REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/22
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 19. prosinca 2017.

ZAPISNIK
Sa 8. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 19. prosinca 2017. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, predsjednike mjesnih odbora,
načelnika općine i njegova zamjenika, službenice općine i ostale nazočne koji su se odazvali
pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Šimun Abramović
3. Tomislav Kovačević
4. Željko Medić
5. Vinko Čavčić
6. Tomislav Delač
7. Tomislav Bičanić
8. Mato Kovačević
9. Goran Andrić
10. Ana Majetić
11. Vladimir Šimunović

Odsutni:
1. Željko Glavačević
2. Mario Lovrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, predsjednik mjesnog odbora Brodski Zdenci - Ivo Petrović, predsjednik
mjesnog odbora Dubovik - Mario Šimić, mještanin naselja Brodski Zdenci Tomislav Petrović
i mještanin naselja Podcrkavlje Antun Metić.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
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Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnike sa 5., 6. i 7. Sjednice OV
daje na verifikaciju sva tri Zapisnika istovremeno. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnike,
obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnike, predlaže glasovanje istih.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da su Zapisnici sa 5., 6. i 7. sjednice OV
usvojeni jednoglasno sa 11 glasova ZA.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem 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 20.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu (Rebalans)
2. a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
godini
c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
d) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
3. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod Privredne banke
Zagreb d.d.
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Podcrkavlje za 2018. godinu
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
8. Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2018. godinu
10. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
11. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu
12. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na
području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2018. godini
14. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (2. Izmjene i dopune) Prostornog plana
uređenja Općine Podcrkavlje
15. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom općine Podcrkavlje za
razdoblje 2016. – 2019. godine
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16. Prijedlog
Zaključka
o
prihvaćanju
Izvješća
o
obavljenoj
reviziji
učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Brodsko-posavske županije
17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje Općine Podcrkavlje 2018. – 2020. godine
18. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje u 2017. godini
19. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2017. godine
20. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 11
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za
2017. godinu (Rebalans)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da se ove druge izmjene i dopune Proračuna
općine Podcrkavlje odnose na ravnanje pozicija, najviše onih gdje se očekivala novčana
pomoć od strane Ministarstava i Fondova, ali se to nije ostvarilo. Planirani iznos prihoda od
11.381.405,00 kuna smanjen je za 6.165.755,00 kuna, a planirani iznos rashoda od
11.565.900,00 kuna smanjen je za 5.349.001,00 kuna što znači da trenutno stanje po drugom
Rebalansu u Planu proračuna za 2017. godinu u prihodovnoj strani iznosi 5.215.650,00 kuna,
a na rashodovnoj 6.216.899,00 kuna. Nastavlja, da se prijenos sredstava iz 2017. u 2018.
godinu očekuje veći nego je prikazan ovim izmjenama i dopunama, no stvarno stanje
Proračuna će biti prikazano krajem trećeg mjeseca kada se bude donio godišnji obračun
Proračuna. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se zamjenica predsjednika općinskog
vijeća, gospođa Ana Majetić te joj predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - zanima ju zašto je došlo do znatnog povećanja električne energije za javnu
rasvjetu i društvene domove, ako Općina koristi led rasvjetu.
Načelnik: - odgovara gospođi Ani Majetić da je do sada električna energija bila raščlanjena
na javnu rasvjetu, društvene domove, zgradu općine, nogometna igrališta i ostalo; no sada je
sve to objedinjeno na jednom računu te je zato sa pozicije: Upravljanje imovinom Općinematerijalni rashodi-rashodi za materijal i energiju skinuta sredstva u iznosu do 54.400,00 kuna
i prebačena na poziciju: Električna energija za javnu rasvjetu i društvene domove-rashodi za
materijal i energiju. Nastavlja, iako se ide na uštedu s led lampama, zbog povećanja broja
rasvjetnih tijela u selima rashod nam ostaje isti, a još jedan razlog povećanja stavke je taj što
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je do sada bila praksa da se računi plaćeni do 15.01. knjiže u prethodnoj godini, ostali računi
iako su za prethodnu godinu knjiže u tekućoj godini; od ove 2017. godine to se mijenja pa svi
dospjeli računi od prethodne godine knjiže se u prethodnoj godini što će biti razloga za
trinaestu ratu, a isti slučaj će biti i s plaćama djelatnika Općine dok se ne ispravi greška. Pita
ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu (Rebalans). Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu (Rebalans), a Odluka o II. izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad.2.
a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2017. godini
c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
d) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik : - obrazlaže da se uz Rebalans i Proračun donose Programi jer sve promjene koje
su se dogodile u Rebalansu moraju biti unesene i u Programu.
U a) Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 6.880.000,00
kuna no zbog raspisanih natječaja koji još nisu donijeli Odluke o odabiru došlo je do ovako
velikog smanjenja od 4.538.500,00 kuna.
U b) Programu održavanja komunalne infrastrukture došlo je do promjene te iz tog razloga
idu prve izmjene i dopune, jer prvim Rebalansom nije bila obuhvaćena niti jedna promjena
ovog Programa. Izmjena koja se dogodila u ovom Programu je povećanje za 153.000,00 kuna
i sada iznosi 1.093.000,00, a povećanje je došlo zbog stavki električne energije i održavanja
javne rasvjete te nastavlja da je u tri sela stavljana nova led rasvjeta, skidane su stare lampe i
stavljane na stupove gdje nije bilo rasvjete u drugim selima što je iziskivalo veće troškove.
U c) Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu došlo je do
smanjenja pojedinih stavki i to u predškolskom odgoju od planiranih 78.000,00 kuna,
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realizirano je 43.200,00 kuna što je dovelo do smanjenja od 34.800,00 kuna; u sportu od
planiranih 255.000,00 kuna, realiziralo se 194.000,00 kuna što je dovelo do smanjenja od
61.000,00 kuna. Cjelokupni Program u planiranom iznosu od 423.000,00 kuna smanjen je za
95.800,00 kuna što iznosi 327.200,00 kuna realiziranih sredstava.
U d) Programu financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti skidana su
sredstva s pozicija gdje se znao točan iznos korisnika koji su ostvarili svoja prava, pa je tako
od planiranih 263.000,00 kuna realizirano 172.700,00 kuna što je dovelo do smanjenja u
iznosu od 90.300,00 kuna. Do smanjenja je došlo i u Programu zaštite okoliša-deratizacija i
dezinsekcija u iznosu od 4.000,00 kuna gdje je od planiranih 40.000,00 kuna realizirano
36.000,00 kuna; planirani iznos u Programu zaštite okoliša iznosio je 45.000,00 kuna, a
realizirano 41.000,00 kuna. Svi navedeni Programi su poravnavanje pozicija, a same izmjene
se odnose na rebalans Proračuna. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ za točku a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2017. godinu. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu predsjednik OV daje
riječ.
Tomislav Bičanić: - zanima ga pod točkom a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture pozicija Izgradnja vodovodnog sustava da mu se ta stavka malo bolje objasni.
Načelnik: - daje odgovor na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Bičanića da je od
planiranih 150.000,00 kuna predviđenih za produženje vodovodnih mreža realizirano
120.000,00 kuna, od toga je plaćena precrpna stanica/pumpa u Tomici u Trnovačkoj ulici u
suradnji s Vodovodom i Hrvatskim vodama koji su uložili oko 300.000,00 kuna vlastitih
sredstava i odvojak u Grabarju prema Kindrovu.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje točku a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu, a II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni je
