REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-19-2
Podcrkavlje, 14. ožujka 2019.

ZAPISNIK
Sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 14. ožujka 2019. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Željko Glavačević
4. Vladimir Šimunović
5. Šimun Abramović
6. Željko Medić
7. Vinko Čavčić
8. Tomislav Bičanić
9. Goran Andrić
10. Mato Kovačević

Odsutni:
Tomislav Kovačević
Tomislav Delač
Mario Lovrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, Josip Lovaković- direktor komunalnog poduzeća, Patricija Vučinić –
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Podcrkavlje, Blaženka
Budimir – firma In konzalting.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 16. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 16. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili
nadopunom pojedinih točaka dnevnog reda. Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu
Dnevnog reda tako da točka 10. bude Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
a točka 11. Pitanja i prijedlozi. Daje na glasovanje Prijedlog nadopune dnevnog reda.
Glasovanje :
Predsjednik OV : - daje na glasovanje i pita tko je za nadopunu dnevnog reda tako da točka
10. bude Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a točka 11. Pitanja i
prijedlozi. Nakon glasovanja konstatira da je dnevni red sa nadopunom usvojen jednoglasno
sa 10 glasova ZA, a Dnevni red glasi :
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podcrkavlje (izvjestitelj: In konzalting)
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa o radu za 2019. godinu
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje (izvjestitelj: direktor Dilj gora
d.o.o.)
3. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2018./2019.
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod Privredne
banke Zagreb d.d.
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno i povremeno
korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine
Podcrkavlje
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2018. godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga učinkovitije organizacije vatrogastva na
području Brodsko-posavske županije
10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
11. Pitanja i prijedlozi
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 10
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podcrkavlje (izvjestitelj: In konzalting)

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gosp. Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne, vezano za pitanja civilne zaštite govori da
Općina Podcrkavlje ima konzultantsku tvrtku „In konzalting“ koji su izradili procjenu rizika
od velikih nesreća za Općinu Podcrkavlje te da će predstavnica „In konzaltinga“ ukratko
prezentirati isto kako bi imali uvid u sadržaj te će biti na raspolaganju za dodatna pojašnjenja.
Blaženka Budimir („In konzalting“ ): - pozdravlja sve prisutne. Objašnjava kako će se
potruditi da provede prezentaciju koju su radili nekoliko mjeseci u što kraćem roku. Sukladno
zakonodavnim okvirima Općina Podcrkavlje imala je obvezu izraditi procjenu rizika od
velikih nesreća. Nastavlja da su najbitnije smjernice za izradu procjene rizika od velikih
nesreća za područje Brodsko – posavske županije koje je donio župan bile linije vodilje za
izradu, a procjena rizika od velikih nesreća nalazi se na web stranici Općine Podcrkavlje na
www.podcrkavlje.hr te govori da ako nekoga nešto zanima detaljnije neka slobodno pita.
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 za koliko godina se radi nova procjena?
Blaženka Budimir („In konzalting“ ): - govori da se svake 3 godine radi revizija, a kroz
„ove“ tri godine, (za primjer uzima klizište, ako se dogodi ) ubaciti će ga u procjenu koju su
radili odnosno nadopuniti će. Govori da postoji novi plan djelovanja za elementarne
nepogode, a sada je procjena rizika baza za isto. Zaključuje da se u „ove“ 3 godine ne mora
više ništa nadopunjavati osim ako se dogodi nekakva nepogoda.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od
velikih nesreća za Općinu Podcrkavlje (izvjestitelj: Inkonzalting). Nakon glasovanja
konstatira da je Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podcrkavlje (izvjestitelj: Inkonzalting) usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o
donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podcrkavlje (izvjestitelj:
Inkonzalting) sastavni je dio je ovoga Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa o radu za 2019. godinu
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.

