REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-18-2
Podcrkavlje, 14. lipnja 2018.

ZAPISNIK
Sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 14. lipnja 2018. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, službenice općine, gospodina Mateja Badrova, mag.ing.aedif., v.d. ravnatelja
Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije te ostale nazočne koji su se
odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
Odsutni:
1. Damir Miletić
1. Tomislav Kovačević
2. Antun Metić
2. Šimun Abramović - opravdao
3. Vladimir Šimunović
3. Željko Glavačević
4. Željko Medić
5. Vinko Čavčić
6. Tomislav Delač
7. Tomislav Bičanić
8. Mato Kovačević
9. Goran Andrić
10. Mario Lovrić – kasnio 10 minuta na 1.
točku dnevnog reda
Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, gospodin Matej Badrov, mag.ing.aedif., v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 10. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, a obzirom da nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 10. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 9 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 7.

DNEVNI RED:
1. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje 2013. – 2017. godina
(Izvjestitelj: Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije)
2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu
3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa
napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja općinskog načelnika o primjeni
agrotehničkih mjera u 2017. godini
6. Obilježavanje Dana općine Podcrkavlje 2018. godine
7. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 9
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad.1. Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje 2013. – 2017. godina
(Izvjestitelj: Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje gospodinu Mateju Badrovu.
Matej Badrov: - pozdravlja sve prisutne i govori da je na funkciji vršitelja dužnosti
ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije te da mu je drago što će
moći prezentirati dokument : Izvješće o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje koje je Zavod
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije izradio za Općinu Podcrkavlje. Objašnjava
da se radi o dokumentu koji izvješćuje o prostornom razvoju Općine od 01.01.2013. do
31.12.2017. za područje Općine Podcrkavlje uz propisivanje nekih mjera za sljedeće
četverogodišnje razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2022. Nastavlja da je Izvješće dokument
koji se izrađuje na temelju Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje, Prostornog plana
Brodsko-posavske županije i drugih strateških i razvojnih dokumenta, a pored toga Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije paralelno je započeo i Izmjenu i dopunu
Prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje tako da će ovo Izvješće poslužiti kao polazni,
odnosno osnovni dokument kojim će se definirati neki ciljevi koje Općina treba ispuniti kroz
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Izmjene i dopune Plana uređenja Općine. Govori, da su pored Brodsko-posavske županije i
grada Nove Gradiške, još tri Općine donijele ovaj dokument, pa mu je drago (Mateju
Badrovu) što je Općina Podcrkavlje prepoznala važnost dokumenta koji će se sada moći
povezati s Prostornim planom da se napravi što bolji posao. Objašnjava da je zakonodavni
okvir na temelju kojeg se Izvješće o stanju u prostoru Općine donosi Zakon o prostornom
uređenju, a sadržaj tog dokumenta propisan je Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim
pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru. Kroz prezentaciju (slajdovi prikaza na projektoru)
prisutnima pokazuje kratak pregled dokumenta da se vidi o čemu se radi i što je Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije napravilo za Izvješće Općine Podcrkavlje, te
govori da su svi podaci koji su ušli u Izvješće morali imati provjereni izvor, a do tih podataka
se došlo u suradnji s Ministarstvima, Državnim zavodom za statistiku, HAKOM, HEP-om,
Plinacrom, INA-om, Brod-plinom, Upravnim i Županijskim odjelima, Općinom i drugima.
Nastavlja s prezentacijom i govori o prostornom obilježju Općine Podcrkavlje, a obzirom na
izduženost Brodsko-posavske županije, Općina Podcrkavlje nalazi se u njenom
sjeveroistočnom djelu gdje na sjeveru graniči s Požeško-slavonskom županijom, na jugu s
gradom Slavonskim Brodom, na zapadu s Općinom Sibinj i na istoku s Općinom Bukovlje.