dio ovoga Zapisnika.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ za točku b) Prijedlog I. izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. Kako se nitko nije javio za
riječ zatvara raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje točku b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini, a I. izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2017. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ za točku c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje
za 2017. godinu. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje točku c) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu, a II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2017. godinu sastavni je
dio ovoga Zapisnika.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ za točku d) Prijedlog II. izmjena i dopuna
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području
Općine Podcrkavlje u 2017. godini. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara raspravu i prelazi
se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje točku d) Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2017. godini, a II. izmjena i dopuna
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Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području
Općine Podcrkavlje u 2017. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad.3. Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - zahvaljuje se svima koji su dolazili na radne sastanke vezane za ovu temu i što su
sudjelovali u izradi Proračuna za 2018. godinu. Nastavlja, da u planiranom iznosu od
13.757.065,00 kuna treba dodati iznos sredstava iz prethodne godine što okvirno iznosi
1.126.928,76 kuna jer će taj iznos biti definiran kada se poplaćaju sve obveze u 2017. Godini,
a iznos se planira utrošiti na izgradnju cesta, izgradnju domova i održavanje, ali provedba
Proračuna ovisi o državi, Fondovima i Ministarstvima koji trebaju omogućiti Općini
povlačenje sredstva, a ovisno o mogućnosti provedbe natječaja sva povučena sredstva će biti
realizirana. Nastavlja, obzirom je Općina pripremila dosta projekata sada samo ovisi o
Ministarstvima da nam i omoguće provedbu istih, a ako ne dođe do realizacije provedbe
natječaja i povlačenja sredstava iz Fondova, Općina raspolaže s oko 1.000.000,00 kuna
vlastitih sredstava što je nedostatno za provedbu svih projekata koji su pripremljeni. Pita ima
li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se zamjenica predsjednika općinskog
vijeća, gospođa Ana Majetić te joj predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - pitanje postavlja Vladi Tadijanoviću, zamjeniku načelnika, zanima ju koji su
to sve projekti koji imaju spremnu dokumentaciju i koji su kandidirani za povlačenje
sredstava iz Fondova.
Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne i odgovara gospođi Ani Majetić da su spremna
tri projekta koji su prošli fazu evaluacije i samo čekaju potpisivanje ugovora, a to su:
Trnovačka ulica, društveni dom u Podcrkavlju i Socijalni program – Zaželi, a za šest
projekata energetske obnove društvenih domova dokumentacija je spremna, samo se čeka
sastanak s konzultantima koji će biti krajem prvog mjeseca 2018. godine jer je za tri projekta
potrebna dorada; na koji način će se ići u kandidaturu, da projekti najbolje prođu na natječaju,
čekat će se na dogovore i savjete konzultanata. U fazi pripreme su dva projekta i to:
mrtvačnica na groblju u Duboviku i mrtvačnica na groblju u Donjem Slatiniku gdje se
rješavaju imovinsko-pravni odnosi, obzirom da je ova priprema projekta u završnoj fazi,
očekuje se da će u proljeće biti gotova građevna dozvola. Nastavlja da u Gornjem Slatiniku
veliki problem predstavljaju imovinsko-pravni odnosi, otkup zemljišta; kada se to riješi
krenulo bi se s izradom dokumentacije za izgradnju mrtvačnice i u tom selu. Nastavlja da je
priređena projektna dokumentacija za šesnaest nerazvrstanih cesta i starim pravilnikom
planiralo se u dva navrata kandidirati svih šesnaest nerazvrstanih cesta što bi značilo da bi
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osam cesta išlo na jednu građevinsku dozvolu, a drugih osam na drugu građevinsku dozvolu,
no izašao je novi pravilnik i po njemu svaka cesta mora imati svoju dokumentaciju pa je iz tog
razloga na natječaju prošla samo jedna cesta i to Trnovačka koja je kandidirana 23.12.2016.
godine, ali još nije donesena odluka o odabiru te je iz tog razloga odlučeno uključiti jedan dio
kraćih dionica cesta u Proračun općine 2018. godine kroz sanaciju cesta gdje bi Općina sama,
ali i uz pomoć natječaja koje bi kandidirali prema Ministarstvu financirala realizaciju istih. U
spomenute dionice cesta ubraja se i cesta-put za groblje u Duboviku gdje je prva faza gotova,
a ovime bi se i okončao ovaj projekt. Napominje da ima puno Projekata na kojima bi se
moglo raditi, ali je manjak administrativnih djelatnika u Općini.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a Proračun Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad.4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se uz Proračun mora donijeti i Odluka o izvršavanju proračuna, a u
samoj Odluci sažeto je sve što donosi Proračun, od čega se sastoji, kako se sredstva iz
proračuna troše, vidljive su mogućnosti koje nam se otvaraju, ali i obveze koje općina ima kao
što su Polugodišnji i Završni izvještaj. Govori da je Odluka vodič kroz proračun, a usklađena
je sa zakonom i nema prostora mijenjanju. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje: Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
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Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad.5. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod Privredne
banke Zagreb d.d.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je najavljivana Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine
Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb iz razloga što se pojavljuju problemi kad se radi
projekt koji ima kratak vremenski period izvođenja radova i velike troškove, kao što je bio
slučaj sa cestom prema školi, a mora se izvršiti uplata; da ne dođe do blokade općinskog
računa zatražena je mogućnost odlaska u minus do 500.000,00 kuna i to samo za 2018.
godinu što do kraja 2018. mora biti podmireno; jer u vrijeme izvršenja uplate izvršiteljima
radova Općina mora imati tražena sredstva za podmirenje računa. Govori da se ova Odluka
neće koristiti, osim u krajnjoj nuždi kada u datom trenutku ne bude uplata na Općinskom
računu, a Općina bude morala izdvojiti veća novčana sredstva za podmirenje računa. Pita ima
li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje: Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine
Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d.. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje
kod Privredne banke Zagreb d.d., a Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje
kod Privredne banke Zagreb d.d. u cijelosti glasi:
Na temelju članka 86. i 86.a Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15), a u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti ((«Narodne novine» broj 139/10 i 19/14) te članka 32. Statuta Općine
Podcrkavlje («Službeni glasnik» broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici održanoj
dana 19. prosinca 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje
kod Privredne banke Zagreb d.d.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje odobrava kratkoročno zaduživanje Općine Podcrkavlje uzimanjem
kratkoročnog kunskog kredita po principu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu za redovno
poslovanje Općine Podcrkavlje IBAN HR2023400091833800001 do iznosa 500.000,00 kn (slovima:
petstotisućakuna) kod Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Kreditor).
Članak 2.
Ponuda banke sastavni je dio ove Odluke.
Okvirni kredit iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz sljedeće uvjete:
Vrsta posla
Kratkoročni kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
Iznos i valuta
Do 500.000,00 kuna
Namjena posla
Financiranje tekuće likvidnosti - u slučaju premošćivanje stanja
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Način korištenja
Način vraćanja
Krajnji rok vraćanja
Kamatna stopa:

nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza
dovođenjem u prekoračenje računa do visine odobrenog kredita
najkasnije do radnog dana koji prethodi danu dospijeća kredita
Sukcesivno, prema mogućnosti proračuna Općine Podcrkavlje, a
najkasnije na dan dospijeća kredita
31. 12. 2018.
promjenjiva (TZMF) Trezorski zapis Ministarstva financija na bazi 182
dana uvećano za kamatnu maržu od 4,83 p.p.

