačka društva iz članka 2. Ove Odluke u kojima Općina Podcrkavlje ima vlasničke (suosnivačke) udjele
su:

1. VODOVOD D.O.O., Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod, OIB 80535169523
2. POSAVSKA HRVATSKA D.O.O., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod, OIB 51975721232
Trgovačka društva iz članka 2. Ove Odluke u kojima Općina Podcrkavlje nema vlasničke udjele su:

1. JAKOB BECKER D.O.O.,Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB 61584237142
2. PALMA, cvjećarna i pogrebne usluge, A Štampara 51, Slavonski Brod, OIB: 39392394875
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
KLASA: 023-01/14-01/32
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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Ad. 10. pristupanju Općine Podcrkavlje u punopravno članstvo LAG-a Posavina
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Vlado Tadijanović : - objašnajava da se Pravilnikom o provebi Mjere 202 – „ Priprema i
provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja „ unutar IPARD Programa donijetog od
Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske definira pojam LAG-a. LAG – lokalna
akcijska grupa je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog
ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije
tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe, a pravni oblik LAG-a je udruga.
LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jedne ili
više jedinica lokalne samouprave, nadalje predstavlja ruralno područje s više od 5.000, a
manje od 150.000, stanovnika. Nastavlja, pristupanjem Općine Podcrkavlje u punopravno
članstvo LAG-a Posavina otvaraju se velike mogučnosti, kako za samu Općinu tako i za
njezine stanovnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva udruge, tvrtke, investitore itd. da
kroz Mjere ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014.- 2020. godinu povuku značajna
sredstva u naš kraj, a daje im ( vijećnicima ) informaciju da će kroz program ruralnog razvoja
2014. – 2020. biti na raspolaganju 2,3 milijarde EUR –a.
Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se Odluka o pristupanju Općine
Podcrkavlje u punopravno članstvo LAG – a Posavina. Nakon glasovanja konstatira da je
Odluka o pristupanju Općine Podcrkavlje u punopravno članstvo LAG – a Posavina usvojena
jednoglasno sa 8 glasova ZA, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2014. godine donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju Općine Podcrkavlje u punopravno članstvo LAG–a Posavina
Članak 1.
Općina Podcrkavlje pristupa u punopravno članstvo udruge Lokalna akcijska grupa Posavina
(u
daljnjem tekstu: LAG), koja je osnovana u cilju:
• Osnivanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne
zajednice,
• Razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnog
područja,
• Višedioničkog planiranja ukupnog razvoja LAG područja,
• Iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj,
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•
•
•
•

Dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja,
Jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
Pripreme LAG područja za korištenje strukovnih fondova EU,
Brige o infrastrukturnom, ekološkom-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju
u širem ruralnom području.
Članak 2.
Općina Podcrkavlje stječe sva prava i obveze člana LAG-a „Posavina” danom pristupanja istoj .

Prava Općine Podcrkavlje kao člana LAG-a su birati i biti biran u sva tijela LAG-a, sudjelovati u
utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAG-a, sudjelovati u
aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja su utvrđena Statutom LAG-a.
Članak 3.
Obveza Općine Podcrkavlje je plaćati članarinu, koja će biti određena aktom LAG-a.
Općina Podcrkavlje ima obvezu pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata LAG-a, te čuvati i
promicati ugled LAG-a.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje ovlašćuje Općinskog načelnika da potpiše pristupnicu i druge akte,
odabere i imenuje predstavnike Općine Podcrkavlje u tijela LAG-a i poduzima sve radnje s ciljem pristupanja i
unapređenja rada LAG-a iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/14-01/25
URBROJ: 2178/13-01-14-2

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Damir Miletić, ing.

Ad. 11. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV : - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.

Rasprava
Načelnik : - govori da trenutno nema javnih radova, a pitanje je hoće li ih biti, a oni su se
dosad o tome brinuli, pa moli vijećnike da svatko u svom selu intervenira oko javnih površina
( kosidbe trave oko mjesnih domova i slično ). Napominje da u Općini ima trimera, pa ako se
budu održavale akcije radova neka se slobodno obrate.
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Goran Andrić : - pita koliko se bira vijećnika za mjesne odbore.
Ružica Janković : - odgovara da se bira 7 vijećnika, te nastavlja da po novom Zakonu
umjesto 5 bira 7 vijećnika, s time da se između njih bira predsjednik, dakle bira se predsjednik
i 6 članova vijeća.
Željko Berić : - daje prijedlog što se tiče biračkih odbora, tj. članova u biračkim odbora, da to
budu osobe koje su nezaposlene, te nastavlja da nema smisla da npr. netko iz Podcrkavlja ide
u birački odbor u Tomicu gdje isto pravo ima 350 - 400 osoba.
Ružica Janković : - odgovara da u Odluci koju su usvojili stoji : broj od 7 članova vijeća
mjesnih odbora koji se biraju, Općinsko izborno povjerenstvo - gdje stoji da će umjesto 6
članova biti imenovano 4 člana i njih ( OIP ) imenuje načelnik, zatim umjesto 10 članova za
biračke odbore imenovati će se 6 članova. Nastavlja, što se tiče Općinskog izbornog
povjerenstva, imenuje se kako je već navela 4 člana, imenuje ih načelnik, predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva mora biti pravnik po struci, netko tko poznaje proceduru
izbora. Razlog smanjenja broja članova u OIP – u, kao i u biračkim odbora je ušteda troškova,
a naknadu za sve spomenute propisati će Odlukom načelnik, te završava da troškovi
cjelokupnih izbora idu na teret proračuna Općine.
Mirko Orešković : - govori, da kada je gospodin Miroslav Jarić bio načelnik Općine, imali
su interni dogovor da osobe koje su bile na parlamentarnim izborima uz naknadu, na lokalnim
izborima tj. izborima za vijeće mjesnih odbora iste osobe budu, ali bez naknade, pa ga zanima
može li se i sada tako dogovoriti.
Ružica Janković : - govori da je 2010. godine biši načelnik gospodin Miroslav Bjelobrk
propisao da na izborima za mjesne odbore također budu osobe koje su bile na parlamentarnim
izborima, ali uz simboličnu naknadu od 100,00 kn.
Načelnik : - odgovora da je 100,00 kn neto, s tim da bruto isplata iznosi 200,00 kn.
Željko Berić : - pita mogu li se izbori za vijeće mjesnih odbora održati zajedno sa izborima
za zastupnike u europskom parlamentu.
Načelnik : - odgovara da mogu, ali prostorije moraju biti odvojene, a isto tako i birački
moraju biti odvojeni, tako da bi to samo zbrku stvaralo.

Predsjednik OV:- pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da
se nije nitko javio, zaključuje raspravu i 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:22 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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