REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/2
URBROJ: 2178/13-01-01-19-2
Podcrkavlje, 28. svibanj 2019.

ZAPISNIK
Sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 28. svibnja 2019. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:30 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja 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. Šimun Abramović
5. Željko Medić
6. Vinko Čavčić
7. Tomislav Bičanić
8. Goran Andrić
9. Mato Kovačević
10. Mario Lovrić
11.Tomislav Kovačević
12. Tomislav Delač

Odsutni:
1. Vladimir Šimunović

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica
Ružica Janković, Josip Lovaković- direktor komunalnog poduzeća.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.

Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 17. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Utvrđuje da je prisutno 12 vijećnika. 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 17. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 12 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 14.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Podcrkavlje u području
prirodnih nepogoda za 2019. godinu (izvjestitelj: Inkonzalting)
2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za
2018. godinu
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine
Podcrkavlje za 2018. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2018. godini
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih
zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog poduzeća Dilj
gora d.o.o. Podcrkavlje za 2018. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)

9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite Općine
Podcrkavlje
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje
se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke
PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
13. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu
14. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad. 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Podcrkavlje u području
prirodnih nepogoda za 2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne, ispričava se u ime djelatnika In konzaltinga
koji su trebali doći prezentirati prvu točku, ali obzirom nisu mogli doći on preuzima
spomenuto. Objašnjava da je donesen novi Zakon o ublažavanju i otklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda koji je stupio na snagu u veljači 2019. godine, a članovi OV koji su u
vlasništvu OPG-a znaju da se prijavljuje putem tzv. registra „Šteta u poljoprivredi „, to je
jedna aplikacija koja cca. 3 godine radi u Općini. Nastavlja, da je tim zakonom zapravo
utvrđeno da se mora donijeti plan djelovanja da bi se moglo dalje raditi u toj aplikaciji te da je
ukratko ispričao najvažnije stavke, a sve ispričano nema u digitalnoj verziji, ali su djelatnici
In konzaltinga to isprintali i svatko tko želi malo pogledati – može, čisto da zna o čemu se
radi. Nastavlja da je procedura sljedeća – u slučaju da dođe do bilo kakvih elementarnih
nepogoda , Župan proglašava stanje elementarne nepogode na području Županije te Općine, a
nakon toga svi stanovnici mogu dolaziti u Općinu i putem određenih obrazaca prijaviti nastalu
štetu koja se upisuje u registar i dalje ide u Ministarstvo Poljoprivrede gdje određene komisije
postupaju po nastalim štetama. Govori da je loša strana priče za Općinu što će se „od sada“
morati svake godine u proračunu izdvojiti određeni dio sredstava za financiranje ili „pomoć“
stanovnicima Općine u slučaju bilo kakvih elementarnih nepogoda, a još jedna interesantna
stvar jest da je država svega 5% prijavljene nastale štete dužna na nekakav način sanirati ili
obeštetiti, a za ostalo prema svojim mogućnostima, a hoće li to biti nešto više o tome

odlučuju u Ministarstvu odnosno u Povjerenstvu, zavisi sve od sredstava. Ukratko – ključan je
plan djelovanja, jer da se npr. desila ovog proljeća bilo kakva elementarna nepogoda na
području Općine, Općina ne bi mogla ništa prijaviti dok nema „ovog dokumenta „, a sada je
sve uređeno te se nada da će se koristiti što manje. Zahvaljuje se te stoji na raspolaganju za
sva pitanja.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario Lovrić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne, te ga zanima tko je nadležan po pitanju civilne
službe iz razloga što traži da ga se smjeni s mjesta povjerenika/predsjednika civilne zaštite u
Brodskim Zdencima iz razloga što mora dežurati na poslu jer npr. da dođe do neke
elementarne nepogode, vjeruje da će biti nešto vezano uz struju i da će mu intervencija na
poslu morati biti preča.
Vlado Tadijanović: - odgovara mu da će mu se odgovoriti na njegovo pitanje pod točkom
10, ali kada je već postavio pitanje odgovara mu da je to načelnikova Odluka. Objašnjava da
su Povjerenici civilne zaštite osmišljeni na način da se aktiviraju u slučaju bilo kakve veće
katastrofe te da su povjerenici veza između Općine i određenog naselja, a načelnik i zamjenik
(on sam ) su se vodili logikom da se što više vijećnika uključi u program i da ih se aktivira
kroz povjerenike, osim onih koji su pripadnici DVD-a, njih se „ostavilo“ i napravio se jedan
preustroj. Govori gospodinu Mariu Lovriću da ostane poslije sjednice te se dogovori s
načelnikom u svezi ostavke jer načelnik imenuje povjerenike i to ide na provjeru u MORH, a
svi povjerenici koji ondje prođu nisu vise vojni obveznici nego su pripadnici civilne zaštite u
slučaju bilo kakvog npr. podizanja ili vježbe, svi koji su povjerenici odnosno u civilnoj zaštiti
oni se „ne dižu“ jer su oni već na neki način rezervirani za potrebe Općine Podcrkavlje te mu
savjetuje da si razmisli što mu je bolje.
Željko Medić: - pozdravlja sve prisutne, a zanima ga ima li Općina komisiju za procjenu štete
od elementarnih nepogoda te hoće li i Općina financijski snositi nekakav postotak ?
Načelnik: - odgovara mu da on skupa s vijećnicima treba konstatirati koje su mogućnosti, te
govori da je nemoguće pričati o nekakvim postotcima te daje za primjer da je recimo 5%
nečije štete više nego cijeli proračun Općine Podcrkavlje, ali predvidjeti će se nekakav dio
sredstava u proračunu svake godine i na osnovu zahtjeva za podnesenu štetu će se taj iznos
podijeliti.
Vlado Tadijanović: - dodatno pojašnjava svima da kada je pretprošle godine bila
elementarna nepogoda od mraza prijavilo se oko 70 OPG-ova s područja Općine Podcrkavlje,
a procjena svih skupa prijavljenih šteta je bila cca. 1.500.000,00 kn, a Općina je dobila nešto
malo manje od 5% iz državnog proračuna koje je isplatila ljudima te zaključuje da u svakom
slučaju bolje išta nego ništa, a Općina će morati jedan dio sredstava na toj poziciji rezervirati
u Proračunu za 2020. godinu te daje za primjer ako će se staviti 200.000,00 -300.000,00 kn za
taj dio, a raspolaže se sa 1.500.000,00 -2.000.000,00 kn investicija, znači automatski se nema
za neke druge.