Naknade:
za obradu zahtjeva

0,15% , min. 500,00 HRK, jednokratno unaprijed

za odobrenje i korištenje

0,60% min. 500,00 HRK jednokratno unaprijed

za rezervaciju sredstava
0,25% godišnje, min. 500,00 HRK, tromjesečno unaprijed
Do jedne godine
zadužnica Općine Podcrkavlje, sukladno odredbama Ovršnog zakona
2 (dvije) bianco akceptirane vlastite mjenice Općine Podcrkavlje s
klauzulom «bez protesta» uz mjenično očitovanje
Članak 3.
U slučaju niskog ostvarenja proračunskih prihoda, a temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
kratkoročni kredit-dopušteno prekoračenje će se koristiti u slučaju premošćivanje stanja nastalog zbog
različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi sigurnosti upravljanja tekuće likvidnosti Proračuna
Općine Podcrkavlje u 2018. godini.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik za zaključivanje ugovora o kratkoročnom kreditu – dopuštenom prekoračenju te
ovjeru i izdavanje instrumenata osiguranja za kratkoročni kredit-dopušteno prekoračenje po poslovnom računu
žiro-računu proračuna Općine Podcrkavlje s Kreditorom iz članka 1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
Ročnost:
Posebne ugovorne obveze

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se moraju donijeti svi Programi vezani uz Proračun, a ovaj bi Program
odredio građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture od javnih površina,
nerazvrstanih cesta, do groblja, krematorija i javne rasvjete, te građenje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i nabave opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće i tržnice na
malo. Govori da ono što je u Proračunu označeno, ovim je Programom to razvrstano i detaljno
opisano, a ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovoga Programa iznosi 8.590.000,00
kuna, a od toga najveći dio će ići za izgradnju društvenog doma u Podcrkavlju i asfaltiranje
nerazvrstanih cestu, Diljska ulica u Podcrkavlju i Trnovačka ulica u Tomici, u približnom
iznosu od 7.000.000,00 kuna dok će ostala sredstva biti utrošena u uređenje središta Općine,
izgradnju ograde i uređenje parkirališta na mjesnom groblju u Podcrkavlju u iznosu od
50.000,00 kuna, ulaganje u mjesni dom u Brodskim Zdencima u iznosu od 50.000,00 kuna,

11
izgradnja vodovodnog sustava u iznosu od 100.000,00 kuna, investicijsko ulaganje dom u
Tomici u iznosu od 70.000,00 kuna, izgradnja mrtvačnice u Duboviku u iznosu od 200.000,00
kuna, dom u Glogovici - prepokrivanje u iznosu od 80.000,00 kuna, dom u Grabarju sanitarni čvor u iznosu od 30.000,00 kuna, rekonstrukcija sustava javne rasvjete u naselju
Tomici – druga faza u iznosu od 180.000,00 kuna, sanacija nerazvrstane ceste – put za groblje
u Duboviku druga faza u iznosu od 300.000,00 kuna, odvojak Vinogradske ulice u Tomici u
iznosu od 80.000,00 kuna, odvojak ulice Svete Ane u Brodskim Zdencima u iznosu od
300.000,00 kuna te gospodarenje komunalnim otpadom u iznosu od 300.000,00 kuna, a to su
sredstva koja trebamo predvidjeti za nabavu kanti, kontejnera i reciklažnog mobilnog
dvorišta. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad.7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se ovaj Program odnosi na održavanje komunalne infrastrukture
odnosno svega što je u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a to je održavanje odvodnje
atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija
te javna rasvjeta, a ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa iznose 860.000,00 kuna.
Govori da je najveća stavka javna rasvjeta u iznosu od 270.000,00 kuna, ali smatra se da će
sredstva biti dostatna iz razloga što neće biti 13 računa kao 2017. godine. Pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća. Pita ima li još tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se zamjenica predsjednika općinskog
vijeća, gospođa Ana Majetić te joj predsjednik OV daje riječ.

