REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/2
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 08. travnja 2015.

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 08. travnja 2015. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19.30 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Pozdravlja načelnika Općine, njegova zamjenika, nazočne vijećnike, predsjednike mjesnih
odbora te službenike općine.
Otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća Podcrkavlje te konstatira da imaju kvorum.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Igor Dulj
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Darija Pejić
9. Mario Lovrić

Odsutni:
1. Šimo Nikolić
2. Barbara Mikulčić – opravdala izostanak
3. Antun Tomić
4. Željko Medić – opravdao izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Ružica Janković – privremena pročelnica, predsjednik MO
Glogovica Tomislav Križanović, predsjednik MO Donji Slatinik Tomislav Kovačević,
predsjednik MO Brodski Zdenci Ivan Petrović, potpredsjednik MO Glogovica Ivo Medić.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obavještava prisutne da su u pisanim materijalima dostavljeni i Zapisnici
sa 12. 13. i 14. sjednice Općinskog vijeća te predlaže pojedinačno glasovanje istih.

Glasovanje
Predsjednik OV: - obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog
vijeća, predlaže glasovanje istoga. Daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je
Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.

Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog
glasovanje istoga. Daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je
sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog
glasovanje istoga. Daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je
sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA.

vijeća, predlaže
Zapisnik sa 13.
vijeća, predlaže
Zapisnik sa 14.

Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanje ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 9.
DNEVNI RED:
1. a) Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine
2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje
3. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2014./2015.
4. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
5. Razmatranje Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31.
prosinca 2014. godine te donošenje Odluke o prihvaćanju istog
6. Razmatranje
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje
Zaključaka o usvajanju istog
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
8. Razmatranje Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014.
godine i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 9
glasova ZA, te otvara 1.a) točku dnevnog reda.
Ad. 1. a) Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2014. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve nazočne i obavještava, kao što je i navedeno u materijalima, da u
godišnjem proračunu Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine stoji ostvaren prihod od 3.520.221,38 kuna, a rashod od 3.276.180,52 kuna. Razlika
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prihoda i rashoda iznosi 244.040,86 kuna. Obzirom da je stanje na računu na 1. siječanj 2014.
godine iznosio 1.360.132,18 kune, a na dan 31. prosinca 2014. na računu je bilo 1.572.556,04
kuna, vidljivo je da su dobivena sredstva razmjerno trošena. U Izvješću stoji i obavijest o
nenaplaćenim potraživanjima na dan 31. prosinac 2014. koja iznose 1.223.659,03 kuna, taj
iznos odnosi se na potraživanja za poreze, priključke na vodovodnu mrežu, komunalni
doprinos, komunalnu naknadu (ona su ujedno i najveća potraživanja), doprinos za šume,
porez na promet, potraživanja koja se refundiraju. Govori ( načelnik ) da je to je problem oko
kojeg treba raspraviti i naći rješenje kako naplatiti nenaplaćena potraživanja te završava s
Izvješćem i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 1.a) točku dnevnog reda.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje 1.a) točku dnevnog reda: Godišnji Izvještaj o izvršenju
proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo Godišnji
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine, a Izvještaj u cijelosti glasi:
Na temelju članka 108. i 110. . Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
OPĆI DIO
I
U proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2014. godine ostvareno je 3.520.221,38 kn
prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 3.276.180,52 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i primitaka
Ostvareni prihodi i primici
3.520.221,38 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
3.276.180,52 kn
___________________________________________
Višak prihoda i primitaka
244.040,86 kn
IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 01.01. 2014. bilo je 1.360.132,18 kn, a na dan 31.12. 2014.
iznosilo je 1.572.556,04 kn.
V
Tekuće pričuve planirane proračunom za 2014. nije bilo.
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VI
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala zajmove.

VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2014. iznose 1.223.659,03 kn, a odnose se na:
Potraživanja za poreze
Potraživanja za priključenje na vod. mrežu
Potraživanja za komunalni doprinos
Potraživanja za komunalnu naknadu
Doprinos za šume
Porez na promet
Potraživanja koja se refundiraju(voda, el. energija, telefon) i
Najam poslovnog prostora

3.214,87
5.761,40
20.624,63
1.146.090,25
17.653,65
24.424,92
5.879,31

Ukupno potraživanja

1.223.659,03

VIII
Stanje nepodmirenih obveza 31. prosinca 2014. iznosi 229.909,60 kn, a odnosi se na obveze za plaću (prosinac
2014.) u iznosu 36.566,15 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 162.358,06kn te obveze prema HZZO-u u iznosu od
11.624,39 kn te isplata šteta od poplave 19.361,00 kn.
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i posebnim namjenama.
X
Godišnji izvještaj proračuna općine Podcrkavlje zajedno sa Usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda
i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» te Internet stranici
općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-08/15-01/6
URBROJ: 2178/13-01-15-1