Nastavlja, Općina Podcrkavlje prostire se na 94,84 km2 što čini malo manje od 5% ukupne
površine Brodsko-posavske županije i osma je Općina po veličini. Demografska obilježja broj stanovnika Općine Podcrkavlje uzet je iz zadnjeg Popisa stanovništva iz 2011. godine iz
kojeg se vidi da na prostoru Općine živi 2.553 stanovnika ili 1.61% stanovništva županije.
Demografska obilježja - prirodni prirast Općine Podcrkavlje gustoće naseljenosti iznosi 26,92
stanovnika po km2, a samo je 2014. godine Općina imala pozitivan prirodni prirast što znači
da se rodilo više ljudi nego umrlo, iako je 2016. iznosio razliku od samo -3. Demografska
obilježja - dobna struktura stanovništva Općine Podcrkavlje iznosi 25% mladog stanovništva
(0-19 god.), zrelog stanovništva 53% (20-59 god.) i starog stanovništva 22% (60 god. i više).
Daljnja prezentacija prikazuje grafikone, prvi grafikon prikazuje radno sposobno stanovništvo
po obrazovanju gdje najveći postotak od 47% iznosi stanovništvo sa srednjom školom, drugi
grafikon prikazuje kretanje broja nezaposlenih u periodu od 2011. do 2017., te broj od 114
evidentiranih nezaposlenih osoba je jako dobar podatak. Prema provedenoj analizi iz grafičkih
kartograma ukupna površina građevinskog područja naselja Općine Podcrkavlje iznosi 342,42
h ili 3,61% ukupne površine Općine, od toga je oko 167 ha izgrađeni dio, 175 ha neizgrađeni
dio i vikend zona 166 ha. Treći grafikon prikazuje sustav naselja Općine Podcrkavlje gdje se
nalazi 13 naselja, a naselje Podcrkavlje je općinsko sjedište. Nastavlja, da je opremljenost
prostora infrastrukturom – cestovni promet Općine Podcrkavlje čini mreža državnih (37,80%
- 13,18 km), županijskih (16,43% - 5,73 km) i lokalnih (45,77% - 15,96 km) cesta. Povoljan
prometni položaj Općine čini mogućnost za daljnji razvoj. Opremljenost prostora
infrastrukturom – sustav vodoopskrbe Općine Podcrkavlje, duljina javne vodoopskrbne mreže
iznosi 26,70 km i u njoj ima 530 priključaka. Nastavlja, da što se tiče zaštite prirodnih
vrijednosti najznačajnije je Sovsko jezero koje je značajan krajobraz koji zauzima 20.800 ha.
Sovsko jezero predstavlja jedinstven primjerak prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom
području kontinentalne Hrvatske. Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike
krajobrazne vrijednosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja za pojedino područje.
Govori da na području Općine djeluje „Natura 2000“ - ekološka mreža Europske unije
sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrta i stanišnih tipova čiji je cilj očuvati
ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta. Nadalje, što se
tiče prostornog uređenja, Općina Podcrkavlje je prva Općina koja je donijela 2001. Prostorni
plan uređenja Općine Podcrkavlje, a Plan se nije bitno mijenjao osim usklađenja sa Zakonom
2014., a radilo se tome da je novi Zakon uveo novu kategoriju neizgrađenog zemljišta koje se
dijeli na neuređeno i uređeno te se gledalo imaju li te čestice koje su neizgrađene, a u
građevinskom području, prometni pristup, jesu li pokrivene niskonaponskom mrežom,
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niskonaponskim trafostanicama, postoji li mogućnost priključka na vodovodnu mrežu i
kanalizaciju. Objašnjava, obzirom se kompletna Zakonodavna struktura promijenila krajnje je
vrijeme da se naprave Izmjene i dopune Prostornog plana da kroz njega omogućimo veći
gospodarski razvoj, a ujedno da taj Prostorni plan ne bude kočnica za neke druge planove, a
što se tiče provedbe prostornih planova za područje Općine Podcrkavlje nadležan je Upravni
odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, ali oni ne vode
evidenciju po Općinama i gradovima već grupnu evidenciju pri Ministarstvu graditeljstva
kroz E-dozvolu, tako da se kroz broj izdanih rješenja za obračun komunalnog doprinosa došlo
do brojki koliko ima nove gradnje. Govori, što se tiče legalizacije ukupno je odrađeno 822
predmeta legalizacije, među kojima najviše ima stambenih i pomoćnih građevina. U
prezentaciji se došlo do najvažnijeg dijela, a to su preporuke mjera i aktivnosti za
unaprjeđenje prostornog razvoja za slijedeće četverogodišnje razdoblje. Propisane su mjere
razvoja stanovništva i sustava naselja, poljoprivrednog zemljišta, šume, proizvodnjapoduzetništvo-trgovina-obrt, energetika – obnovljivi izvori energije, turizam, infrastruktura,
gospodarenje otpadom, prirodna i kulturna baština te jačanje rada Upravnog odjela Općine, a
sve mjere moraju biti opširnije i ne smiju biti kočnica za budući period. Cijeli sadržaj Izvješća
propisan je Pravilnikom tako da je Općina tu ograničena i mora se uklopiti u te okvire. Pita
ima tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pita može li dobiti cijeli Izvještaj na uvid.