12

Ana Majetić: - zanima ju tema koja se spominjala na prijašnjim sjednicama vezano za
osnivanje komunalnog poduzeća, je li se odustalo od toga obzirom u Programu vidi stavku
održavanje groblja i krematorija u iznosu od 90.000,00 kuna što pretpostavlja da je uzet
privatni koncesionar.
Načelnik: - odgovara gospođi Majetić da Općina nije odustala od ideje osnivanja
komunalnog poduzeća, jednostavno je bilo kratko vrijeme da zaživi ta ideja do 01.01.2018.
godine kako je planirano te nastavlja da će se nastojati da plan zaživi do početka sezone
košenja trave, ali najveći problem koji se pojavio je što Općina mora imenovati direktora
komunalnog poduzeća i još jednog zaposlenika i ovim putem traži angažman svih vijećnika
jer trenutno takve osobe nema, barem po saznanjima s terena, a u kontaktu s djelatnicima
Općine Brodski Stupnik došlo se do saznanja da osoba koja bude primljena na mjesto
direktora mora znati kandidirati natječaje prema fondovima, problematiku samog posla
vođenja komunalnog poduzeća i problematiku Općine Podcrkavlje te da je računovodstveno i
računalno pismena. Govori da će nam Općina Brodski Stupnik koja je osnovala komunalno
poduzeće 2017. godine maksimalno izaći u susret, a kada dođe do realizacije spomenutoga
osnivanja sazvat će se sastanak sa svim vijećnicima, računovodstvom i razjasniti na koje
stavke će se to sve knjižiti i kako će se voditi samo održavanje groblja. Objašnjava da
osnivanje komunalnog poduzeća iziskuje dobru analizi cijelog stanja, stručan kadar i vrijeme.
Ana Majetić: - zanima ju kakve su povratne informacije i iskustva Općina koje su već
osnovale komunalno poduzeće.
Načelnik: - odgovara da su se pojavili mnogobrojni problemi poglavito vezano za
računovodstvo i da samo provođenje poslova nije ni malo lagan zadatak, a obzirom niti jedno
komunalno poduzeće ne posluje u plusu, osnivač je dužan snositi teret pokrivanja troškova a
to je Općina. Nastavlja da nam država nameće obveze, među njima i osposobljavanje rada
reciklažnog dvorišta što bi za Općinu značilo da mora zaposliti jednu osobnu-voditelja za rad
na takvom mjestu koji bi na sebe preuzeo sve te poslove javnih radova i tu se pojavljuje
problem pronalaska takve osobe. Nadalje, što se tiče Plana osnivanja komunalnog poduzeća
treba učiti od Općina koje su ih već osnovale, učiti na njihovim greškama, ali i svemu onome
što je dobro učinjeno i pripremljeno i to primijeniti u Općini Podcrkavlje. Pita ima li još tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova
ZA usvojen Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, a
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 8. točku dnevnog reda.
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Ad.8. Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori kako se raspravlja o rashodima tako se treba raspravljati i o prihodima te
nastavlja da ima stavaka u prihodovnoj strani koje Općina može trošiti po potrebni, ali ima i
onih prihoda koje su strogo namjenske prirode i koje programom treba predvidjeti i staviti
gdje pripadaju. Programom korištenja sredstava šumskog doprinosa predviđena su sredstva u
iznosu od 200.000,00 kuna koja bi se prihodovala, ovisno koliko će biti sječe stabala na
području Općine i to su namjenska sredstva koja će se koristiti za izgradnju nerazvrstanih
cesta, a ovim Programom se odlučilo da će sav prihod ići za asfaltiranje nerazvrstane ceste –
Diljska ulica u Podcrkavlju. Pita ima li još tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog
doprinosa u 2018. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojen Prijedlog Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini, a
Program korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini u cijelosti glasi:
Temeljem članka 65. stavka 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10,
124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 19.
prosinca 2017. godine, donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
I.
Programom korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini utvrđuje se namjena korištenja i kontrole
utroška sredstava šumskog doprinosa, kojeg plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda,
iskorištavanjem šuma (drvni sortimenti) u visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju u brdskoplaninskim
područjima i područjima posebne državne skrbi.
II.
U Proračunu Općine Podcrkavlje u 2018. godini predviđena su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 200.000
kn, a koristit će se za izgradnju nerazvrstanih cesta i to:
Asfaltiranje nerazvrstane ceste - Diljska ulica, Podcrkavlje
Program 2005 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Aktivnost K100030
Izvor: 01 – Opći prihodi i primici: 500.000,00
Izvor: 05 – Pomoći: 750.000,00
Ukupna vrijednost projekta: 1.250.000,00
III.
Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit će se sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu.
IV.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, stupa na snagu 8 dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

14

Predsjednik OV: - otvara 9. točku dnevnog reda.
Ad.9. Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori prisutnima da su sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrđenih
zgrada strogo namjenska, a Programom korištenja sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano je prihodovati u iznosu od 60.000,00 kuna,
a koristit će se za poslove vezane za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Podcrkavlje. Obzirom je Program: Prostorno planska dokumentacija u iznosu od
100.000,00 kuna, a same Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje u
iznosu od 70.000,00 kuna, cijeli ovaj Program korištenja sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu ide strogo namjenski za aktivnost Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje. Pita ima li još tko kakvih
pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa korištenja sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Programa korištenja
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.
godinu, a Program korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2018. godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br.
86/12, 143/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017., donosi
PROGRAM
korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
Članak 1.
Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) propisano je da „trideset
posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito
izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji
za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave“ stoga se ovim Programom utvrđuje namjena i kontrola korištenja naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2018. godinu .
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Članak 2.
U proračunu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu planiraju se sredstva naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 60.000,00 kuna (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru), a koristit će se za poslove vezane za izradu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje – Program: Prostorno planska dokumentacija –
100.000,00 kuna
Aktivnost: A100017 – Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje – planirana u visini
70.000,00 kn
Aktivnost A100092 – Izvješće o stanju u prostoru – planirana u visini 30.000,00 kn
Razlika sredstava namirit će se iz općih prihoda i primitaka i tekućih pomoći od ostalih izvanproračunskih
korisnika državnog proračuna.
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Predsjednik OV: - otvara 10. točku dnevnog reda.
Ad.10. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da su i ovo strogo namjenska sredstva i prihod od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu planiran je u
iznosu do 75.000,00 kuna i to: Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i Prihod od
prodaje poljoprivrednog zemljišta, a sav prihod utrošit će se na planirane pozicije i to: Mjere i
aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela; Redoviti troškovi
poslovanja javne uprave i administracije u što ulaze geodetske i katastarske usluge i
javnobilježničke pristojbe; Razvoj poljoprivrede i gospodarstva u što ulazi poticanje
poljoprivredne djelatnosti, a misli se na ispitivanje tla. Pita ima li još tko kakvih pitanja ili
nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od
zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Programa
utroška sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2018. godinu, a Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa i
prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu u cijelosti
glasi:
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Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, donosi:
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA I PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu ostvarenih od
zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Podcrkavlje, za
financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu - usluge katastra i javnog
bilježnika, otkup zemljišta za proširenje prometnica, sređivanje zemljišnih knjiga i održavanje ruralne
infrastrukture vezane za poljoprivredu (održavanje nerazvrstanih cesta).
Članak 2.
Prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira se u proračunu
općine Podcrkavlje, za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna
konto: 64222 – poz 29 - Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta:
25.000,00
konto: 71111 – poz 25 - Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta:
50.000,00
Članak 3.
Financiranje poslova iz članka 1. ovog Programa vršit će se na način da će se ukupna sredstva ostvarena od
zakupa i prodaje zajedno s općim proračunskim prihodima i primicima utrošiti po planiranim pozicijama za
slijedeće namjene:
Program 2001 – MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG
ODJELA
Aktivnost A100011 REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE
Geodetske i katastarske usluge
60.000,00 kn
Javnobilježničke pristojbe
5.000,00 kn
Program 2007 – RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
Aktivnost A100031 – Poticanje poljoprivredne djelatnosti
10.000,00 kn
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, stupa na snagu 8 dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Predsjednik OV: - otvara 11. točku dnevnog reda.
Ad.11. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i
sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i
sportu odnosi na predškolski odgoj, kulturu i religiju i sport, a obzirom će 2018. godine biti
samo jedna grupa predškolske djece, ali u grupi će biti više učenika, planirano je utrošiti
78.000,00 kuna što je dostatno sredstava i ako što ostane rebalansom će se skinuti. Nadalje, za
stavku Kultura i religija planirano je utrošiti 70.000,00 kuna i to za: kulturno-umjetnički
amaterizam (KUD) 30.000,00 kuna, očuvanje nepokretnih kulturnih dobara (crkva) 30.000,00
kuna i kulturne manifestacije od interesa za Općinu 10.000,00 kuna, za stavku Sport planira
se utrošiti 285.000,00 kuna i to za: poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti, sportske
manifestacije, sportske stipendije, poticanje i promicanje sporta, djelovanje sportskih udruga
(Klubovi), održavanje sportskih objekata, opremanje igrališta za djecu i mlade, i dodatna
ulaganja na sportskim objektima. Objašnjava da vezano za stavku Sport, osim na zadnje tri
navedene stavke, za ostale se raspisuje natječaj na koji se javljaju Udruge i Klubovi, a
ukupna sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
su u iznosu od 433.000,00 kuna. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje: Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Programa javnih potreba u
odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a Program
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 12. točku dnevnog reda.
Ad.12. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - obrazlaže da se s ovim Programom ostalo na razini 2017. godine, a sam Program
odnosi se na jednokratne novčane pomoći, naknadu za novorođenčad, a pomoć u naravi
(ogrijev) samo prolazi kroz naš proračun jer ovu stavku financira Županija, troškovi
stanovanja, stipendije, sufinanciranje prijevoza, darivanje povodom sv. Nikole, jednokratne
pomoći u naravi, sufinanciranje dječje igraonice za djecu predškolske dobi, a ukupna
vrijednost cijelog Programa je 273.000,00 kuna. Govori da su u Programu predviđena i
sredstva za javne potrebe u javnoj zaštiti i to za veterinarsko–higijeničarske poslove,
deratizaciju i dezinsekciju te financiranje rada skloništa za životinje u cjelokupnom iznosu od
47.000,00 kuna. Osim navedenog u Programu su još predviđena sredstva i za redovitu
djelatnost Gradskog društva Crvenog križa, a sredstva za rad i djelovanje Crvenog križa
osigurat će se u 2018. godini u iznosu od 15.000,00 kuna. Navedene stavke su ujedno i
Općinska zakonska obveza, sve je usklađeno sa Zakonom te što će još po tim pitanjima biti
Općinska obveza mora se čekati. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2018. godini, a Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 13. točku dnevnog reda.
Ad.13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je kao i proteklih godina planirano 1.000,00 kuna po vijećniku
godišnje, dok vijećnice imaju 10% više, što iznosi da je za 13 vijećnika isplaćeno 13.100,00
kuna, a u Općini su zastupljene stranke: HSS, HDZ i Duspara Mirko – nezavisna lista.
Naknade vijećnicima se isplaćuju kvartalno, a predviđena sredstva za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u 2018. godini iznosi 15.000,00 kuna. Pita ima li
tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2018.
godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog
Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2018. godini, a Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2018.
godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 3. stavak 2, članka 4. stavak 2, članka 6 i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17) i članka 32.
Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017., donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
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zastupljenih u Općinskom vijeću općine Podcrkavlje u 2018. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu općine Podcrkavlje za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Podcrkavlje za 2018. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 15.000,00 kuna Aktivnost A100005 POTPORA POLITIČKIM
STRANKAMA I NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA.
Raspored sredstva iz prethodnog stavka izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove Odluke.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću
općine Podcrkavlje.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću, s tim da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u visini 10%
većoj od iznosa sredstava predviđenih po svakom vijećniku.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje.
Članak 5.
Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se
sredstva razmjerno broju njenih članova, kako slijedi:

Naziv političke stranke
- skraćeni naziv

Ukupan broj
članova OV

Žene

Muškarci

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

6 vijećnika

0

6

Ukupna
sredstva
prema broju
članova OV
6.000,00

HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA- HDZ

6 vijećnika

0

6

6.000,00

DUSPARA MIRKO – NEZAVISNA
LISTA
UKUPNO

1 vijećnik

1

0

1.100,00

13 vijećnika

1
12
13.100,00
Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke i to:
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HR4824020061100749247
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HR3623600001400498138
DUSPARA MIRKO – NEZAVISNA LISTA
HR4523400091110805686
Sredstva se isplaćuju tromjesečno u jednakim iznosima i istovremeno svakoj političkoj stanci na način da se
planirana sredstva iz članka 5. ove Odluke dijele na četiri (4) kvartala.
Članak 7.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Predsjednik OV: - otvara 14. točku dnevnog reda.
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Ad.14. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (2. Izmjene i dopune) Prostornog
plana uređenja Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne i napominje da su svi prisutni u
materijalima dobili Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (2. Izmjene i dopune)
Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, te objašnjava da se Izmjene i dopune
prostornog plana započele puno prije donošenja ove Odluke. Izmjene i dopune su u izradi, a
ono što prethodi Izmjenama i dopuna Prostorno plana je Izvješće o stanju u prostoru i dok se
izrađuje taj dokument, koji je četverogodišnji proces, moglo se svoje želje, primjedbe,
sugestije dostaviti u pisanom obliku u Općinu. Govori da je sve predano Zavodu za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije s kojom smo sklopili Ugovor jer su nam oni izrađivači
oba dokumenta, a ova Odluka nije mogla ići dok Općina nije dobila od svih javno-pravnih
tijela, poglavito Ministarstva zaštite okoliša, mišljenje treba li ili ne treba Općina provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Nastavlja da je Općinaod svih javno- pravnih
tijela dobila povratnu informaciju, osim najvažnijeg tijela, a to je Ministarstvo zaštite okoliša
te da je u cijelom procesu došlo do problema gdje je gospođa iz Ministarstva zaštite okoliša
koja je radila na Odluci o provedbi postupka strateške procjene za Općinu Podcrkavlje
zakazala, pa se cijeli postupak odužio i doveo u neizvjesnu poziciju, jer do sada niti jedna
Općina nije morala provoditi taj postupak procjene koji je iznimno skup, no ipak, na Općinski
mail stiglo je od pomoćnika Ministra nepotpisano mišljenje da Općina ne mora provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš pa se iz tog razloga usuglasilo da se ide u
donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama prostornog plana i da se može nastaviti ono što se
započelo, a kada Zavod napravi nove karte, mape i uzme u obzir sve što se predlagalo i što se
Zakonom mora revidirati onda će biti javna rasprava koja će po Zakonu trajati 30 dana, a
tome svemu će prethoditi sjednica vijeća na kojoj će svi biti obaviješteni, a osim sjednice
građani će za javnu raspravu saznati i preko službene stranice Općine Podcrkavlje, face
stranice i svi koji dođu moći će se izjasniti o svojim stajalištima. Govori da Izrada Izvješća
stanja u prostoru iznosi oko 30.000,00 kuna, a same Izmjene i dopune prostornog plana su u
iznosu oko 70.000,00 kuna što plaćamo u ratama izrade, pa je za 2018. godinu ostalo još dvije
rate. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna (2.
Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o izradi izmjena i
dopuna (2. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, a Odluka o
izradi izmjena i dopuna (2. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje
sastavni je dio ovog Zapisnika.
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Predsjednik OV: - otvara 15. točku dnevnog reda.
Ad.15. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom općine
Podcrkavlje za razdoblje 2016. – 2019. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne i kao što se može vidjeti u materijalima veći
dokument uvezan u knjigu pod nazivom Strategija upravljanja imovinom Općine Podcrkavlje
koji se odnosi isključivo na upravljanje imovinom Općine. Nastavlja da se od revizije dobio
naputak što se sve treba odraditi na području Općine po pitanju strategije upravljanja samom
imovinom, pa je zato i napravljena ova knjiga te ističe problem koji se javlja kod samog
osnutka Općine, registracije i upravljanja imovine jer se nije radilo kako treba te se zato
krenulo s ovim dokumentom gdje je sažeto što treba i kako treba upravljati imovinom.
Nastavlja, da je za sada ova Strategija samo pisani dokument i u stvarnosti slika Općine je
jako loša, ali su se unazad četiri godine uložili veliki trud i novčana sredstva za izdavanje
pravnih i geodetskih usluga za rješavanje statusa Općinske imovine jer do sada nije bila
uređena i usklađena. Govori da je ovo veliki problem pa je pitanje kada će se sve to dovesti u
red, no ipak se ovom Strategijom krenulo i uz trud i zalaganje svih vijećnika te uz pomoć
države koja je obećala provesti katastarske izmjere, moglo se očekivati neke pomake k
rješenju ovog problema te nastavlja da smo svjedoci problema neusklađenosti stanja na terenu
i stanja u knjigama gruntovnice, katastra i vlasničkog lista, a da bi se to uskladilo i riješilo
potrebna su velika financijska sredstva. Govori, da se najveći takav problem nalazi u
katastarskoj čestici Tomica gdje se za svaku česticu treba ishoditi identifikacija. Općenita
slika je jako loša na cijeloj Općini i čeka se stav države koja je dala obećanje o povlačenju
sredstava iz Europskih fondova. Nadalje, govori da se puno dobilo digitalizacijom što je
olakšalo pregledavanje stanja, a sada samo ostaje sve to prevesti u stvarno stanje te da bude
1/1, a ovo pitanje zahtjeva provođenje šire rasprave te ponovno zamjenik načelnika umoljava
zalaganje svih mjesnih odbora da se uključe u rješavanje ovog gorućeg problema. Pita ima li
tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja
imovinom općine Podcrkavlje za razdoblje 2016. – 2019. godine. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Strategije
upravljanja imovinom općine Podcrkavlje za razdoblje 2016. – 2019. godine, a Odluka o
donošenju Strategije upravljanja imovinom općine Podcrkavlje za razdoblje 2016. – 2019.
godine u cijelosti glasi:
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 04/13.),
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 8. sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE PODCRKAVLJE ZA RAZDOBLJE 2016. – 2019.
GODINE
Članak 1.
Donosi se Strategija upravljanja imovinom Općine Podcrkavlje za razdoblje od 2016. – 2019. godine.
Članak 2.
Strategija upravljanja imovinom Općine Podcrkavlje za razdoblje od 2016. – 2019. godine sastavni je dio ove
Odluke.
Cjelovita Strategija upravljanja imovinom za razdoblje od 2016. – 2019. godine javnosti je dostupna u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podcrkavlje, a može se preuzeti na web stranici Općine Podcrkavlje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