Načelnik: - pozdravlja sve prisutne, te govori da je 01.07. prošle godine (2018.) osnovano
komunalno poduzeće koje cca. radi 8 mjeseci te da je Plan i program za rad trebao biti
donesen ranije kao što je i Proračun donesen, ali nažalost nije bilo dovoljno vremena da se sve
stigne.
Načelnik: - daje riječ direktoru komunalnog poduzeća Josipu Lovakoviću.
Josip Lovaković: - pozdravlja sve prisutne te govori da je Plan pravljen prema Proračunu
Općine Podcrkavlje, a uz sve poslove koji su se radili do sada nova informacija je da bi
preuzeli groblja.
Načelnik: - nadovezuje se da je dodan još i rad u kućanstvu za fizičke osobe.
Josip Lovaković: - govori da je poduzeće u 100% vlasništvu Općine te da će poslove
obavljati praktički u najvećem dijelu samo za Općinu, a postoji cjenik za rad koji je usvojen
odnosno Općinsko vijeće ga je usvojilo. Nastavlja da će se raditi svi poslovi kao i prije, ali u
dogovoru s načelnikom te ako bude potrebe za dodatnim poslovima odraditi će se te da se
određeni poslovi obavljaju tokom cijele godine, a postoje i sezonski poslovi. Govori da stoji
na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
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 hoće li Općina imati dovoljno radne snage da se sve stigne obavljati, te
hoće li biti javnih radova? Govori kako zna da naša Općina ima puno zelenih površina te
održavanja. Zanima ga koliko će biti tehnički u mogućnosti stići sve?
Josip Lovaković: - govori da je danas (13.03.2019.) je završio natječaj za primitak novog
radnika, a ako bude potreba zbog povećanja opsega posla (groblja) može se eventualno
primiti sezonske radnike.
Željko Medić : - smatra da problem nije radna snaga nego platiti adekvatno.
Predsjednik OV: - daje riječ Željku Glavačeviću.
Željko Glavačević: - pita je li u opis posla uključen ukop ili samo održavanje?
Načelnik: - govori da je uključen samo ukop, a detaljnije će se pojasnit u drugoj točci.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa o
radu za 2019. godinu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje (izvjestitelj: direktor
Dilj gora d.o.o. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa o radu za 2019. godinu komunalnog
poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o., a Zaključak o
prihvaćanju Plana i Programa o radu za 2019. godinu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o.
Podcrkavlje (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.3. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2018./2019.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da su svake godine u Općinskom proračunu predviđena sredstva za
redovite studente, iznosio je 1.500,00 kn pa je njegov ( načelnikov ) prijedlog da taj iznos
ostane isti.
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 isplati jednokratne novčane
pomoći redovnim studentima akademske godine 2018./2019. Nakon glasovanja konstatira da
je Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske
godine 2018./2019 usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA , a Odluka o isplati jednokratne
novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2018./2019 sastavni je dio ovog
Zapisnika.

Ad.4. 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 se radi o kratkoročnom zaduživanju, tj. minusu u koji bi Općina mogla
ući u slučaju da moramo platiti nekakva sredstva za npr. projekte, a moglo bi se otići u minus

do 500.000,00 kn. Govori da se u prošloj godini nije koristio minus. Objašnjava da ako se i
ne ode u minus 1.500,00 je iznos za obradu na nivou godine. Nastavlja da će biti puno
projekata koji će se raditi i nikad se ne zna u kojoj situaciji se Općina može naći te moli da se
usvoji ova točka, čisto radi poslovanja da bude jednostavnije ako bi uopće bilo potrebe.

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 Prijedlog
Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d.
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine
Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d.postaje sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno i
povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.

Načelnik: - govori da se donijela Odluka o korištenju prostora u objektima u vlasništvu
Općine Podcrkavlje, a to se većinom odnosi na domove. Objašnjava da s obzirom da Općina
konstantno ulaže u domove ta cijena je simbolična i iznosi 150,00 kn za mještane tog naselja
u kojem se koristi dom, 200,00 kn izvan naselja za mještane Općine i 300,00 kn za sve ostale
koji nisu s područja Općine. Nastavlja da je krajem prošle godine uvedeno centralno grijanje
na plin u društvenom domu u Tomici, a također su radovi priključka plina u društvenom
domu u Rastušju pri kraju. Objašnjava da se vidjelo da cijena najma ne može pokriti režijske
troškove pa je prijedlog ove izmjene odluke da ova cijena ostane s tim da se plaćaju režijski
troškovi, a to će se najviše odnositi na plin u zimskim mjesecima. Govori da kako bude
vrijeme odmicalo nastojat će se opremiti sve domove. Objašnjava da će se prilikom davanja
ključeva od doma napraviti očitanje brojila te isto tako i nakon vraćanja odnosno prestanka
korištenja doma očitati će se brojilo, a plaćati će se prema definiranim cijenama Vodovoda,
HEP-a, te govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : Smatra da je cijena od 300, 00 kn niska za osobe koje nemaju prebivalište na
području općine Podcrkavlje, obzirom naši mještani plaćaju 200,00 kn te traži da se uvede
mehanizam kako ne bi došlo do situacija da npr. ljudi van Općine zamole mještana da iznajmi
dom u svoje ime za njega kako bih platio manju cijenu te traži da se povisi najam prostora na
500,00 kn.