Željko Medić: - pita može li se ograničit proračun s prihodima?
Načelnik: - smatra da sada nije vrijeme da se raspravlja o tome nego da kad se bude slagao
Proračun i kada se bude znalo s kojim se sredstvima raspolaže te se nada da nam isto neće
trebati, ali u slučaju da dođe do zaista velikih elementarnih nepogoda podići će se iznos te
pozicije i naći nekakav način da se situacija riješi na što bolji način.
Željko Medić: - govori da će to biti znatno manje od ovih 5% što država daje.
Načelnik: - odgovara mu da procjene baš i nisu realne.
Željko Medić: - pita ima li Općina što s komisijom o procjeni?
Vlado Tadijanović: - kod prijave štete u aplikaciji već imaju zadane, npr za hektar kukuruza
je šteta 6.000,00 kn i sad ako osoba prijavi da je npr. 70% uništeno oni onda taj financijski dio
priznaju kao potraživanje, ali stvar je u tome što „oni“ to ne plate.
Privremena Pročelnica: - govori da Općina Podcrkavlje ima svoje Povjerenstvo koje izlazi
na teren, samo u ovom sazivu vijeća nemamo te da će se morati imenovati novo. Vijeće ima
cca. 6 ljudi vjerojatno iz bivšeg saziva Općinskog vijeća pa kada bude aktualno ponovno će se
imenovati. Objašnjava da Općinska komisija može ići vidjeti ono što fizička osoba prijavi
odnosno je li to zaista taj postotak, ali ona nema utjecaja na konačno mišljenje jer npr. može
otići na teren da vidi je li čovjek lagao ili nije, ali to ne mijenja stvar.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja
Općine Podcrkavlje u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (izvjestitelj: In
konzalting.) Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Podcrkavlje u području prirodnih
nepogoda za 2019. godinu (izvjestitelj: In konzalting), a Odluka o donošenju Plana djelovanja
Općine Podcrkavlje u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu (izvjestitelj: In
konzalting) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 2. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za
2018. godinu.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - ispričava se što nije na vrijeme pozdravio nazočne te ih ljubazno pozdravlja, te se
nada su svi nazočni malo pregledali materijale te smatra da nema potrebe ići u detalje te da će
se kasnije kroz prihvaćanje raznih programa ići u detalje. Nadalje, ukratko navodi: ukupni
prihodi u 2018. godini iznosili su 7.339.327,71 kn, a ukupni rashodi su iznosili 6.895.553,51

kn što znači da nam je višak sredstava oko 443.774,20 kn. Nastavlja, da je ukupan višak
prihoda iz 2017. godine što se prenio u 2018. iznosio 239.625,36 kn i to u konačnici znači da
se iz 2018.godine u 2019. godini ukupno prenijelo 663.399,56 kn, a kada usporedimo 2017.
godinu i 2018. godinu, više smo prihodovali u 2018. godini cca. 2.300.000,00 kn kroz razne
projekte i samo povećanje izvornih prihoda imamo značajan napredak. Nada se da će prihod
rasti i u 2019. godini, da možemo u 2019. godini očekivati i 10.000,000,00 kn ostvarenja.
Nakon izlaganja stoji na raspolaganju za pitanja ako ih ima.
Rasprava:
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 Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12
glasova ZA usvojen Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje
za 2018. godinu, a Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori kako se u ovom Programu potroši najveća svota novca, a ukupni rashodi
tj. sredstva koja su potrošena iznose 2.361.605,62 kn te govori da će pročitati samo veće
stavke: - Prostorna dokumentacija je iznosila 45.100,00 kn , Nerazvrstana cesta Trnovačka
ulica u Tomici iznosila je 872.105,43 kn, Diljska ulica u Podcrkavlju iznosila je 585.758,72
kn, Izgradnja ograde i uređenje parkirališta na mjesnom groblju u Podcrkavlju je iznosila
36.962,00 kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu Brodski Zdenci 36.148,50 kn,
Izgradnja vodovodnog sustava 184.700,27 kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom
objektu Tomica (društveni dom) 70.886,29 kn , Investicijsko ulaganje na građevinskom
objektu Glogovica 77.793,75, kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu Grabarje
33.895,53 kn, Sanacija nerazvrstane ceste u Tomici - odvojak Vinogradske ulice 69.776,25
kn, Sanacija nerazvrstane ceste u Brodskim Zdencima – odvojak ulice Sv. Ane 307.697,71
kn, Investicijsko ulaganje na građevinskom objektu u Gornjem Slatiniku 23.750,00 kn, a sve
ukupno iznosi 2.361.605.62 kn. Govori da su bila dva Rebalansa Proračuna u 2018. godini te
smatra da je sve jasno, a ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.