Predsjednik OV: - otvara 1.b) točku dnevnog reda.
Ad. 1. b) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je ova točka vezana za točku 1.a) u kojoj se prikazuje, unutar samog
proračuna, što su prihodi, a što rashodi i pokriće prijenosa sredstava proteklih godina, a
razlika u prihodu i rashodu iznosi manjak od 712.891,42 kune, ali obzirom na prijenos
sredstava u konačnici smo (Općina) u plusu od 1.431.096,96 kuna. To su podaci koji se
iznose iz prihoda od poslovanja i rashoda. Obzirom na Izvješće iz točke 1.a) gdje stoji da na
dan 31. prosinca 2014. godine na računu ima 1.572.556,04 kuna, opravdava se iznos od
stvarnog stanja računa koji je prenesen u 2014. godinu od 1.431.096,96 kuna jer su neki
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računi podmireni u prvom mjesecu 2015. godine, tako da sredstva od 1.431.096,96 kuna su
ostala iz 2014. godine i to je stvarno stanje računa. Završava s Izvješćem i pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 1.b) točku dnevnog reda.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje 1.b) točku dnevnog reda: Odluka o raspodjeli rezultata
poslovanja na dan 31. 12. 2014. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova ZA OV usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014.
godine, a Odluka u cijelosti glasi:

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08. , 136/12. i 15/15), članka 84.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i 31/11-ispravak) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2014.
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.143.988,38 kn koristit će se djelomično za pokriće manjka prihoda od
nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 712.891,42 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 712.891,42 kn ostvarili smo višak prihoda
poslovanja u iznosu od 1.431.096,96 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCKRAVLJE
KLASA: 400-08/15-01/7
URBROJ: 2178/13-01-15-1