Predsjednik OV: - otvara 16. točku dnevnog reda.
Ad.16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Brodsko-posavske županije
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - govori da su svi dobili opsežniji materijal i da je to gotova stvar jer
je prošle godine u Općini napravljena financijska i upravna revizija koja je trajala od
08.12.2016. godine do 24.10.2017. godine gdje su pregledani svi dokumenti i sva
dokumentacija vezana za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem na području Općine
Podcrkavlje u vlasništvu Republike Hrvatske nad čime Općina nema nikakvu nadležnost jer
se sve provodi preko Agencije za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem gdje se vrše
zakupi i prodaja putem javnih natječaja ili izravnom pogodbom. Govori da Općini pripada
65% iznosa od tih sklopljenih ugovora koji sjedaju u Općinski proračun, a prošle godine na
toj stavci prihod je iznosio 500,00 kuna što je žalosno da na području Općine koja ima 700
hektara ili 1600 parcela bude tako mali prihod. Nastavlja, da je problematika gospodarenja
zemljištem takva da tko graniči sa zemljištem do državne zemlje do veličine hektara može
sklapati ugovor, ali se po proračunu i po prihodima u Općini ne vidi da ljudi zakupljuju ili
otkupljuju zemljišta. Govori da Revizija sve to kontrolirala za unazad tri godine i jedina
značajnija uplata sredstava u općinski proračun je bila od prodaje „Katuna“ , zaostala rata
gospodina Pere Ćosića koji je preuzeo ugovor od gospodina Oreškovića, a ta sredstva koja se
uplate u proračun Općine treba strogo nadgledati i kontrolirati te trošiti strogo namjenski i na
nalog revizije koja je radila godinu dana, a Općina je dobila rok od 10.-og mjeseca do 12.-og
mjeseca, što je dužna učiniti sa sredstvima koje će jednog dana ubrati. Nastavlja da je jedan
od naloga Revizije taj da Općina mora zaposliti poljoprivrednog redara čija će zadaća biti
upozoravati mještane da sklanjaju ambroziju, održavanje međe, uništavanje raslinje i slično.
Revizija sve tretira isto, i one koji imaju veliki priljev novca i one koji nemaju te je tako dala
20 mjera koje Općina mora provoditi, a do sada nije i pročelnica smatra da se te mjere neće
moći provesti iz više razloga, a najveći je zbog nedovoljno sredstava u proračunu. Sva
problematika ove teme je sadržana u materijalima i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pitanje upućuje načelniku Općine i zanima ga obzirom se naveo veliki broj
parcela ima li se kakva strategija, je li se što radilo po pitanju ili je bio koji sastanak s
vlasnicima OPG-ova da se ta zemlja uzme u zakup.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Željka Medića i govori da to nije u
ingerenciji Općine, ali se planira da se to vrati te govori da dok je pokojni pročelnik gospodin
Mišo Hip bio u Općini obavljeni su sastanci s vlasnicima OPG-ova i ljudima koji su bili
potencijalni kupci ili zakupci koji su bili zainteresirani za oko 180 čestica u približnoj mjeri
od 80 hektara, a sva dokumentacija je bila prikupljena, dobile su se potvrde od javno-pravnih
tijela i kada se trebao raspisati natječaj došla je nova vlast koja je preuzela sve ovlasti nad
poljoprivrednim zemljištima. Objašnjava, da u četiri godine od kako poljoprivredno zemljište
nije u ingerenciji Općine dosta je ljudi odustalo ili se više ne bavi poljoprivredom iako u
Općini postoje njihovi podaci. Trenutno, smatra načelnik, je besmisleno raspisivati natječaj za
zemljište koje neće nitko uzeti, a od raspoloživih 700 hektara koje bi mogle ići u zakupi ili
prodaju možda nekih 50-60 hektara je oranica koje se mogu koristiti, sve ostalo je zapušteno i
pretvorilo se u šikare, a ima i dobar dio šume, te jedan dio spomenute šume koja graniči s
vlasništvom Hrvatskih šuma, oni će otkupiti i staviti u svoje vlasništvo. Govori da kada
država vrati ovlasti nad poljoprivrednim zemljištem vidjet će se što čeka Općinu. Govori da je
veliki problem u tome što su privatna zemljišta jeftinija koja prodaje Republika Hrvatska.
Željko Medić: - pita ima li kakvih poticaja na ta zemljišta.
Načelnik: - odgovara da dok je to sve u vlasništvu države i Agencije za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem mi tu ne možemo puno učiniti, a isto tako i ako država ne potiče
razvoj poljoprivrede Općina je nemoćna.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na načelnikovo izlaganje i obavještava prisutne da
Agencija ima strategiju poticaja, ali će se novim Zakonom razrezivati velike kazne za
neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, znači ako čovjek ima zemlju koju više ne
može obrađivati, a ne može ju ni prodati i kada zaraste razrezat će mu se kaznu.
Mato Kovačević: - postavlja pitanje načelniku vezano za osobe koje su zainteresirane za
zakup ili kupovinu spomenutih zemljišta koja je procedura.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje i kaže da je najbolje otići u Agenciju za
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, tamo reći broj čestice za koju se osoba zanima te
ako graniči sa željenom česticom postoji mogućnost kupnje, ako ne graniči postoji mogućnost
zakupa na 5 godina – privremeni zakup ili koncesija na 99 godina, ali najbolja solucija je otići
u Agenciju i s njima vidjeti stvarno stanje te dogovoriti detalje. Govori da se Agencija nalazi
u zgradi glavne pošte, podaci se mogu naći na Internet stranicama gdje se nalaze i obrasci
koje treba ispuniti, a upozorava načelnik da je to velika procedura gdje se jako puno potvrda
mora vaditi pa je jednostavnije doći kod fizičke osobe i kupiti zemljište.
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Željko Medić: - napominje da obzirom nije bila komesacija i kada osoba kupi dio čestice, a
na njoj se nalazi i šikara ona se cijela vodi kao oranica i osoba je primorana kupiti cijelu
česticu što nije u redu.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
na području Brodsko-posavske županije. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11
glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Brodsko-posavske županije, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
Brodsko-posavske županije u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13)
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti – gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije
I
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj sjednici razmotrilo je i prihvatilo konačno Izvješće o obavljenoj
reviziji - gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije
čiji su postupci provedeni od 08. prosinca 2016. do 24. listopada 2017. godine.
II
Konačno Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka kao i Plan provedbe naloga i preporuka.