Rasprava:
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 Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, a Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je ukupan iznos sredstava koja su utrošena za održavanje 888.279,67
kn, te objašnjava pojedinačno da je za održavanje javne rasvjete odnosno održavanje plus
potrošnja električne energije utrošeno 383.830,48 kn, Održavanje groblja i mrtvačnica
147.054,55 kn, Redovito održavanje nerazvrstanih cesta 146.396,34, Održavanje kanalske
mreže 47.972,24 kn, Održavanje javnih površina 60.014,64 kn , Ograda na mjesnom groblju u
Grabarju 14.821,72 kn, Održavanje javno prometnih površina - nogostupi 9.222,81 kn,
Održavanje igrališta za djecu i mlade 19.860,51 kn, Nabava opreme za održavanje javnih
površina 23.089,38 kn znaci ukupno 888.279,67 kn. Nakon izlaganja govori da ako nekoga
nešto posebno zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
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 Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, a Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za
2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori, što se tiče ovoga Programa utrošeno je ukupno 390.641,94kn, te
pojedinačno govori da je za Razvoj sporta i rekreacije utrošeno 267.325,69 kn što se dijeli na
sportske manifestacije, poticanje sportskih rekreacijskih aktivnosti, stipendije, promicanje
sporta, djelovanje nogometnih sportskih udruga, održavanje sportskih objekata, opremanje
igrališta za djecu i mlade što je dodatno ulaganje u sportskim objektima. Nadalje, na javne
potrebe u kulturi i religiji utrošeno je 69.998,66 kn, te za predškolski odgoj i skrb o djeci
utrošeno je 47.481,59 kn, za javne potrebe u obrazovanju utrošeno je 5.836,00 kn,
sufinanciranje škole za djecu s teškoćama u razvoju utrošeno je 900,00 kn. Ponavlja da
cjelokupni program iznosi 390.461,94 kn te da stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
Rasprava:
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 Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12
glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje
za 2018. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2018.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2018. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je u ovom Programu ukupno utrošeno 210.658,70 kn, a odnosi se na
jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima gdje je utrošeno 30.000,00 kn, naknadu
za novorođenčad gdje je utrošeno 19.500,00 kn, pomoć obiteljima u kućanstvu u ogrjevu

(Županija) gdje je utrošeno 15.200,00 kn , stipendiranja studenata gdje je utrošeno 54.000,00
kn, darivanje povodom Sv. Nikole iliti darovi za djecu gdje je utrošeno 2.952,00 kn,
jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi gdje je utrošeno 1.660,50 kn ,
sufinanciranje dječje igraonice gdje je utrošeno 14.146,00 kn , sufinanciranje radnih bilježnica
i ostalog školskog pribora gdje je utrošeno 73.200,00 kn, a ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
Rasprava:
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 Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na
području Općine Podcrkavlje u 2018. godini . Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2018. godini, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2018. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.7 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih
zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da sredstva koja su se uprihodovala od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta moraju negdje namjenski potrošiti, a potrošila su se na geodetsko – katastarske
usluge. Ponavlja, da su to isključivo namjenska sredstva i da nisu od nekog velikog značaja te
da se radi o 15.154,34 kn, a imali smo geodetsko – katastarske usluge tj. troškove blizu
100.000,00 kn. Stoji na raspolaganju za sva pitanja.
Rasprava:
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 Izvješća o
korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom
pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu . Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom
pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu, a Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake,
prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podcrkavlje za 2018. godinu
sastavni je dio ovoga Zapisnika

Ad. 8 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog poduzeća Dilj
gora d.o.o. Podcrkavlje za 2018. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje direktoru komunalnog poduzeća gospodinu Josipu
Lovakoviću.
Josip Lovaković: - pozdravlja sve prisutne, predstavlja financijsko izvješće za rad poduzeća
u 2018. godini koji se odnosi na pola godine od kada je poduzeće osnovano te govori da su
prihodi bili 225.953,00 kn od toga su najveći prihodi upravo od Općine Podcrkavlje tj. od
poslova koje komunalno poduzeće obavlja za njih. Nastavlja da se manji dio odnosno cca.
10.000,00 kn uprihodovao od privatnih osoba (kućanstva), a što se tiče rashoda 201.825,00
kn, 100.000,00 kn je potrošeno na plaće, 84.000,00 kn je potrošeno na sirovine (troškove) od
toga je 28.000,00 kn potrošeno na gorivo. Objašnjava da je to sve ukratko što se tiče većih
rashoda, a ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
Načelnik: - nadovezuje se te govori kako nemamo „jasnu sliku“ o Komunalnom poduzeću s
obzirom da postoji kratko, ne znamo kako će to sve skupa funkcionirati te da će se na kraju
ove godine tj. kada prođe duže vremena imati „jasnija sliku“ o radu Komunalnog poduzeća
kojem je prepušteno održavanje svih groblja Općine Podcrkavlje itd.