Zapisničarka: - odnosi Izvještaj vijećniku Željku Mediću na uvid.
Željko Medić: - sve skupa lijepo pozdravlja i pohvaljuje ovakav dokument oko kojeg se
može razgovarati i s kojim bi se krenulo te nastavlja da obzirom su materijale za sjednicu
dobili u ponedjeljak, smatra g. Medić da je to bilo malo dana za pregledati cijeli dokument
koji je jako zanimljivim te ukazuje na tipsku grešku na stranici 12.
Matej Badrov: - govori da je na Izvješću radilo više ljudi pa se i desio pokoji propust koji će
biti ispravljen.
Željko Medić: - nastavlja i govori da smatra da bi u nekim grafikonima trebalo biti više
filtera, odnosno prikazi cesta, rijeka ili oznaka naselja.
Matej Badrov: - smatra da bi se time narušio dojam odnosa površina koji se htio postići baš
ovakvim grafikonima koji prikazuju samo određenu temu.
Željko Medić: - govori da je u Izvješću navedena „Pljuskara“ kao sastavni dio Petnje i špilje
Pljuskare. Nastavlja da je Pljuskara dobila naziv po dva slapa, veliki i mali slap, nažalost,
veliki slap je izgubljen u potresu 64. godine, a taj podatak se nigdje ne navodi, dok se Sovsko
jezero spominje iako ono nije u sastavu Brodsko-posavske županije.
Matej Badrov: - obrazlaže da je županijskim Prostornim planom određeno da se radi jedan
poseban Urbanistički plan uređenja, Plan nižeg reda, gdje će se posebno obraditi područje
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Petnje, a u izradu Plana morat će se uključiti i Općina Sibinj i Općina Podcrkavlje, a cijelo to
područje preljeva se uz granicu iz jedne Općine u drugu. Objašnjava da je sve navedeno
propisano u Županijskom prostornim planu, a podatke je dala Javna ustanova za zaštićene
prirodne vrijednosti i oni ga kao takvog vode u Registru zaštićenih prirodnih vrijednosti.
Ovim Prostornim planom, koje ima nižu razinu od Prostornog plana Općine bi se definirali
različiti sadržaji, turistički potencijali cijelog područja Petnje što je prepoznato kroz sve
dokumente kao veliki turistički potencijal ovog dijela županije. Iz svega navedenoga će se
pokušati u što kraćem periodu, a na višem nivou županije, doći do suglasnosti Općine Sibinj i
Općine Podcrkavlje te da se krene u postupak Izmjene i donošenje Urbanističkog plana gdje
bi se detaljno obradilo sve o čemu se sada govorilo. Objašnjava da su ovi podaci preuzeti od
javne ustanove „Natura Slavonica“ koji vode, za ovo naše područje, sve što se tiče zaštićenih
prirodnih vrijednosti te da je trenutno sada samo spomenuto, a Urbanističkim planom bi se
detaljiziralo.