Predsjednik OV: - otvara 2. točku dnevnog reda.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici gospođici Ružici Janković.
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Privremena pročelnica: - zahvaljuje se i pozdravlja sve nazočne. Smatrajući da su svi
pročitali prijedlog Odluke daje kratko izvješće te nastavlja da Općina Podcrkavlje ima Odluku
o zakupu poslovnog prostora iz 2006. godine, ali će ona kao takva ići van snage iz razloga što
je 2011. godine donesen novi Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji malo
drugačije definira pravila. Odlukom se regulira upravljanje Općinskim poslovnim prostorima
koji su uglavnom društveni domovi, tj. sportski objekti. Govori ( privremena pročelnica ) da
se načelniku daje ovlast upravljati tim objektima u smislu da on raspisuje natječaj, posebnim
Rješenjem odlučuje kolika je početna cijena najamnine za pojedini poslovni prostor, njegovu
namjenu (trgovina, kafić, ljekarna). Nadalje, načelnik regulira i kupoprodaju koja je označena
na način da ako se odluči za prodaju, načelnik to predlaže Općinskom vijeću te ih obavještava
koji bi se to Općinski prostori mogli prodati te da bez Općinskog vijeća načelnik ne može
ništa, a Odluku o tome kada se proda donosi, prema vrijednosti prostora, načelnik do
70.000,00 kuna, što regulira Zakon ili preko 70.000,00 kuna Općinsko vijeće. Nastavlja da
ako se pojavi potreba, želja, volja da netko želi unajmiti prostor načelnik će raspisati natječaj,
a to će biti podloga na temelju čega će se i raspisati te će načelnik odrediti cijenu prema vrsti
prostora i mjestu gdje se objekt nalazi. Govori da su u Odluci sadržani svi detalji te da sve
radi povjerenstvo od tri člana zajedno s načelnikom. Završava s Izvješćem i pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 2. točku dnevnog reda.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Mirko Orešković,
te mu predsjednik OV-a mu daje riječ.
Mirko Orešković: - pita može li se u kratkim crtama reći, za one koji nemaju materijale, koji
su to prostori.
Načelnik: - odgovara da se to odnosi na sve prostore, ali domovi se ne iznajmljuju,
eventualno dio doma u Zdencima koji je prije bio trgovina, ali se može razmisliti da se
iznajmi dom na dan, dva ili prostorija u domu.
Privremena pročelnica: - podsjeća vijećnike da je prošle godine vijećnik gospodin Željko
Medić pitao zašto se u Odluci o upravljanju nekretninama ne spominju poslovni prostori koji
su bili izuzeti. Govori ( privremena pročelnica ) da je prije mjesec dana bila Revizija koja
kontrolira zašto nije sređena imovina te da sve Općine imaju problem da posjeduju nekakav
prostor, imaju vlasništvo i u gruntovnici bi trebalo biti 1/1, ali u većini slučajeva ti prostori su
domovi te nisu pravi poslovni prostori, te nastavlja da bi bio pravi poslovni prostor, Općina bi
morala dio društvenog doma prenamijeniti u tu namjenu, na primjer u kafić ili ljekarnu što
znači uložiti vlastita sredstva i time urediti prostor, sanitarni čvor i da sadržava sve ostale
tehničke uvjete koje traži sanitarna inspekcija i tek tada bi to bio poslovni prostor koji bi se
mogao iznajmljivati, ali Općina toga nema, a bez Odluke to se ne može napraviti.
Predsjednik OV: - iznosi činjenicu da kad dođu izbori i predizborni skupovi ne može se
naplatiti najam onome tko iznajmi dom.
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Privremena pročelnica: - napominje da u materijalima stoji da nije određena visina
najamnine do 30 dana održavanja skupa radilo se o sajmu, manifestaciji ili političkom skupu,
a u tom slučaju načelnik daje samo suglasnost da smiju koristiti prostor te da u tom slučaju
nema natječaja jer se radi o jednokratnoj uporabi doma, a kad bi netko htio otvoriti obrt,
trgovinu, kafić i sl., tada bi morao ići natječaj.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve nazočne te govori da je Odluka relativno dobro napisana, ali
Općina je na takvom položaju da nema zainteresiranih za iznajmljivanje poslovnih prostora te
skreće pažnju konkretno na trgovinu u Brodskim Zdencima koja je bila sređena, ali nakon
više od 10 godina iznajmljivanja niti jednom se nije ličila te ništa nije uloženo u taj prostor.
Pohvaljuje radove koji su obavljeni na društvenom domu, igralištu, stavljanju asfalta, ali
obzirom da je došao čovjek koji bi htio tu trgovinu ponovno pokrenuti, a već je sam uložio
4.000,00 - 5.000,00 kuna svojih sredstava. Predlaže (Mario Lovrić) da se Općina uključi,
pomogne u obnovi trgovine te da se raspiše natječaj za trgovinu da čovjek može početi raditi
( ili netko drugi, u to neće ulaziti).
Načelnik: - kratko se osvrće na iskaz gospodina Maria Lovrića i govori da je važno da taj
prostor opstane, da se održava, a osobi koja je uložila svoja sredstva može se refundirati
uloženo, ali taj prostor Općina ipak treba urediti prije raspisivanja natječaja.
Privremena pročelnica: - dodaje da je predviđeno Odlukom, ako je osoba sačuvala sve
račune kojima može opravdati uložena sredstva, može mu se, nakon natječaja i sklapanja
Ugovora o najma u zakupu, priznati troškovi ulaganja u najamninu.
Mario Lovrić: - govori da se mora raspisati natječaj na koji se može javiti i netko drugi, a
uzeti će se najbolji ponuditelj te pita što će biti sa sredstvima koje je osoba već uložila? Osim
toga u tu trgovinu se mora uvesti sanitarni čvor jer do sada je funkcioniralo na način koji
sanitarna inspekcija neće odobriti, a tada bi se moralo uložiti u prostor 10.000,00 - 12.000,00
kuna.
Privremena pročelnica: - napominje da se slaže s prijedlogom da Općina uloži, sredi i
iznajmi pristojan prostor, jer problem će se pojaviti ako sada netko uloži u prostor bez
natječaja, a netko drugi dobije na natječaju. To je govori (privremena pročelnica) riskantno.
Načelnik: - dodaje da bez ulaganja, taj prostor neće raditi jer inspekcija neće dati odobrenje, a
ako je osoba zainteresirana da uloži vlastita sredstva koja bi se kroz godinu do tri godine
refundirala neće biti problem ili da Općina uloži vlastita sredstva pa bi se ona kroz najamninu
i vratila.
Mario Lovrić: - smatra da ako najmodavac daje neku nekretninu u najam i za nju uzima
određenu naknadu, dužan je osigurati određene uvjete: struja, voda, telefon itd. i tek tada
može dati taj prostor u natječaj.
Privremena pročelnica: - napominje da nigdje ne piše kakav prostor mora biti kada se
iznajmljuje.
Predsjednik OV: - govori da se u natječaju može naznačiti da prostor nije uređen.
Načelnik: - odgovara da to nisu prevelika sredstva koja bi bila uložena u taj prostor, tako da
je i ta opcija (Općina sređuje prostor, tek tada ju daje u natječaj) moguća.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje 2. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o uvjetima i
postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo Odluku o uvjetima i
postupku zakupa i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a
Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.
Predsjednik OV: - otvara 3. točku dnevnog reda.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2014./2015.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - kao i unazad par godina tako i ove predviđena su, odnosno osigurana sredstva u
proračunu za redovne studente redovno upisane akademske godine u obliku jednokratne
novčane pomoći u iznosu od 1.500,00 kuna, te se osvrće na članak 3. Odluke gdje stoji da će
se spomenuti iznos isplatiti studentu pod uvjetom da na dan isplate njegova obitelj nema
dugovanja tj. da je izmirila sve svoje obveze prema Općini Podcrkavlje. Misli ( načelnik ) da
je to u redu jer Općina na neki način živi od prihoda ljudi i njihovih plaćanja komunalne
naknade, a obzirom da je neplaćanje komunalne naknade veliki problem, ovim načinom će se
smanjiti iznos duga te završava obrazloženje i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 3. točku dnevnog reda.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio Mirko Orešković, te mu
predsjednik OV-a mu daje riječ.
Mirko Orešković: - zanima ga brojčano stanje studenata, tj. koliko otprilike ima studenata.
Načelnik: - iznosi podatke prijašnjih godina, jer se svake godine broj studenata mijenja, a
brojka varira od 40 do 50 studenata, što iznosi oko 70.000,00 - 80.000,00 kuna godišnje.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu
te se prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o isplati
jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2014./2015. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo Odluku o isplati
jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2014./2015., a Odluka
u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.)
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. donijelo je
ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
redovnim studentima
akademske godine 2014./2015.
Članak 1.
Općina Podcrkavlje će svim redovno upisanim studentima akademske godine 2014./2015., koji podnesu zahtjev i
ispunjavaju propisane uvjete, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u visini od 1.500,00 kn (slovima: tisućupetstokuna)
tijekom 2015. godine.
Student status redovnog studenta za tekuću akademsku godinu dokazuje se potvrdom ili uvjerenjem znanstvene ustanove u
kojoj se školuje ne starijom od mjesec dana.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplaćivat će se sa - Stipendije i školarine (konto 37215) – jednokratne novčane
pomoći studentima Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015. godinu sukladno točki II. stavak drugi, redni br. 1. Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini (Program: socijalna skrb i zdravstvena
zaštita).
Članak 3.
Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate
njegova obitelj nema dugovanja tj. da je izmirila sve svoje obveze prema općini Podcrkavlje.
Članak 4.
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne budu podmirene obveze i o tome priloži dokaz.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i računovodstvo.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 602-01/15-01/9
URBROJ: 2178/13-01-15-1