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - zahvaljuje se direktoru na izvještaju te postavlja pitanje u svezi nadzornog
odbora „ Dilj gore „, a zanima ga da li se odbor sastajao i hoće li dobiti kakvo izvješće od
istog?

Predsjednik OV: - odgovara mu da se još nisu sastajali.
Privremena pročelnica: - također mu odgovara da su potpisali financijsko izvješće na poziv
direktora koje mora potpisati nadzorni odbor prije donošenja godišnjeg obračuna te da je sve
prekontrolirano.
Željko Medić: - smatra da bi se nadzorni odbor trebao sastati i sudjelovati u radu
Komunalnog poduzeća, ne samo formalno potpisati te govori da bi nadzorni odbor trebao dati
nekakve smjernice Komunalnom poduzeću za rad tj. da se pomogne radi lakšeg djelovanja.
Privremena pročelnica: - govori da poduzeće ima prostorije u Općinskim prostorijama, svi
su povezani te da načelnik, direktor i skupština društva svakodnevno surađuju, a Pravilnikom
je jasno propisano što je zadatak nadzornog odbora te da mu je najveći zadatak kontrola
financijskih dokumenata, to znači koliko su prihodovali i koliko su potrošili. Ono što nas je
trebalo zanimati od 6. mjeseca do kraja prošle godine isto smo i vidjeli na temelju
knjigovodstvene dokumentacije koju vodi djevojka koja je obučena za to odnosno koju se
plaća kao servis, a potpisali su Vlado Krpota , Damir Miletić i on sama - Ružica Janković.
Govori da načelnik može više reći o suradnji obzirom se ona ne razumije baš u rad poduzeća,
ali što se tiče dokumenta Direktor i ona ( Privremena pročelnica ) surađuju što on i sam može
potvrditi.
Željko Medić: - govori da je bio jasan i da nikoga ne proziva.
Privremena pročelnica: - odgovara Željku da je i ona bila jasna.
Željko Medić: - ponavlja da su njegove želje da se pomogne poduzeću i da se prati njegov
rad.
Privremena pročelnica: - odgovara gospodinu Željku Mediću da ona prati rad Komunalnog
poduzeća.
Predsjednik OV: - govori da bi se nadzorni odbor trebao očitovati na skupštini, bilo kojem i
društvu i udruzi.
Željko Medić: - odgovara mu da je to s njegove strane samo poticajna mjera da se i on sam
uključi više kao predsjednik nadzornog odbora.
Načelnik: - govori da nadzorni odbor strogo prati financijske dokumente komunalnog
poduzeća kao i stanje na terenu te da maksimalno pokušavaju ispoštivati želje i primjedbe
svakog tko im se obrati te da se slobodno može sugerirati.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2018. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj
gora d.o.o.). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o.
Podcrkavlje za 2018. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.), a Zaključak o

prihvaćanju Izvještaja o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2018.
godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - prije svega se ispričava svima zbog zbrke nastale oko točke, svi su
dobili Odluku čiji je sastavni dio plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje.
„Mi“ smo donijeli strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje 2016. godine koja je na snazi do ove godine (2019.) te se kupio računalni
program gdje se pokušalo ustrojiti registar imovine odnosno svega što Općina posjeduje.
Nastavlja, da se poglavito odnosi na nekretnine, međutim to nije zaživjelo i ta strategija
propisuje da predstavničko tijelo svake godine mora donijeti plan upravljanja Općinskom
imovinom koji se za kalendarsku godinu donosi najkasnije do kraja studenog što znači da se
ovaj plan trebalo donijeti do kraja studenog prošle godine da bi se primijenio ove godine, a
Izvješće o njegovoj provedbi treba se donijeti do 30. rujna. Načelnik, zamjenik i ona (
privremena pročelnica ) su se dogovorili da će ga ipak donijeti jer im predstoji raspisivanje
Natječaja za prodaju Općinske imovine, a da bi se Natječaj mogao uopće raspisati mora se
donijeti plan. Nastavlja, da se radilo na tome koje će čestice ići u prodaju te naglašava da
postoje već zainteresirani kupci i da Natječaj neće biti uzaludan, također ima dosta stvari koje
se odnose na suvlasništva - primjer: netko uživa česticu privatno kao svoju, ali Općina
Podcrkavlje ima svoj udio pa će nastojati odnosno omogućiti ljudima da srede svoje
imovinsko – pravno stanje i na koncu prodaju suvlasničkog dijela što stoji ovdje u programu,
ali ono što bi program trebao regulirati ne odnosi se samo na prodaju te se mora svoju
imovinu donijeti u funkciju da od nje zarađujemo ili je se riješiti da nas ne opterećuje ili
davati pravo građenja, pravo služnosti, založnog prava itd., a to su sve vidovi raspolaganja
imovinom. Navodi primjer, netko se pojavi i želi nešto graditi na Općinskoj imovini to isto
pripada ovom programu, a Natječaj se priprema i biti će objavljen na stranicama Općine
Podcrkavlje, a shodno tomu polako će se slagati registar imovine koji će se isto moći vidjeti
na stranici Općine Podcrkavlje. Govori da početne cijene Natječaja moraju ići u skladu s
cijenama porezne uprave ili će se ići s elaboratima procjene ovlaštenog sudskog vještaka, sve
će biti regularno u skladu sa zakonom te bi tijekom ljeta nam slijedilo donošenje novog plana
zajedno s Proračunom jer će se morati planirati u Proračunu sredstva koja bi se prihodovala
od prodaje imovine i morati će se upotrijebiti namjenski za kupovinu neke nove imovine ili
kupovinu nekakvih nepokretnih sredstava. Nakon izlaganja govori da stoji na raspolaganju za
pitanja.
Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Mario Lovrić te
mu predsjednik OV daje riječ.