Željko Medić: - smatra da se nije dovoljno reklo o slapu Pljuskari, špilji, planinarskoj kući
koja se gore nalazi i staroj šumi.
Zamjenik načelnika: - nadovezuje se, pa govori da gospodin Medić Pljuskaru povezuje sa
slapom, a „Natura Slavonica“ Pljuskaru povezuje s 10 ha površine, što znači cijeli kompleks
sa Petnjom.
Matej Badrov: - govori da je cijeli kompleks prepoznat kao značajan krajobraz, a kroz
Izvješće je samo spomenuto, no daljnji razvoj će se obraditi kroz Urbanistički plan uređenja.
Objašnjava da je Podatak uzet od Javne ustanove kao područje koje ima potencijal, a daljnji
razvoj će se moći realizirati kroz Urbanistički plan što znači da su u Županijskom planu i
Petnja i Pljuskara prepoznate kao zaštićena prirodna vrijednost, a dana je preporuka da se radi
Urbanistički plan uređenja županijskog značaja gdje bi Županija, zajedno s Općinama, imala
utjecaja za daljnji razvoj. Govori da je za sada to samo spomenuto i dane su preporuke za
daljnje aktivnosti, a što se tiče Sovskog jezera, ono je naslonjeno na Općinu Podcrkavlje i
kao Petnja samo je spomenuta.
Željko Medić: - smatra da ima otprilike 8 kilometara od međe do jezera.
Zamjenik načelnika: - govori da se samo jezero nalazi 500 m zračne linije od međe Općine
Podcrkavlje, ali cjelokupno to područje zahvaća i Općinu Podcrkavlje.
Matej Badrov: - obrazlaže da je na kartogramu prikazano cijelo područje koje obuhvaća
Sovsko jezero s njegovom okolicom gdje je vidljivo da jezero gotovo graniči s Općinom te da
se Ekološka mreža mora gledati malo šire, a ne ju promatrati u granicama Općine Podcrkavlje
jer to je Europska mreža koja ne poznaje ni granice država, a kamoli Općina.
Željko Medić: - nastavlja i govori da se na stranici 40 nalazi grafikon kojim je prikazan
sustav zaštite od poplave na području Općine Podcrkavlje gdje su navedene stavke planirane i
postojeće akumulacije, retencija, pa ga zanima ( Željka Medića) odakle su izvađeni ovi
podaci jer je planirana retencija, ne akumulacija.
Matej Badrov: - odgovara da su podaci vađeni iz Prostornog plana Općine Podcrkavlje,
izvučena karta vezano samo za planiranu retenciju i akumulaciju.
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Privremena pročelnica: - govori da se nije znalo što se točno želi pa je bilo predviđeno i
jedno i drugo, ali se to promijenilo, no kako su ti planovi rađeni 2001. uvršteni su u kartu koja
se koristila za ove podatke.
Matej Badrov: - odgovara da karta datira iz 2001. godine u kojoj je bilo sve o čemu se
govorilo predviđeno u planovima hrvatskih voda, no oni su u međuvremenu odustali i iz tih
razloga se ovim Izmjenama i dopunama Plana radi usklađivanje te se zato sada ne može
staviti nova karta dok se ne usvoji novi Plan, znači dok se ne usvoji novi Plan važeći je stari
Plan i sve stare karte iz tog Plana, a u postupku je izrada Prostornog plana što znači da će se
sve nove stvari uskladiti s novom Zakonskom regulativom, s novim promjenama, jer se u ovih
17 godina odustalo od puno stvari, ali do tada se moraju koristiti važeće karte, a temeljni akt
za ovo Izvješće je bio Prostorni plan Općine i Županije.