Predsjednik OV: - otvara 4. točku dnevnog reda.
Ad. 4. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne i ističe da temeljem obveze prema Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije Općina mora
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dostaviti Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom, a izvješće u ovakvom obliku
zatraženo je temeljem članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom te je iskorištena
prilika da ovakvo Izvješće ide i pred Općinsko vijeće. Govori da je u Općini Podcrkavlje
zaživio projekt odvojenog prikupljanja otpada u kućanstvima što je dokaz da se unaprijedilo
gospodarenje otpadom na području naše Općine. U razgovoru s voditeljicom odjela u Fondu
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gospođom Bradvicom Rajić, potvrđeno je da ni
ove godine Fond neće sufinancirati izradu Plana sanacije niti samo saniranje divljih deponija
smeća, a velika vjerojatnost je da niti u narednim godinama u Fondu neće biti sredstava za
ovu namjenu te je prepušteno Općinama da samostalno i o vlastitom trošku rješavaju
spomenuti problem. Nakon bitno iznesenog o ovoj temi, govori ( zamjenik načelnika ) da se
ostalo o provedbi Plana gospodarenja otpadom nalazi se u samom Izvješću te završava s
Izvješćem i pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 4. točku dnevnog reda.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio Mirko Orešković, te mu
predsjednik OV- a mu daje riječ.
Mirko Orešković: - govori kako se sada Općina dovodi u situaciju da će sama morati
financirati taj problem, što će se morati predvidjeti u proračunu.
Načelnik: - potvrđuje da Općina nema predviđena sredstva u proračunu, ali je planirano kroz
javne radove sanirati manja odlagališta uz pomoć ljudi i naše ( općinske ) mehanizacije,
tvrtku Becker će se zvati da to odveze, a na taj način smanjili bi se troškovi, a što se tiče
velikih odlagališta Općina neće moći sama te će se za to čekati da se odobre sredstva iz
Fonda. Govori ( načelnik ) da se razgovaralo s čovjekom koji izrađuje Plan sanacije, a sam
Plan bi iznosio od 100.000,00 kuna pa na više, realizacija se posebno plaća te su to milijuni
koje Općina nema, pa bi morali (Općina) sami sanirati manja odlagališta, a velikih nema
puno.
Predsjednik OV: - konstatira da je vijećnik Mario Lovrić izašao van, te je sada prisutno 8
vijećnika, ali kvorum i dalje postoji. Pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio
zatvara raspravu te se prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za 2014. godinu. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV prihvatilo načelnikovo Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za 2014. godinu svojim Zaključkom koji u
cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 4/13),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. godine donosi:
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području općine Podcrkavlje za 2014. godinu.
Općinsko vijeće nalaže intenziviranje aktivnosti u smislu provođenja mjere odvojenog sakupljanja komunalnog
otpada kao i donošenje Plana sanacije divljih odlagališta te njegovu realizaciju.
II.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu koje je podnio općinski načelnik sastavni je dio
ovog zaključka.
III.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2014. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 351-01/15-01/1
URBROJ: 2178/13-01-15-3

Predsjednik OV: - otvara 5. točku dnevnog reda.
Ad. 5. Razmatranje Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31.
prosinca 2014. godine te donošenje Odluke o prihvaćanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - naznačuje da je materijal dostavljen s pozivom za sjednicu, a veći dio
toga je iznesen u prvoj točki. Govori ( zamjenik načelnika ) da su sastav tročlane komisije
sačinjavali : Vlado Tadijanović, Marija Pandurić i Ružica Janković te je napravljena inventura
u samoj Općini. Govori ( zamjenik načelnika ) da je utvrđena knjižna vrijednost dugotrajne
imovine iznosila 10.408.986,80 kuna, a otpisa sitnog inventara nije bilo, dok je stanje
novčanih sredstava na žiro-računu na dan 31. prosinca 2014. godine iznosio 1.572.556,04
kune. Stanje blagajne na dan 31. prosinca 2014. je 0,00 kuna što po Zakonu mora biti, dok se
nenaplaćena potraživanja odnose na zakup poslovnog prostora u Brodskim Zdencima, ali je
gospodin Dražen Kajmić u ovoj godini podmirio cjelokupan iznos dugovanja od 5.879,31
kuna. Nastavlja da se dionice u glavnici trgovačkih društava odnose na naše poslovne udjele u
Vodovodu d.o.o. i Posavskoj Hrvatskoj d.o.o., a što se tiče nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinac 2014., one su podmirene u 2015. godini. Završava s Izvješćem te pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 5. točku dnevnog reda.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini
Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2014. godine. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA OV prihvatilo načelnikovo Izvješće o godišnjem popisu
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini
Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2014. godine svojom Odlukom koja u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 4/13)
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 15. sjednici održanoj 08. travnja 2015. d o n o s i:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje
sa stanjem 31. prosinca 2014.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja u Općini Podcrkavlje sa stanjem 31. prosinca 2014. godine.
Članak 2.
Izvješće je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-08/14-01/1
URBROJ: 2178/13-01-15-4