Mario Lovrić: - u svezi plana raspolaganja, prodaje ili upravljanja zanima ga je li tu
obuhvaćeno zemljište gdje RH nije vlasnik na području ili samo gdje je Općina Podcrkavlje
upisana kao vlasnik ili suvlasnik nekim dijelom?
Privremena pročelnica: - odgovara da se radi o upravljanju, navela je da ne mora biti
upravljanje imovinom može biti npr. najam, što znači da je odgovor - nije.
Nastavlja, imovina je i trgovačko poduzeće Dilj gora, raspolaganje njime, govori da Općina
Podcrkavlje ima suvlasništva u TD Vodovodu i Posavskoj Hrvatskoj. Nastavlja da se radi o
poslovnom prostoru, društvenim domovima, sportskim objektima i građevinskom zemljištu i
tzv. ošasnoj imovini što se nasljednici odreknu sa teretom itd., građevinskom zemljištu,
poljoprivrednog, tu ima, ali skroz slabo, samo vlasništvo Općine Podcrkavlje.
Mario Lovrić: - građenje pojasa?
Privremena pročelnica: - građevinsko zemljište u prostoru i izvan ako je tamo već nešto
izgrađeno, npr. ako je postupkom legalizacije legalizirana kuća iako se nalazi izvan
građevinske zone može se prenamijeniti u građevinsku.
Načelnik: - govori da se nešto poljoprivrednog zemljišta dobillo ošasnom imovinom i to će
ići u prodaju.
Privremena pročelnica: objašnjava da je ošasna imovina, imovina sa teretom koje se
nasljednici prvog reda odreknu, najčešće zbog npr. hipoteka, kreditnih zaduženja i koja u
ovom slučaju pripadne Općini Podcrkavlje te da je još uvijek je na snazi zakon koji kaže da se
vjerovnici ne mogu naplatiti nego da mi to eventualno možemo prodati, ali to je uvijek manja
vrijednost prodaje no što oni traže tražbinu.
Željko Medić: govori da kada su se Općine osnovale naslijedile su puno imovine npr. mjesne
domove, te da se sada svime iznesenim otvara mogućnost da se mjesni dom u nekome selu da
nekom privatniku te da samim time mještani neće imati više nikakvog pristupa tome te pita
može li se staviti veto na spomenuto kako bi se zaštitili spomenuti domovi ?
Privremena pročelnica: odgovara mu da kada spominje Natječaj, spominje izričito ono što
će ići u prodaju i on će skupa s Općinskim vijećem biti upoznat sa situacijom jer Općinsko
Vijeće donosi Odluku.
Željko Medić: - govori da je Općina vlasnik nekretnina po selima – mjesnih domova te da u
dogledno vrijeme sastav Općinskog vijeća može biti takav da odluči primjer prodati mjesni
dom u Grabarju ili Glogovici.
Privremena pročelnica: odgovara mu da mještani nisu nikada upravljali domovima, mjesne
zajednice koje su kasnije postali mjesni odbori nisu bili pravna osoba.
Načelnik: - također odgovara Željku da se domovi neće stavljati u Natječaj.
Željko Medić: - govori načelniku da možda neće sada staviti on, ali neki drugi danas – sutra
može hoće.
Privremena pročelnica: objašnjava mu da je ova Odluka jednogodišnja i da je kosturno plan
koji sadrži odredbe Zakona o upravljanju državnom imovinom koji kaže da Općina koja ima