Načelnik: - govori da se do sada imalo samo 2-3 upita van Općine za najam prostora, te daje
prijedlog da sve ostane onako kako jest te da se vidi kroz par mjeseci odnosno ovu godinu
kako će se stvari odvijati i na kraju godine će se napraviti rezime i ako dođe do navale podići
će se cijene te smatra da i na neki način treba privući ljudi u početku s „niskim cijenama.“
Ružica Janković: - govori da se već na neki način i podigla cijena uvođenjem režijskih
troškova te smatra da cijena kakva jest + režijski troškovi imaju smisla.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
na privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na
privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje.
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na
privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Ružica Janković: - pozdravlja sve prisutne te govori da je komunalni doprinos javno davanje
koje se plaća prilikom izgradnje građevine ili prilikom ozakonjenja tj. legalizacije, a plaća se
po bruto površini građevine, po obujmu. Objašnjava da se u Odluci predviđene zone, a u
odnosu na prošlu Odluku nadodana je treća zona te su cijene uređene po zonama. Govori da
su novosti pomoćni objekti za koje se plaća upola manja cijena, a pod time se
podrazumijevaju dvorišne zgrade, ljetne kuhinje, poljoprivredni objekti, spremišta za
poljoprivrednu mehanizaciju itd. Govori da se o komunalnom doprinosu donosi Rješenje te
da postoji pogodnost plaćanja, a najveća pogodnost plaćanja je mogućnost obročne otplate na
rok od 12 mjeseci ako iznos obračuna iznosi 2.500,00 kn. Nadalje, pogodnosti za

gospodarstvenike, poduzetnike koji planiraju graditi industrijsko postrojenje to sve dolazi
poslije na vijeće i načelnik se o tome očituje, a postoji i mogućnost oslobađanja ili
djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa. Nastavlja da članak 10. i 11.
Odluke spominje tko ne plaća komunalni doprinos, članak 10. Odluke govori za koju se vrstu
objekata dostavlja, a članak 11. Odluke koje institucije, ustanove ili udruge su uopće dužne
platiti. Nakon izlaganja govori da stoji na raspolaganju za sva pitanja.

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 komunalnom doprinosu. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu usvojen jednoglasno sa
10 glasova ZA , a Odluka o komunalnom doprinosu sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.7. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području
Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Ružica Janković: - govori da se samo nastavlja niz, smatra da je ovu Odluku nužno donijeti
zbog vrsta komunalne djelatnosti koje su na području Općine. Svake godine uz donošenje
proračuna Općine Podcrkavlje, donosi se i jedan poseban program koji se zove održavanje
komunalne infrastrukture, a komunalne djelatnosti su razvrstane na : komunalne objekte i
uslužne djelatnosti. Govori da Općina Podcrkavlje od uslužnih djelatnosti na području Općine
ima samo ukop pokojnika i dimnjačarstvo, a Zakon dozvoljava Općinskom vijeću da samo
proglasi neke dodatne poslove koje su od nekakvog lokalnog značaja za stanovništvo, pa su
uvrštene DDD mjere, od kojih se radi samo deratizacija, veterinarsko – higijeničarski koji se
aktualno odnose na poslove npr. zbrinjavanje pasa, mačaka s ulice, održavanje društvenih
domova, sanacija divljih odlagališta otpada i održavanje odlagališta građevinskog otpada.
Govori da je u tijeku Izmjena i dopuna prostornog plana, a na Jelasu je predviđeno odlagalište
koje će se morati održavati što znači da su to komunalni poslovi koji se mogu povjeriti
poduzeću u vlasništvu Općine ili više Općina, fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ugovora ili
koncesije. Govori da nama za koncesiju jedino ostaju dimnjačari, a poslovi koji će se povjeriti
ugovorima su javna rasvjeta i ukop pokojnika. Nadalje govori da Općina nije osposobljena za
ukop, nego samo za održavanje površina, a komunalnom poduzeću se sve daje na neodređeno
vrijeme dok je pri trgovačkom sudu registrirano za obavljanje te djelatnosti, jedino što je
predviđeno ako se poduzeće raširi i bude osposobljena osoba ili više njih za vršenje ukopa
moći će im se dodijeliti čak i taj posao.