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 Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje
2013. – 2017. godina. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA
usvojen Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje 2013. – 2017. godina, a
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podcrkavlje 2013. – 2017. godine sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad.2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne i govori da je ovo Izvješće za 2017. godinu, no nažalost
probijen je rok donošenja za par dana, ali se morao uskladiti s održavanjem sjednice. Govori
da su se Izvješća donosila kvartalno i polugodišnje, a ovo Izvješće je za kompletnu 2017.
godinu gdje je ostvaren ukupni prihodi u iznosu 5.055.265,62 kn, a ukupni rashod u iznosu od
5.929.857,74 kn, što znači da je Općina potrošila više nego što je prihodovala u iznosu od
874.592,12 kn. Nastavlja da je Općina imala prijenos sredstava iz 2016. godine u 2017.
godinu u iznosu od 1.126.938,77 kn tako se 2017. godina završila u plusu i imala prijenos
sredstava iz 2017. u 2018. godinu u iznosu od 252.346,65 kn, a najveća razlika između
prihoda i rashoda stvorila se pred kraj 2017. godine kada su plaćene 3 situacije za cestu do
škole. Pita ima 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 Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Podcrkavlje za 2017. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je sa 10 glasova ZA
usvojen Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017.
godinu, a Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu
sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad.3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne, te objašnjava da je ovo velik dokument
od 153 članka i napominje samo da je Izmjenama zakona o lokalnoj (regionalnoj) područnoj
samoupravi Općina bila obvezna izmijeniti Statut, pa se na prošloj sjednici išlo u te izmjene
Statuta, znači na novi Statut, a na donošenje novog Statuta išlo se jer je ukinuta mjesna
samouprava i shodno tomu moralo se donijeti novi Poslovnik Općinskog vijeća koji je
utemeljen na Zakonu i istom tom Statutu koji je donijela Općina i detaljizira rad vijeća od
njegovog konstituiranja do rada svake sjednice. Govori da se novi Poslovnik ne razlikuje
puno od staroga, ali u novome Poslovniku su detaljnije obrađene neke stvari, pa bi bilo dobro
da svi vijećnici prouče Poslovnik te se njime koriste i po njemu i postupaju. 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 Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje, a Poslovnik Općinskog vijeća
Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
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Ad.4 Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - ova tema je jako prisutna u medijima gdje su Udruge za zaštitu
životinja jako glasne i polažu na to pravo temeljem Zakona o zaštiti životinja. Govori da su
načelnik, zamjenik načelnika i komunalni redar bili na dosta sastanaka koje je organizirao
Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija, jer su komunalni redari ti koji bi trebali
provoditi ovu Odluku, a poglavito se to odnosi na kućne ljubimce u smislu najviše prisutnih
pasa i mačaka, njihovo tetošenje, zbrinjavanje, gdje smiju boraviti, životinja ne smije biti na
javnoj površini bez vlasnika ili šetača, kontrola množenja, sterilizacija za izgubljene i
napuštene životinje koji idu na trošak Općini, zbrinjavanje životinja koje se nađu na javnoj
površini - i tu nastupa trošak Općini pa će Općina biti primorana sklopiti neke buduće
ugovore za zbrinjavanje napuštenih životinja. Nastavlja da je prvi postupak kojem je rok kraj
lipnja čipiranje svih pasa na području Općine te se sve životinje koje se budu našle na javnom
prostoru bez čipa, a prije toga je proveden postupak čipiranja, smatrat će se izgubljenim
životinjama i morat će se negdje zbrinuti. Objašnjava, da iako zamjenik načelnika zna o
ovome nešto više, činjenica je da ni na području Županije nije riješeno ovo pitanje, kamo će
se s tim i tko će to sve raditi ostaje nepoznanica, samo se zna da to sve jako puno iznosi.
Govori da je ova Odluka jako općenita, nije detaljna, predložio ju je i napravio grubi koncept
Upravni odjel za poljoprivredu županije koji je Općini to poslao kao prijedlog jer Zakon
obvezuje Općinu da ju donese. Nastavlja da je se u Odluci spominje divljač na cesti izvan
lovišta te da ona koja se zateknu živuća moraju se vratiti u svoja staništa obzirom je Općina
lovno područje lovačke udruge, a koja se nađu uginula Općina je dužna maknuti s ceste,
platiti uslugu i obavijestiti lovce. Pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - zanima ga na koji će se način prekršiteljima naplaćivati kazne, jer će se teško
moći dokazati nečija krivica jer ako pas laje ne poštuje kućni red.