poslovnog prostora tj. zemljišta, objekata itd. može s time raspolagati na način da može
prodati, dati u zakup, može nekome dati pravo građenja kao što je dala DVD-u gradnju
višenamjenskog doma. Na temelju tog plana načelnik je predlagatelj donošenja Odluke o
raspisivanju Natječaja, to će biti ovdje na Vijeću.
Željko Medić: pita konkretno, može li se tom Odlukom prodati primjer mjesni dom u
Grabarju te da bi se takve situacije trebale zaštiti.
Privremena pročelnica: - govori da je Općinsko vijeće predstavničko tijelo koje odlučuje o
budućnosti, a na temelju ovog Natječaja ići će prodaja zemljišta i vijeće će vidjeti koje su to
čestice i sa kojim početnim cijenama, a Općinsko vijeće daje suglasnost načelniku može li to
ići na Natječaj i svake godine će postupak biti isti. Nadalje, načelnik mora podnijeti Izvješće
koliko je dobiveno novca i gdje je isti potrošen što znači da do 30. studenog 2019. ide novi
plan s novim česticama, prijedlog Odluke za Natječaj će biti čestice, a Načelnik i zamjenik će
dodatno pojasniti gdje se prostorno što od toga nalazi, ne vjeruje se da hoće, ali načelno je
dozvoljeno i može se staviti društveni dom u Natječaj, ali naglašava da ne vjeruje kako će se
isto zaista i dogoditi te da se ne može staviti nikakav mehanizam, već bi Općinsko vijeće
trebalo štititi Općinsku imovinu.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon glasovanja konstatira da
je Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje
za 2019. godinu usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a Odluka o donošenju Plana
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu sastavni je dio je
ovoga Zapisnika.

Ad.10. Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite Općine
Podcrkavlje.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović: - govori da je na prošloj sjednici donesena odluka o donošenju procjene
rizika za Općinu Podcrkavlje, a ovo je sada sljedeći dokument koji se nadovezuje na tu
Odluku gdje se sada mora restruktuirati postrojba civilne zaštite, a po toj novoj Odluci sada
imamo upravljačku skupinu i dvije operativne skupine u sastavu postrojbe civilne zaštite
Općine. Govori da se moralo bivši način formiranja civilne zaštite opće namjene prenamijeniti
u dvije operativne skupine, napravio se i reizbor novih članova na način da su pripadnici
DVD-a i one koji na neki način nisu bili aktivni i prikladni za tu postrojbu izbačeni i
nadopunjeni s novim članovima, a sve je otišlo na provjeru u MORH i od MORH-a se dobila
suglasnost te bi se taj dio po novoj Odluci ustrojio ponovno. Govori da je u privitku trebao

biti popis članova pa koga zanima može pogledati (šalji dalje papir) te da stoji na raspolaganju
za pitanja i pojašnjenja.

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 ima li Općina u planu kakvu vježbu po pitanju civilne zaštite kao
što je to npr. radila susjedna Općina Sibinj.
Vlado Tadijanović: - zakonski je određeno da je DVD obvezan jednom godišnje na
smotriranje i odrađivanje određene vježbe što se tiče postrojbe civilne zaštite, to se radi u
suradnji s In konzaltingom, napraviti će se jedno smotriranje iz razloga što je dobar dio novih
ljudi ubačen cca. 10 – 12 osoba koje će se u skorije vrijeme organizirati, a što se tiče vježbe
zajedno s DVD-on ne vidi nikakve prepreke.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi
postrojbe Civilne zaštite Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne
zaštite Općine Podcrkavlje, a Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe Civilne zaštite
Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 11. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje
se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici Ružici Janković.
Privremena pročelnica: - govori vijećnicima da su u privitku primili Prijedlog Odluke o
izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna
Općine Podcrkavlje. Objašnjava da je do prije 2. godine prijevoz pokojnika bio u koncesiji na
4. godine s nekakvom tvrtkom, međutim, sada je to sve izašlo iz Zakona o koncesijama.
Objašnjava da je fizičkim osobama ostavljen izbor prijevoza svog pokojnika, a obično je to
tvrtka koja vrši ukope. Nadalje govori da je na Općinu prebačeno da u slučaju sumnjive smrti:
ubojstva, samoubojstva ili neke nesreće gdje se ne može točno utvrditi uzrok smrti ,moraju
koristiti usluge patologije i raditi obdukciju u tom slučaju, a Općina plaća sav trošak i mora
imati tvrtku koja će obavljati taj posao te morao raspisati Natječaj, a jedini ponuditelj koji se
javio na isti je tvrtka Palma d.o.o. koja je ponudila cijenu usluge po pokojniku 600,00 kn bez
PDV-a te ju se moralo prihvatiti, a načelnik će po usvajanju ove Odluke idućih dana zaključiti