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 komunalnim djelatnostima i načinu
obavljanja na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog
Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Podcrkavlje
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu
obavljanja na području Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2018. godinu

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - govori da je Izvješće temeljem zakona dostavljeno i upravnom odjelu
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije, gospodinu
Miroslavu Jariću, a sada ide i na vijeće. Govori da se od tvrtke Becker d.o.o. prošle godine
dobilo izvješće o podacima o vrstama i količinama otpada, a prikupljeno je 272,80 tona
miješanog otpada, papira i kartona 420 kilograma, staklene ambalaže 4,14 tona , plastike 6,46
tona, a glomaznog otpada 2,2 tona. Govori da se Općina Podcrkavlje prijavila na Natječaj
koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za nabavku dodatnih
kanti za prikupljanje otpada. Govori da je bila napomena da se kroz 3 godine mora prepoloviti
komunalni miješani otpad, a mi smo ga smanjili u roku godinu dana za cca. 10 tona te da se
stanovništvo mora oštrije educirati, a ako se to ne popravi plaćati će se dodatni penali po
svakoj toni više proizvedenog komunalnog otpada, biti će određeni iznosi i to će Općina
morati plaćati, ne samo mi nego svi tako pa i naša država prema Europi. Nastavlja, vezano za
nadzor inspekcije okoliša koji je Općina Podcrkavlje imala protekle godine sve je više –
manje u redu, a izdvojene su dvije stavke koje su se morale popraviti, a prva je ta da na našoj
web stranici nije objavljen popis lokacija spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
(riješeno), dok je druga da nije upućen poziv mještanima za popis lokacija odnosno zgrada
gdje je ugrađen azbest odnosno salonitne ploče, a i to se napravilo, ali do sada nije bio
nekakav veliki odaziv, rok za isto je bio 15.03.2019. Govori da neće biti problema da se to
obavi ako bude bilo želje i mogućnosti bez obzira za rokove, a popis će se morati dostaviti
Fondu za zaštitu okoliša, a sve te azbestne ploče kada ih netko bude htio mijenjati, one koje
budu evidentirane tj. one koje su preko Fonda - zbrinjavati će ih ovlašteni sakupljač, dok
ostali koji ne budu evidentirani ili će zagađivati naš okoliš ili će morati platiti da se to zbrine.
Apelira na vijećnike da pomognu te opisuje način na koji se podnosi zahtjev te govori da stoji
na raspolaganju za pitanja.

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 kako brojke u tonama mogu biti precizne ako Becker d.o.o. ne
važe kante, kako dođu do podataka, a ako nisu točni, kako na osnovu tih podataka rade neka
mjerenja?
Vlado Tadijanović: - govori da su podaci dobiveni na temelju odvaga sa lokacije gdje oni
zbrinjavaju naš komunalni otpad, a trenutno ga odvoze u Županju gdje dolaze na vagu gdje
važu svaki kamion što se tiče miješanog komunalnog otpada možda i glomaznog, a što se tiče
plastike i nju zbrinjavaju, ali ne znamo na koji način, a na web stranici postoji uvid u podatke
tovarnih listova obzirom oni to sve moraju uredno voditi te nema manipulacije. Govori da će
se razgovarati o čipiranim kantama kada dođe vrijeme za to.
Zamjenik predsjednika Tomislav Bičanić: - pita postoji li mogućnost da se u još nekom
naselju napravi zeleni otok? Smatra da bi s istim napravili iskorak prema smanjivanju otpada.
Navodi stvarne životne situacije kao primjer.
Načelnik: - govori da je bilo je istih prijedloga, ali razgovaralo se i s drugim Općinama koje
su imale puno problema s istim. Nastavlja da je došlo do nekontroliranog bacanja u raznoga u
kontejnere za mješoviti otpad. Govori da na kućnom pragu imamo kante za papir,
staklo,plastiku i mješoviti otpad koji je 95% općenito otpada, a jedino što se još može ubaciti
je tekstil i spremnik za baterije te da se uči na lošim primjerima drugih Općina i trenutno se
neće ništa poduzimati, a novost je da će se ići u nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, nešto
se predvidjeli u proračunu, ići će po naseljima i također sve po dogovoru koliko će dugo
tamo biti, a gledat će se i po zakonskim propisima, a tako će se na neki način pomoći ljudima
da se riješe tog otpada. Govori da će se dobiti još dvije kante za staklo i papir.

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga učinkovitije organizacije
vatrogastva na području Brodsko-posavske županije

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku.