Privremena pročelnica: - govori da već imaju prijave za lavež pasa, ali ljudi moraju biti
svjesni da žive u ruralnoj sredini i da u selu ima životinja koje se glasaju, a onima kojima
smeta glasanje životinja može se reći da se presele u grad gdje su opet prisutni drugi
problemi. Govori da je prijava jedne gospođe bila za lavež psa, ali komunalni redar ne može
razrezati kaznu vlasniku psa koji remeti mir zato što to nije tako propisano Odlukom. Nadalje,
zbog naše sredine u Odluci ne mogu biti detalji jer se neke stvari mogu riješiti i međuljudskim
odnosima. Spomenuti, konkretni slučaj gdje je gospođa prijavila lavež psa, nije se moglo ništa
jer je pas propisano zbrinut, iako je uvjet da se psa makne od kuće prijavitelja obzirom je
kućica psa pomični objekt, vlasnik kućicu može staviti gdje god želi i zbog takvih situacija
sve je to jako teško urediti i propisati na selu. Govori da je ova Odluka napisana uopćeno i u
granicama i gotovo cijela ova Odluka je nemoguće provediva jer je teško za ovo ruralno
područje napisati točno definiranu Odluku.
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Načelnik: - nadovezuje se na izlaganje privremene pročelnice i govori da puno toga nije
uređeno pa ni na samom području županije ovaj problem nije riješen.
Privremena pročelnica: - nastavlja govoreći da će se ovom Odlukom zadovoljiti Zakonska
obveza, ali nažalost ona je samo pro-forme donesena.
Željko Medić: - govori da je Općina Podcrkavlje prolazna Općina u koju mnogi odbacuju
neželjene životinje i cijela ova situacija će „ koštati“ Općinu.
Komunalni redar: - napominje da nitko ne smije pokupiti te životinje jer za taj postupak
moraju biti ovlaštene osobe. Niti ona kao komunalni redar to ne smije, niti bilo koji građanin
Općine.
Privremena pročelnica: - nadovezuje se na izlaganje komunalnog redara i govori da 3
stručne i ovlaštene osobe za obavljanje tog postupka su predstavnik policije, ovlašteni
prikupljač pasa i veterinarski predstavnik, a komunalni redar ima samo za zadatak nazvati i
obavijestiti ih.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - postavlja pitanje vezano za divljač, propisuje li zakonodavac neke troškove
zbrinjavanja ili je za to nadležna Općina i je li Općina nadležna i za štete koje divljač napravi
na javnim površinama.
Zamjenik načelnika: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Maria Lovrića i govori da
Općina snosi troškove za štete nastale unutar naselja.
Privremena pročelnica: - govori da je Općina dužna snositi trošak te da stoji u Odluci da je
Općina dužna donijeti Program zaštite divljači i u tom Programu bi se trebalo sve to propisati.
Govori da je trenutno sve samo uopćeno te da Općina mora dobiti suglasnost Ministarstva
poljoprivrede. U Programu zaštite divljači, ako se nešto krivo napiše – npr. za usjeve, za
automobile i za ceste kojima upravlja Općina unutar naselja i lokalno po selima, sve troškove
snosi Općina. Govori da smo u obvezi donijeti taj Program pa ćemo ga s vremenom i donijeti.
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 uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama, a
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i
izgubljenim životinjama sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
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Ad.5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja općinskog načelnika o primjeni
agrotehničkih mjera u 2017. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - kao i za sve ostale Planove koje donosi Općina, tako je i u ovom Izvještaju o
primjeni agrotehničkih mjera nabrojano što se sve poduzimalo i što je odrađeno. Govori da je
Izvješće doneseno početkom godine i sada se ovim Zaključkom daje na znanje općinskom
vijeću ono što je već doneseno od strane načelnika. 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 Zaključka o prihvaćanju Izvještaja općinskog
načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja općinskog
načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja
općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini u cijelosti glasi:
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 07/18), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 11. sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine, donijelo je
Z AKLJUČAK
o prihvaćanju Izvještaja općinskog načelnika
o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji izvještaj o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini.