sa Palmom d.o.o. Ugovor i oni su ti koji će naredne 4. godine vršiti prijevoz pokojnika na
patologiju i obdukciju ukoliko se takva smrt uopće dogodi, ako se uopće dogodi, ali Općina bi
svoju zakonsku obvezu ispoštivala.
Rasprava:
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 Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova
prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o izboru osobe za
obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje, a
Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju iz
proračuna Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke
PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gosp. Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se sada često kroz medije provlači tema o zbrinjavanju pasa lutalica, a
isto tako i Općina je dužna osigurati nekakav azil, međutim, to je zaista skupo i ne možemo
sami „raditi na tome.“ Govori, da Grad Slavonski Brod gradi azil za pse odnosno za cca. 100
pasa i nude svim Općinama suradnju te da im fali cca. 2.000.000,00 kn i traže sufinanciranje
da se završi taj azil pa bi oni nama ustupili npr. jedno mjesto itd., međutim, s druge strane
gospodin Milas koji je vlasnik veterinarske ambulante u Sibinju i jedne u gradu voljan je o
svom trošku napraviti azil. Govori, da se u tabelama koje su dobili može vidjeti, s obzirom na
broj stanovnika naše Općine da bismo imali pravo uživati 2 mjesta u azilu, a oni sada od nas
traže da mi prihvatimo ovo pismo odnosno da donesemo ovu Odluku tj. da je on siguran da će
Općina Podcrkavlje biti korisnik tj. psi sa područja Općine njegovog azila i da on može ići u
izgradnju. Objašnjava, da je ova opcija puno povoljnija, godišnje bi se plaćao najam, a to bi
bilo oko 1.000,00 kn po psu mjesečno te bi imali dva mjesta koja ćemo plaćati, ali u svakom
trenutku možemo računati na ista, nema se puno izbora i mora se prihvatiti ovu Odluku. Daje
primjer, kada bi svi pristali otvorilo bi se 66 mjesta za Općine, on će napraviti još 50 mjesta
viška, a prvi dogovor sa sastanka je bio da moramo ići u reviziju pasa s područja naše Općine
te da psi moraju biti čipirani, te da se trebamo uhvatiti s tim u koštac i vjeruje da će se do
kraja godine proći sva sela naše Općine. Objašnjava, da tko ne bude imao čipiranog psa
uslijedit će sankcije kako je to propisano te da Općina posjeduje čitač čipova, a nakon revizije
svaki pas koji se pojavi na ulici, a ne posjeduje čip, moći će ići u azil. Govori da se još
priređuje Odluku o sterilizaciji. Govori da gospodin Milas kada dobije sve odluke kreće u
izgradnju, ne zna se točan datum niti godina, a rok za donošenje ove Odluke je 01.06.2019

Rasprava:
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - govori da imamo veći problem s ostavljanjem pasa na ulici, nego po selima
gdje svatko zna koji je čiji pas te sugerira da se više poradi na izrečenom.
Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da se iz tog razloga radi revizija pasa, a
nakon što to grad i Općine naprave smanjiti će se broj lutalica. Svaki pas će imati čip i znati
će se tko je njegov vlasnik gdje god on bio te da svi sudjeluju u tome da se taj problem što
prije riješi.
Predsjednik OV: - pita koja je viša distanca komunalnog redara?
Načelnik: - odgovara predsjedniku OV da je nema.
Željko Medić: - pita tko je u nadzornom odboru za komunalno redarstvo?
Načelnik: - odgovara mu da nadzornog odbora za komunalno redarstvo nema. Objašnjava da
je Općina Donji Andrijevci odradila provjeru jesu li psi čipirani te da je to jedan složen posao
koji je trajao više od pola godine. Nadalje govori, da svi psi koji nisu čipirani, a utvrdi im se
vlasnik npr. 2,3 svjedoka potvrde da je to pas od određene osobe, ona će dobiti opomenu da
ima nekoliko dana da istog čipira ili će dobiti kaznu.
Željko Medić: - smatra da nitko ne drži psa da mu „hoda po selu“ nego da mu bude u
dvorištu.
Načelnik: - upozorava ga da je točno propisano kakve pas uvjete mora imati. Nadalje, zakon
je donesen, ali u provedbi će to sve biti jako komplicirano.
Predsjednik OV: - pita hoće li biti kakva obavijest u pisanom obliku kada se kreće s
postupkom?
Načelnik: - odgovara da će biti.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i
korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i
korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju, a Odluka o prihvaćanju pisma
namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 13 Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je danas, 28. svibnja 2019. u 15:00 h bilo otvaranje ponuda za izgradnju
vrtića, a javila se tvrtka Watmont d.o.o. iz Vinkovaca i tvrtka Vukojević- gradnja iz Sl.Broda.
Nadalje govori da je procijenjena vrijednost vrtića bez PDV-a 3.044.000,00 kn, a ponuđena
cijena gradnje od Watmonta d.o.o. iznosi 3.204,000,00 kn, dok je od Vukojević – gradnje
3.436,000,00 kn, što znači da je Watmont d.o.o. jeftiniji, a sada slijedi pregledavanje
dokumentacije. Govori, da se nalazimo izvan procijenjene vrijednosti za cca. 200.000,00 kn te
da vrlo brzo nam slijedi Rebalans Proračuna čim se bude imalo Odluku o odabiru pa će se
točno vidjeti koliko će se morati „podizati“ . Govori, da na stavci Proračuna za izgradnju
dječjeg vrtića ima 4.100,000,00 kn, ali morati će se povećati za još cca. 150.000,00200.000,00 kn, a to nije tako puno. Govori da je Rebalans potreban radi potpisivanja ugovora
s izgraditeljem. Nadalje govori, da je potpisan Ugovor o financiranju vatrogasnog doma te da
se išlo u Vodice na potpisivanje, a Mato Kovačević, kao predsjednik je potpisao Ugovor na
7.200.000,00 kn dok je procijenjena vrijednost doma cca. 9.000.000,00 te da će se već nekako
smisliti kako će se prikupiti još 2.000.000,00 kn. Govori, da je rok završetka 2 godine, a
graditi će se 3 garaže, 1 velika sala, 1 mala sala za sastanke, 4 ureda za sastanke, blizu 900
kvadrata neto površine s parkiralištem.
Mario Lovrić : - pita planira li se izgradnja doma i vrtića ove godine?
Načelnik: - odgovara da će izgradnja dječjeg vrtića ići ove godine, a za izgradnju vatrogasnog
doma rok završetka je 2 godine od potpisivanja Ugovora, te da se nada će kroz mjesec dana
biti spremna dokumentacija za raspisivanje Natječaja.
Mario Lovrić: - pita, ima li se plan gdje će se naći spomenuta 2.000.000,00 kn?
Načelnik: - odgovara da postoji fond Ministarstva regionalnog razvoja koji trenutno ima oko
300.000.000,00 kn za te razlike, jer je jako puno razlike između procijenjene vrijednosti i
stvarnog stanja, a od te razlike će se moći još nešto kandidirati, a naravno morati će se nešto
izdvojiti Općinskog proračuna. Nadalje, govori načelnik da se dobilo od Ministarstva
Regionalnog razvoja i Fondova EU 100.000,00 kn za asfaltiranje ceste prema igralištu u
Drenićevoj ulici u Brodskim Zdencima, a procjena vrijednost je 300.000,00 kn tako da će se
asfalt dovesti do“ svlačionica“, a donji dio će se nasuti te će se također morati izdvojiti iz
Općinskog proračuna oko 100.000,00 kn.
Tomislav Kovačević : - pita što je s mrtvačnicom u Donjem Slatiniku ?
Načelnik: - odgovara da je dokumentacija naručena te da se projekt radi za Gornji Slatinik,
Donji Slatinik i Dubovik te da će biti ista u sva 3 naselja.
Tomislav Kovačević : - govori da ni asfalt nije nikako popravljen.
Načelnik: - odgovara mu da se pisalo ŽUC - u koji ima nekakav svoj plan održavanja.
Mato Kovačević : - pita što je s onim što nije u nadležnosti ŽUC- a, ono što je on u svom selu
prijavio ?