Načelnik : - objašnjava da postoji prijedlog Županije da se osnuje jedna javna vatrogasna
postrojba koja bi djelovala na području Županije, bila bi raspoređena na Općine tj. na stožerna
društva u svakoj Općini, pa tu postoje nekakve varijante i mi bi se trebali odlučiti za jednu od
njih. Govori da kada su se radili prijedlozi nije se sudjelovalo nešto posebno iz razloga što je
tek prije 3 godine osnovani DVD za našu Općinu, a i nisu se imali osposobljeni članovi, a
sada bi se sada trebali očitovati za koju smo opciju, te govori da ovaj zaključak ide u smjeru
da smo mi za varijantu broj 3, gdje piše da 16 općina zajedno s gradom budu osnivači javne
vatrogasne postrojbe tako da bi broj vatrogasaca bio 52 + 14 ukupno 66 s gradom Nova
Gradiška. Nastavlja da bi naša Općina pripadala skupini sa Slavonskim Brodom gdje bi mi po
njihovom izračunu imali 0 vatrogasaca, a u ovom zaključku mi navodimo da se slažemo s
trećom varijantom, ali da uvrste jednog vatrogasca i u naš DVD, jer sada smo osposobljeni i
imamo dovoljno opreme za normalno funkcioniranje, a kada se donese zaključak, kada se sve
Općine očituju žele li sudjelovat u tome tada će se znati više. Važno je znati da će njegova
plaća biti 10% ukopnog troska njegove plaće, a 90% plaća hrvatska vatrogasna zajednica te bi
Općinu to godišnje koštalo 10.000,00 kn, a imali bismo jednog profesionalca na raspolaganju.
Smatra ( načelnik ) da bi uz njega bili puno brži i učinkovitiji te da je većina Općina za treću
varijantu, ali da im se također dodijeli jedan profesionalni vatrogasac, a kada se sve Općine
izjasne više će se znati i moći će se dati precizniji odgovori na sva pitanja.

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 prijedloga
učinkovitije organizacije vatrogastva na području Brodsko-posavske županije. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga učinkovitije
organizacije vatrogastva na području Brodsko-posavske županije usvojen jednoglasno sa 10
glasova ZA, a Zaključak o prihvaćanju prijedloga učinkovitije organizacije vatrogastva na
području Brodsko-posavske županije sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - govori da je ova točka dopuna dnevnog reda. Govori da se proveo
postupak javne nabave te se javio najpovoljniji ponuditelj, no međutim nije dostavio zakonski
važeću zadužnicu koju je morao, a od 01.01.2018. zakon je promijenjen i morale su biti nove
zadužnice, a on je dostavio onu koja je kod nas bila 2018. godine pa ju je morao naknadno
dostaviti tako da kada su se slali materijali za sjednicu nije se bilo u mogućnosti poslati i za
ovu točku te nastavlja da se više ne može birati koga hoće se izabrati već se provodi postupak
javne nabave tako da je nakon provedenog postupka tvrtka RWE Energija dostavila
najpovoljniju ponudu i s njom će se zaključiti Ugovor o opskrbi električnom energijom za
našu Općinu, a na Općinskom vijeću je samo da potvrdite odluku odabira. Stoji na
raspolaganju za sva pitanja.

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 spadaju li domovi pod tu opskrbu?
Vlado Tadijanović: - odgovara da kompletna potrošnja znači društveni domovi, kućanstva,
javna rasvjeta, ali mrežarina i opskrba su odvojene. Mrežarina ide preko HEP –a , a taj dio se
svakako plaća odvojeno.
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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad.11. Pitanja i prijedlozi

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Šimun Abramović
te mu predsjednik OV daje riječ.
Šimun Abramović: - govori kako u njegovom selu na kbr.38 u ulici Mate Topalovića u
Brodskim Zdencima obitava jedna stara baka na čijoj kući se štender posve ukosio pa
prilikom jačih vjetrova škripi na krovu i postoji mogućnost urušavanja istog te pita, ako se
može premjestiti jer otprilike pod kutom 120 su postavljene žice te traži da se tu postavi neki
stup ili učini nešto adekvatno po pitanju toga.
Mato Kovačević: - govori da samo treba podnijeti zahtjev u HEP-u za izmještajem ili da se
postavi novi stup.
Šimun Abramović: - pita u vezi stola za stolni tenis, govori načelniku da je obećao isto još u
prvom mjesecu, a sada je treći.
Načelnik: - odgovara da se netko treba zadužiti za društveni dom te ga pita hoće li to biti on,
a ako hoće stol će se kupiti i sljedeći tjedan riješiti. Nastavlja da se ispričava jer na početku
sjednice Općinskog vijeća nije predstavio novi djelatnicu Patriciju Vučinić koja je počela
raditi na Stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini
Podcrkavlje. Nadalje govori da se Općina kandidirala prema mjeri 7. vrtić, a preko DVD-a se
kandidirao vatrogasni dom, te se 11. ožujka 2019. dobilo službeno Odluka o rezultatima
administrativne kontrole gdje stoji da smo dobili 7.300,000,00 kn te govori da je ovo za našu
Općinu od velike važnosti i svi se moraju maksimalno uključiti jer je vrijednost ukupnog
projekta je oko 9.000,000,00 kn te čestita svima koji su sudjelovali.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara
raspravu te 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:20 sati.
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