Predsjednik OV: - otvara 6. točku dnevnog reda.
Ad. 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2014. godinu i donošenje Zaključaka o
usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se na 5. sjednici OV donijelo uz proračun Plan Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje je vidljivo iz tablice, a taj Plan se odnosi na
nerazvrstane ceste, vodoopskrbu i odvodnju no nažalost nije se realiziralo sve što se planiralo.
U spomenutom Programu gradnje planirano je 500.000,00 kuna za odvojak Diljske ulice
prema novoj školi, ali taj plan nije se mogao realizirati jer škola nije završena, a i projektna
dokumentacija odnosno imovinsko-pravni odnosi nisu sređeni. Nastavlja, da je dana 23.
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svibnja 2014. proglašena elementarna nepogoda zbog velikih količina oborina, a najveća šteta
dogodila se u ulici Mate Topalovića u Brodskim Zdencima gdje se zbog bujica neplanirano
morala sanirati cesta (oko 1000 kvadrata asfalta), kanali i prekopi preko ceste što je Općinu
iznosilo oko 185.000,00 kuna, a asfaltirano je i u Tomici u ulici Hrvatskih branitelja, oko 106
metara ceste koje je Općinu iznosilo 87.197,28 kuna, te nastavlja ( načelnik ) da se potrošilo
273.369,43 kuna koje su bile namijenjene u neke druge svrhe. Govori ( načelnik ), da iako je
500.000,00 kuna planirano za izgradnju odvojka Diljske ulice prema novoj školi, dio tih
sredstava (273.369,43 kune) utrošeno je u spomenuto. Što se tiče izgradnje vodovodne
mreže, govori ( načelnik ) da je plaćena projektna dokumentacija tvrtki Vodovod d.o.o., a
plaćena je prijenosom sredstava u iznosu od 134.000,00 kuna, a spomenuta projektna
dokumentacija odnosila se na sva ostala naselja u Općini koja nemaju vodovodnu mrežu te
iako je Općina planirala više, obzirom da je sam rok završetka projektne dokumentacije
produžen, nije se uspjelo ući u realizaciju. Nastavlja, da je bio rebalans proračuna pa se
planiranih 1.050.000,00 kuna u tu svrhu, smanjilo na 400.000,00 kuna, a predvidjelo se
rebalansom proračuna i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, prava služnosti kod izgradnje
kanalizacije koji bi bio nastavak prema školi. Govori ( načelnik ) da se u razgovoru s tvrtkom
Vodovod došlo do saznanja da oni okrupnjuju taj Projekt pa će sve ići o njihovom trošku, a za
tu namjenu bilo je predviđeno 50.000,00 kuna koji se nisu potrošili, a sredstva koja su
potrošena u iznosu od 407.369,43 kune potječu iz slijedećih izvora prihoda: komunalni
doprinos, kapitalne potpore iz županijskog proračun (to je za asfaltiranje cesta – 50.000,00
kuna) i ostali prihodi općinskog proračuna (337.369,43. kuna). Završava s Izvješćem i pita
ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 6. točku dnevnog reda.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2014.
godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV prihvatilo
načelnikovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Podcrkavlje za 2014. godinu svojim Zaključkom koji u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13),
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 08. travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini
I.
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Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
II.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini koje je podnio
općinski načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/13-01/12
URBROJ: 2178/13-01-15-4

Predsjednik OV: - otvara 7. točku dnevnog reda.
Ad. 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja
infrastrukture u 2014. godini i donošenje Zaključaka o usvajanju istog

komunalne

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - napominje da je Izvješće doneseno na 5. sjednici OV, a Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture podijeljeno je na: odvodnju atmosferskih
voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, te javnu rasvjetu.
Izvješće je govori načelnik detaljno razrađeno i opisano te se držalo Plana tako da nema
odstupanja iako je ostalo nešto sredstava. Govori ( načelnik ) da je od planiranih 600.000,00
kuna potrošeno 401.206,87 kuna te završava s Izvješćem i pita ima li tko kakvih pitanja ili
nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 7. točku dnevnog reda.

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

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje: Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 8 glasova ZA OV prihvatilo načelnikovo Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini svojim Zaključkom koji u cijelosti glasi:
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Na temelju članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13),
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 08. ožujka 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju
Izvješća
o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini.
II.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini koje je podnio općinski
načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/13-01/13
URBROJ: 2178/13-01-15-3

Predsjednik OV: - otvara 8. točku dnevnog reda.
Ad. 8. Razmatranje Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014.
godine i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se nada da su svi pročitali Izvješće jer je sve detaljno opisano što se u
kojem Mjesnom odboru radilo, koje su se Odluke i Zaključci donosili, dodirnule su se i teme
u području kulture i socijalne skrbi, te je u Izvješću napisano koliko je sredstava u svakom
Mjesnom odboru potrošeno i što je napravljeno te završava s Izvješćem i pita ima li tko
kakvih pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - otvara raspravu na 8. točku dnevnog reda.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje: Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za
razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8
glasova ZA OV prihvatilo načelnikovo Izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2014.
godine svojim Zaključkom koji u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.)
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. travnja 2015. godine prihvatilo je i
usvojilo pisano Izvješće Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje
srpanj - prosinac 2014. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2178/13-01-15-4