Predsjednik OV: - otvara 17. točku dnevnog reda.
Ad.17. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje Općine Podcrkavlje 2018. – 2020. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - obavještava sve prisutne da je kao i do sada krajem godine Općina
dobila, od firme koja za Općinu radi usluge vezano za poslove civilne zaštite, Godišnji plan
koji Općina mora usvojiti, a u godišnjim planovima potrebno je poduzeti slijedeće: Izraditi
Procjenu rizika od većih nesreća za općinu; Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu
civilne zaštite; Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine; Izvršiti edukaciju članova
postrojbe civilne zaštite: Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne
zaštite; Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera civilne zaštite; Ugovoriti
police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera civilne zaštite, članove
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike; Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, a u financijskom dijelu Općine
Podcrkavlje obveze bi iznosile 253.500,00 kuna. Govori da je do sada Općina nužno izdvajala
za ono što se odnosilo za samu civilnu zaštitu, ali Zakon prisiljava da Općine moraju ulagati u
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taj segment, što znači da osim redovitih izdvajanja Općine Podcrkavlje za vatrogastvo i
HGSS, od sada mora izdvojiti dodatnih 87.500,00 kuna za stožer civilne zaštite. Govori da se
Općinama nameću nove obveze ne samo u papirnatom već i u financijskom dijelu, iako je
Općina svjesna da je to potrebno i dobro, postavlja se pitanje je li ovaj Model koji je
postavljen u državi funkcionalan. Govori da je Općina svjesna da to mora izvršiti jer svako
proljeće dolazi revizija koja kontrolira svu dokumentaciju i ako nije rađeno po Zakonu, izriču
kazne, što znači da će Općina iduće godine morati uložiti dodatna veća sredstva u Plan
razvoja sustava civilne zaštite. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Podcrkavlje 2018. – 2020.
godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog
Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje Općine Podcrkavlje 2018. – 2020. godine, a Godišnji plana razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Podcrkavlje 2018. – 2020.
godine sastavni je dio ovog Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 18. točku dnevnog reda.
Ad.18. Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje u 2017. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika: - obrazlaže da su u 2017. godini realizirana sredstva u iznosu od
117.330,00 kuna što se odnosi na ulaganje u vatrogastvo Općine Podcrkavlje (DVD) u iznosu
od 101.830,00 kuna; 10.500,00 kuna redovito financiranje firme IN konzalting (firma koja
radi poslove vezane za civilnu zaštitu općine) i za HGSS 5.000,00 kuna. Nastavlja da na
žalost iduće godine će Općina morati za ovu stavku izdvojiti duplo više sredstava pogotovo za
poziciju civilne zaštite jer to Općina ne može izbjeći i Zakonski to moramo izvršiti. Pita ima li
tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