Sastavni dio ovog Zaključka je Izvještaj općinskog načelnika (KLASA: 320-01/18-01/16, URBROJ: 2178/13-02-18-1 od 28.03. 2018.).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad.6. Obilježavanje Dana općine Podcrkavlje 2018. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - kao što je svima znano, 28.06. je dan Općine povodom osnutka 108. brigade pa bi
se ovim putem trebalo dogovoriti o protokolu. Praksa zadnjih godina je bila da se svečani dio
sjednice i domjenak odradi u jednim od obnovljenih domova u naseljima Općine, a Ove
godine je planirano da to bude u naselju Tomici, no firma kojoj je Općina povjerila posao
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neće biti gotova s radovima do održavanja dana Općine te zbog toga načelnik predlaže,
obzirom se očekuje 15-20 gostiju plus mještani Općine, da se svečana sjednica održi u
vijećnici Općine Podcrkavlje s početkom u 18:00 sati, potom bi se išlo na groblje polagati
vijence, odlazak na misu i sve to upriličiti jednim domjenkom na igralištu u Podcrkavlju.
Nastavlja da osim toga Općinu čeka i tradicionalna biciklijada od Slavonskog Broda do
Podcrkavlja koja će biti u subotu 30.06., a sve to organizira gospodin Škrpan ispred udruge
108. Brigade, a Općina Podcrkavlje će dočekati sve bicikliste i tradicionalno kuhati grah na
igralištu pa su ovim putem pozivani svi prisutni da dođu, u 07:45 će biti okupljanje biciklista
ispred Županije, u 8:00 je start, a dolazak biciklista u Podcrkavlje očekuje se oko 08:45-09:00
sati. Govori, da obzirom se bliže praznici trebalo bi večeras donijeti program vezan za
održavanje dana Općine radi tiskanja pozivnica i slanje istih. Pita ima li tko kakvih pitanja,
prijedloga 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 obilježavanja Dana općine
Podcrkavlje 2018. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA
usvojen Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Podcrkavlje 2018. godine, a Program
obilježavanja Dana općine Podcrkavlje 2018. godine u cijelosti glasi:
PROGRAM
obilježavanja Dana općine Podcrkavlje

četvrtak, 28. lipnja 2018.
•
•
•
•

18,00 sati - svečana sjednica Općinskog vijeća - općinska vijećnica
18,40 sati - polaganje vijenca na groblju u Podcrkavlju kod Centralnog križa poginulim hrvatskim braniteljima
19,00 sati – sv. Misa za poginule hrvatske branitelje – crkva sv. Ivana Apostola, Podcrkavlje
prigodni domjenak

Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad.7. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
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Zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne i govori da je Općina donijela Odluku o
osnivanju komunalnog poduzeća, a početkom ovog mjeseca poduzeće je i osnovano, prošlo je
sve potrebne dijelove glede papirologije, registracije u sudskom registru i imenovanju
direktorice koja je prisutna na sjednici, a u narednom razdoblju poduzeće očekuju daljnji
koraci ka rješavanju svih ovih nagomilanih problema glede komunalnog održavanja i reda u
našoj Općini. Poziva direktoricu komunalnog poduzeća da se prisutnima obrati s par riječi.
Direktorica komunalnog poduzeća: - pozdravlja sve prisutne i govori da se zove Marina
Orešković, zahvalna je što joj je pružena prilika i dat će sve od sebe da to poduzeće zaživi, da
se pokrene i radi. Govori da je udana i ima dvije odrasle kćeri, a završila je Ekonomiju i
menadžment u Slavonskom Brodu.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 11. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 21:11 sati.
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