Predsjednik OV: - otvara 9. točku dnevnog reda.
Ad. 9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se Šimun Abramović te mu predsjednik
OV-a daje riječ.
Šimun Abramović: - skreće pažnju načelniku na ulicu Mate Topalovića zbog dugogodišnjeg
problema vanjske rasvjete, a radi se o tome da čim puhne jači vjetar ulica ostane u potpunom
mraku. Nastavlja, da je dogovoreno s elektroinstalaterom-monterom gospodinom
Safundžićem (oni u našoj Općini održavaju vanjsku rasvjetu) da se poduzme nešto po tom
pitanju i napravljena je Ponuda, a nakon što su izišli na teren i provukli 100 metara kabla
javili su u Općinu da je posao obavljen te govori ( Šimun Abramović ) da se nisu javili niti
predsjedniku Mjesnog odbora, niti načelniku ili zamjeniku, te smatra da je takvo ponašanje i
za samo obavljanje posla smiješno i neozbiljno napravljeno. Nakon susreta s predstavnicima
Elektre predsjedniku Mjesnog odbora sugerirano je da se napravi još 500 metara potrebnog
kabla koji bi iznosio oko 15.000,00 - 20.000,00 kuna pa postavlja pitanje ima li Općina ta
sredstva jer je 100 metara kabla iznosilo 4.200,00 kuna.
Načelnik: - govori da zna za taj problem, a problem je u tome što su to stare neizolirane žice
koje kad se dodirnu iskoči osigurač, a da bi se to uredilo kako treba taj zahvat bi iznosio
50.000,00 - 60.000,00 kuna, pa načelnik predlaže opciju djelomičnog mijenjanja žica,
odnosno da se izmijene barem dijelovi gdje ima puno šipražja i grana, jer tako velika
investicija nije predviđena u sredstvima kojih uostalom i nemamo ( Općina ). Govori (
načelnik ) da Općina ima još oko 10.000,00 kuna koja su predviđena za te poslove, pa ta
sredstva treba uložiti u saniranje rasvjete u nadi da će se poboljšati trenutno stanje, ali ako se
time ništa ne postigne morat će se rebalansom proračuna doći do rješenja. Govori ( načelnik )
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da se radi kandidatura za Fond za energetski pregled javne rasvjete, a u sklopu toga, firma
koja nam to radi zbog velikih sredstava koja su u pitanju, u cijenu bi ušla i projektna
dokumentacija za sela koja nemaju javnu rasvjetu te bi to bio prvi korak da cijela Općina ima
javnu rasvjetu, te bi se ove godine mogla napraviti sva potrebna dokumentacija, dio bi se
financirao iz Fondova, a oko 40% sredstava morala bi osigurati Općina.
Šimun Abramović: - pita kada će predstavnici Elektre izaći na teren.
Načelnik: - odgovara da će kroz par dana stupiti s nadležnima u kontakt, te se nada brzoj
realizaciji.
Goran Andrić: - pozdravlja sve prisutne i upućuje na isti problem s javnom rasvjetom u
Kindrovu koji je prisutan već duži niz godina.
Vlado Tadijanović: - objašnjava da je prošle godine u 12.- om mjesecu potpisan Ugovor o
održavanju javne rasvjete sa firmom Elektroinstalater-monter, s gospodinom Safundžićem.
Nastavlja, da kada dođe do kvara Općinska uprava po prijavi šalje spomenutom Dopis i on u
roku od 24-48 sati izlazi na teren i otklanja kvar. Napominje da su specifično mjesto Brodski
Zdenci gdje se to često dešava, ali nakon što predstavnici Elektre izađu na teren i snime
situaciju točno se zna uzrok problema pa poziva ( zamjenik načelnika ) predsjednika Mjesnog
odbora Kindrovo da i on učini isto te kad nema rasvjete neka obavijesti Općinsku upravu koja
će obavijestiti gospodina Safundžića i oni će izići na teren te snimiti situaciju. Osim problema
u sredstvima, koja su velika za Općinu, problem je i u liniji kojom bi išla javna rasvjeta, jer
ona mora ići stupovima uz cestu, a na taj način se dobiva broj rasvjetnih tijela i kvaliteta.
Goran Andrić: - napominje da kod njega u selu ima stupova samo do pola sela.
Vlado Tadijanović: - savjetuje gospodinu Goranu Andriću da dostavi Zahtjev za spomenute
stupove koji nedostaju, jer to mora ući u proračun i mora se predvidjeti. Nada se ( zamjenik
načelnika ) da će do kraja godine kandidatura za izradu dokumentacije proći na natječaju i
tada bi se imala sva potrebna projektna dokumentacija za preostalih šest naselja, a do kraja
tekuće godine vidjeli bi s kojim sredstvima raspolažemo te predvidjeti za iduću godinu.
Nastavlja, da bi 60% sufinancirao Fond, a 40% sufinancirala bi Općina i tada bi se moglo
vidjeti koja bi se naselja mogla odraditi. Govori, ( zamjenik načelnika ) da pojedina sela nisu
problem, dok u drugima postoji velika udaljenost među kućama i u tom dijelu gdje nema kuća
moraju se postaviti rasvjetna tijela, tj. stupovi da bi se došlo i do tih udaljenih kuća, a to je
problematika Općine koja se rješava i koja će se riješiti.