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

26
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu
Podcrkavlje u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje u 2017. godini, a
Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Podcrkavlje u 2017. godini sastavni je dio
ovog Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 19. točku dnevnog reda.
Ad.19. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2017. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je ovo Odluka koju Općina donosi svake godine pa je tako i ove 2017.
godine donijela Odluku o imenovanju osoba za Povjerenstvo za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje za
2017. godinu, a u Odluci su navedene osobe kao prijedlog: za predsjednika - Vlado
Tadijanović i za članove Marija Pandurić i Josip Lovaković, te objašnjava da su navedene
osobe djelatnici Općine Podcrkavlje te je stoga logično da oni i izvrše ovaj dio posla. Pita ima
li tko kakvih drugih prijedloga za imenovanje Povjerenstva, pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javila se zamjenica predsjednika općinskog
vijeća, gospođa Ana Majetić te joj predsjednik OV daje riječ.
Ana Majetić: - predlaže da kao 4. član Povjerenstva bude član mjesnog odbora
Privremena pročelnica: - odgovara na postavljeno pitanje gospođe Majetić i obrazlaže joj da
se ovaj posao u većem dijelu obavlja računovodstveno što znači da taj posao u većem dijelu
obave Ružica Janković i Marija Pandurić dok zaposlenik Općine Josip Lovaković treba
sudjelovati u dijelu inventure popisa domova i svega što se nalazi u njima jer je on zadužen za
iznajmljivanje domova i suđa koje se nalaze u svakom domu, a na kraju svake inventure treba
se potpisati na svaku inventurnu listu. Nadalje, što se tiče osnovnih i novčanih sredstava to će
vijećnici dobiti u Izvješću u trećem mjesecu iduće godine, a novčana sredstva se odnose na
stanje proračuna s 31.12. , slično kao i kod godišnjeg obračuna Proračuna, a osnovna sredstva
u vlasništvu Općine se odnose na dugotrajnu imovinu gdje je došlo do investicijskih ulaganja
u imovinu, domove, strojevi za vozni park i slično. Govori, da su sva investicijska ulaganja
prošla kroz proračun pa će sve biti vidljivo i transparentno te, smatra privremena pročelnica,
da iz navedenih razloga nije potrebno dovoditi četvrtog člana komisije, a osim toga, sva
Izvješća navedene komisije će taksativno ići na sjednicu vijeća, što znači da sve što su
napravili, popisali i potpisali kao novo od onog prethodnog što je bilo vijećnici će to vidjeti na
sjednici.
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Ana Majetić: - konkretno ju zanima vodi li se evidencija u odnosu na prethodnu godinu
imovine svakog doma, koliko se u svakom domu nalazi klupa, stolova, suđa i ostalog.
Načelnik: - odgovara potvrdno na postavljeno pitanje gospođe Majetić, iako nije siguran da
će to biti posebne stavke u Izvješću, ali se Izvješću može dodati prilog gdje će stajati popis
imovine svakog doma zasebno.
Zamjenik načelnika: - pita da li je važno kako računovodstvo vodi ovaj dio posla, je li zbirno
ili ne.
Privremena pročelnica: - obrazlaže da nije važno kako računovodstvo vodi ovaj dio posla,
jer će sve biti zbirno, ali na popisu će biti sve stavke i ulaganja koja su se izvršila tijekom ove
2017. godine, a sve što se nalazilo u domovima prije ove inventure se mora konstatirati
izlaskom na teren.
Načelnik: - govori da neovisno o ovoj inventuri će se napraviti popis cjelokupne imovine po
mjesnim domovima.
Ana Majetić: - želi samo da budu transparentna početna stanja i nova ulaganja.
Načelnik: - napominje da se sve to vodi i kroz knjige, ali da tijekom godina dođe i do otpisa
imovine, njene amortizacije, pa se tako neke stvari koje i postoje u domovima više ne vode
kroz knjige, ali naglašava da će se napraviti popis cjelokupne imovine u svim domovima
pojedinačno.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na načelnikovo izlaganje da se stanje u Izvješću ne
mora nužno slagati sa stanjem na terenu zbog razloga koje je naveo sam načelnik.
Načelnik: - govori da postoje stvari koje je netko donirao kao što je primjer u Oriovčiću gdje
je kuhinju u mjesnom domu napravio lokalni mještanin i obzirom da ona postoji bit će
navedena samo u internom popisu imovine, ali ne može ići u službeni inventurni popis jer je
ona kao takva poklonjena i nema financijskog pokrića za nju.
Privremena pročelnica: - govori da je Općina dobila slike koje se nikada nisu uvele u
evidenciju imovine Općine, a da bi se one upisale za njih bi trebalo napraviti procjenu
vrijednosti što iziskuje velika financijska sredstva, a i sama procjena bi koštala više nego što
je vrijednost same slike. Govori da Općina može napraviti interni popis ako je potrebno, ali
on neće biti vjerodostojan za inventuru.
Ana Majetić: - želi da se napravi popis sve što se nalazi u svakom domu na području Općine
jer je određena imovina, kao što su klupe prebacivane iz jednog doma u drugi.
Načelnik: - govori da se taj dio posla privodi kraju i većina domova ima svoje klupe, stolove,
suđe, osim doma u Gornjem Slatiniku i Glogovici, ali i to je u fazi rješavanja.
Privremena pročelnica: - napominje da je zamjenik načelnika imao izlaganje o tome da
Općina mora ubirati sredstva od iznajmljivanja vlastite imovine u koju ulaže sredstva što se
krenulo u praksu s najmom domova i suđa za određene prigode, a najavljeno je da će Općina
dobiti dokumente Programa najma vlastite imovine u kojima će biti popis cjelokupne imovine
od zgrade do sitnog inventara te koliko pojedina stavka imovine košta.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu i 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 2017. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova
ZA usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2017. godine, a
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2017. godine 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 8. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine,
donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2017. godinu
Članak 1.
U Povjerenstvo za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i
potraživanja Općine Podcrkavlje za 2017. godinu imenuju se:
Vlado Tadijanović, predsjednik
Marija Pandurić, član
Josip Lovaković, član
Članak 2.
Tijekom mjeseca studenog i prosinca 2017. godine Povjerenstvo će izvršiti popis dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje sa stanjem na dan 31. prosinca 2017.
godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik OV: - otvara 20. točku dnevnog reda.
Ad.20. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - postavlja pitanja načelniku Općine vezano za završetak ceste prema školi, jer
nedovršena cesta ometa kretanje djeci i autima, a zanima ga kako je prošao sastanak u
županiji vezan za širokopojasni internet koji je bio prije dva tjedna.
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Medića i govori mu da je svjestan
problema nezavršene ceste, ići će se vidjeti u kojoj su fazi radovi, a ovaj tjedan trebaju biti
postavljeni ivičnjaci, nasut će se tampon i ako vrijeme dozvoli ići će se u asfaltiranje.
Nastavlja da za asfaltiranje ceste temperatura zraka ne smije ići ispod 5°C, ali kada se postave
ivičnjaci izvođači radova će izvaljati cestu pa bi trebala biti lakše prohodna. Iako nije
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asfaltirana, djeca imaju stazu do škole pa ne moraju više cestom, a kada se radnici vrate s
dvotjednog kolektivnog odmora ići će se u asfaltiranje ceste do škole, naravno čim vrijeme
dozvoli. Što se tiče drugog pitanja odgovara načelnik, da je Općina potpisala ugovor, tj. cijeli
središnji dio županije od Oriovca do Bukovlja i čeka se projektna dokumentacija za taj
širokopojasni internet. Govori da će svi načelnici Općina potpisali ugovor, a vrijednost
dokumentacije je 200.000,00 kuna i ovisno o broju stanovnika Općine plaćaju određeni
postotak, Općina Podcrkavlje plaća 10 % što bi iznosilo nekih 20.000,00 kuna, a kada se
napravi dokumentacija idu natječaji na koje će se Općina kandidirati, za rokove nije siguran,
ali 2021. godine je krajnji rok gdje svi moraju imati internet i to brzinu 30Mbt, a da Općine
ne bi morale plaćati penale nada se da će se svi koji su u ovom poslu požuriti u izradi
potrebnoga. Govori da je Općina u kontaktu sa gospodinom Rankom Kovačevićem
regionalnim direktorom iz Općinskog kraja koji je obećao da će progurati naša sela koja
nemaju internet. Govori da će se za sada čekati širokopojasni internet, u protivnom će se ići u
rješavanje problema brzine interneta kao što se riješilo i za Brodske Zdence koji sada imaju
45Mbt, Općina je za početak potpisala Ugovor o projektiranju i čekaju se daljnje radnje.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu, svim nazočnima poželio je sretne Božićne blagdane, sretnu 2018. godinu te 9.
Sjednicu OV priveo kraju.

DOVRŠENO u 19: 45 sati.
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