Goran Andrić: - pita postoji li mogućnost, dok ne dođu stupovi, popraviti postojeća rasvjetna
tijela koja su na kućama.
Načelnik: - odgovara da postoji ta mogućnost samo ako lampe nisu isključene, a problem je i
u tome što se ljudima mora ići na tavan da bi se promijenila sijalica te govori da nije problem
poslati ljude za održavanje na teren da se promjene rasvjetna tijela, tj. sijalice na postojećim
lampama, ali napominje da Općina postupa po donesenom proračunu.
Predsjednik MO Donji Slatinik: - pozdravlja sve prisutne te skreće pažnju na mjesni dom u
Donjem Slatiniku u kojem postoji toalet, ali nemaju priključenu vodu, a taj problem se najviše
osjeti kad se održavaju zabave, svatovi i slično te se tada mora improvizirati i iz susjednog
hidrafora uzeti vodu. Smatra da za taj posao ne treba izdvojiti velika financijska sredstva, a
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osim problema s vodom napominje da bi se trebao završiti put prema groblju, koji je prošle
godine započet.
Načelnik: - odgovara da priključak vode na mjesni dom nije velika investicija, ali problem je
što mjesni dom nema građevinsku dozvolu. Govori ( načelnik ) da je prošle godine izdvojeno
22.000,00 kuna za legalizaciju, da je postupak pri kraju te smatra (načelnik) da bi to ubrzo
trebalo biti riješeno te kada Općina dobije Rješenje o izvedenom stanju ići će se s rješavanjem
problema priključka vode i tada ćemo ( Općina Podrkavlje ) imati legaliziran mjesni dom.
Predsjednik MO Donji Slatinik: - pita što je s igralištem.
Načelnik: - odgovara da je to privatan posjed, da bi se trebalo razgovarati s vlasnikom te
vidjeti želi li to prodati.
Predsjednik MO Donji Slatinik: - odgovara da su mještani razgovarali s vlasnikom te da bi
on to dobrovoljno dao, a trebalo bi samo dovesti mjernika da isparcelira tu česticu te da se
prepiše na Općinu Podcrkavlje.
Načelnik: - govori da bi se trebalo razgovarati s vlasnicima čestica da bi se došlo do rješenja
jer tamo ima više uskih, a dugačkih čestica. Nastavlja, da se mora vidjeti daje li vlasnik cijelu
česticu ili samo dio, a kad dođe to toga trebalo bi se sastaviti Ugovor te savjetuje predsjedniku
Mjesnog odbora da napravi sastanak Mjesnog odbora, gdje bi došli i čelnici Općine jer ima
još pitanja koja bi se trebala riješiti osim priključka vode i igrališta.
Vlado Tadijanović: - odgovara na postavljeno pitanje gospodina Tomislava Kovačevića
vezano za cestu prema groblju te govori da je u fazi izrada geodetskih podloga za 17 čestica,
odnosno nerazvrstanih cesta na području Općine Podcrkavlje te da se one priređuju za
kandidiranje na Natječaj za izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, a među njima je i cesta u
Donjem Slatiniku koja vodi do groblja, a uredila bi se u makadam. Nastavlja, da su geodeti
već bili, izvršena su mjerenja i to bi do kraja mjeseca bilo završeno, upisano u katastar i u
gruntovnicu, a nakon toga se čeka Natječaj, koji bi trebao biti u devetom mjesecu na koji
ćemo ( Općina Podcrkavlje ) se kandidirati prema Fondu i tada bi se išlo u realizaciju, a za
ovu investiciju predviđeno je u proračunu oko 7.000.000,00 kuna. Napominje da se može doći
pokrpati ako ima koja rupa, ali cijeli put će se raditi kad i ostale nerazvrstane ceste te da sada
ne bi bilo poželjno ulagati sredstva jer Općina čeka raspisivanje Natječaja da se može ići u
realizaciju ove investicije.
Željko Berić: - pozdravlja sve prisutne i iznosi prijedlog za koji je zamoljen da predloži
Općinskom vijeću. Govori ( Željko Berić ) da svi znaju kako je prošle godine bila velika
poplava u Gunji te da je on sam u tri navrata bio tamo, a zadnji puta kada je išao poveo je i
načelnika Općine sa sobom da vidi posljedice poplave te su tamo upoznali stradalnika
poplave gospodina Željka Pejića i obećali mu pomoć. Gospodin Pejić se e-mailom javio
Općini u kojem je poslao i slike te je zatražio donaciju radi saniranja krova. Načelnik je dobio
mail, potrebne podatke g. Pejića, Ponudu i broj žiro-računa, a on ( Željko Berić ) stavlja
prijedlog pred Općinsko vijeće da se vidi ima li kakvih mogućnosti, odnosno sredstava kojima
bi se moglo pomoći spomenutom te predlaže načelniku da zajedno sa službama vidi o kojoj bi
mogućoj sumi novaca bilo riječi, te da obavijesti nazočne o riješenom.
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Načelnik: - obavještava da Općina ima sredstava na poziciji u te svrhe, ali nisu značajna, oko
10.000,00 kuna i preporučuje da gospodin Željko Pejić kupi materijal koji mu je potreban, a
Općina će platili te će tako imati pokriće za potrošena sredstva.
Predsjednik MO Brodski Zdenci: - postavlja pitanje ima li Općina ključeve od trafostanice
da se ne mora svaki puta zvati HEP.
Vlado Tadijanović: - odgovara da je prošle godine od strane HEP-a došla Obavijest da se
bez njihova znanja ne smije ništa raditi po javnoj rasvjeti te da su imali problem kad su radili
na javnoj rasvjeti i isključili su struju. Nastavlja, da je netko od mještana, ne znajući za
radove, obavijestio osobu koja je tada imala ključeve da taj problem riješi, a kada je ponovno
uključena struja radnik HEP-a je nastradao te se od tada HEP, odnosno firma koja nam
održava javnu rasvjetu, zove za svaku promjenu žarulje.
Mirko Orešković: - govori da je u dostavljenim materijalima vidio da se u suradnji s
Općinom Sibinj izgrađuje trasa od Brčina do Zdenaca. Zanima ga u kojoj je fazi, koliko je to
realizirano, što se odradilo i što se još mora odraditi.
Vlado Tadijanović: - odgovara da je sa zamjenikom načelnika iz Sibinja bio na sastanku kod
gospodina Dukića i projektna dokumentacija postoji za tu cestu, ali problem je što je izašao
novi Pravilnik (novi Zakon o cestama) te da zato postojeća dokumentacija više nije važeća i
trebalo bi napraviti preprojektiranje te ceste, a kad se to odradi treba izlobirati da se konačno i
asfaltira. Bilo je rečeno da se sa Zahtjevom ide prema Županiji, da se financira to
preprojektiranje i naprave podloge, a na sastanku je rečeno da je problem nastao kad je jedan
od vlasnika čestice, preko koje bi išla cesta, nije dao suglasnost i tada je sav projekt
zaustavljen, što znači da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a novim se Zakonom sada
takvi problemi rješavaju na drugačiji način te se ide na izvlaštenje kad god je Projekt od veće
važnosti. Bitno je da se napravi projektna dokumentacija i da se krene u realizaciju Projekta, a
na tome se radi.
Predsjednik MO Glogovica: - se javlja za riječ, te ga zanimaju ponude koje su dostavljene
za mjesni dom Glogovica koje se odnose na fasadu i sanitarni čvor.
Načelnik: - obavještava gospodina Tomislava Križanovća da su neke ponude dostavljene, te
nastavlja, da je gospodin Majstorić dostavio ponudu za obnovu sanitarnog čvora koja iznosi
23.000,00 kune što se smatra velikom sumom novca, a gospodin Ivezić je dostavio ponudu za
fasadu, ali i tu je riječ o većim novčanim iznosima, ali još uvijek traje postupak prikupljanja
ponuda. Govori ( načelnik ), da s obzirom da je za obnovu doma u Glogovici planirano do
40.000,00 kuna, kad se prikupe sve Ponude bit će dostavljene predstavnicima mjesnog doma
Glogovica i tada će morati odlučiti što im je prioritet, jer se neće moći realizirati oba Projekta,
ali o tome će se raspravljati kad se završi s prikupljanjem ponuda. Obavještava ( načelnik )
nazočne da je stupio u kontakt s gospodinom Šokićem, pročelnikom za Financije u
ministarstvu znanosti, vezano za školu te da bi kroz tjedan-dva dana trebao biti raspisan
Natječaj za završetak škole, a razlikovni troškovnik koji je bio uvjet raspisivanju Natječaja je
gotov. Nastavlja, da je tu pomogla Županija Brodsko - posavska s 20.000,00 kuna koji su već
uplaćeni na naš račun, a zamjenik i zamjenica župana su se maksimalno uključili u taj projekt.
Zamjenica župana, gospođa Dunja Magaš je usko vezana za tu problematiku te je puno
pomogla, izradila je spomenuti razlikovni troškovnik zajedno s nadzornim inženjerom za
dvoranu. Nastavlja, da je osnivanje DVD-a pri kraju te obavještava prisutne da je osnivačka
skupština DVD-a u petak pa moli one koji mogu da se odazovu pozivu, a pozivi će se
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podijeliti i ljudima koji su zainteresirani za pristupanje u članstvo DVD-a. Govori da će na
osnivačku skupštinu doći gospodin Županić, zapovjednik Županijskog Vatrogasnog saveza.
Privremena pročelnica: - moli sve predsjednike Mjesnih odbora i vijećnike da prošire vijest
o Odluci koja je donesena vezano za jednokratnu novčanu pomoć studentima te da svi koji
imaju studenta ili znaju nekoga tko studira da im kažu da odu na našu web stranicu i tamo si
izlistaju Zahtjev ili mogu doći u Općinu gdje će dobiti Zahtjev, ispuniti ga te sa svim ostalim
potrebnim dokumentima predati.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da se
nije nitko javio, zaključuje 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje te ju privodi
kraju.

DOVRŠENO u 20:50 sati.
ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.
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