Načelnik: - odgovara da se to mora platiti iz vlastitih sredstava te čim se malo „izvremeni“
krenuti će se s tim.
Goran Andrić : - pita što je s Kindrovom ?
Načelnik: - odgovara mu da će to malo morati pričekati te da se Projekt dokumentacije
izrađuje ovu godinu. Objašnjava da se Od Ministarstva graditeljstva nije dobilo ništa već 2 –
3 godine, a problem je što se tek rješavaju imovinsko – pravni odnosi, radi se na izmjeri ceste
u ulici Mate Topalovića i Hrvatskih Branitelja u Brodskim Zdencima. Govori da za sve
postoji procedura te naglašava kako su uredili domove.
Mario Lovrić : - pita hoće li se uređivati dom ?
Načelnik: - odgovara da ima predviđenih 50.000,00 kn.
Vlado Tadijanović: - počinje izgradnja antenskog prihvata na zgradi mjesnog doma u
Brodskim Zdencima, a u petak ce investitor (T-com) zajedno s izvođačem Techno – elektrom
iz Đakova sve pregledati i dogovoriti o početku radova, Željko Novak iz T – coma je rekao da
planira do konca 6.mj eventualno 7. mjeseca odraditi posao i staviti u funkciju.
Mario Lovrić : - misli da Techno – elektro radi samo podizanje stupova, a ostatak da gradi
netko drugi.
Vlado Tadijanović: - govori da će se izaći na teren s njima pa će čuti informacije iz prve
ruke. Nadalje govori, da što se tiče javnih radova tražilo se 10 osoba dobilo se 6 koje se
također jedva skupilo te se očekuje se da će kroz 10 – 15 dana krenuti u rad.
Mato Kovačević : - pita da li se tko kontaktirao za košenje bankina?
Načelnik: - odgovara da oni imaju svoj kalendarski plan, kreću 15.06. kositi te da smo
prisiljeni čekati.
Mario Lovrić: - postaviti će pitanje u svezi poljoprivrednog zemljišta te govori da u
Brodskim Zdencima ima cca. 50 hektara koji su u vlasništvu RH od kojih bi se jedno 20
hektara moglo staviti u svrhu te da je sve očišćeno. Obzirom je država ugasila Agenciju u
Slavonskom Brodu koja je radila jedno 4 - 5 godina i nisu prodali ni 10 hektara na onakav
način na kakav su planirali prodavat, a za kupovinu zemljišta je trebalo izvaditi 13 raznih
potvrda npr. da tu neće biti pruga, plin itd. pa je njegovo pitanja radi li se što po tom planu
obzirom smatra da postoje ljudi koji su zainteresirani za kupnju?
Vlado Tadijanović: - govori da je sve nabrojano vezano za program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem te da su se nekoliko navrata doticali spomenute teme na
Općinskom vijeću, te ponavlja da je Općina Podcrkavlje među onima koji nisu donijeli
program o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem iz razloga što je kod nas kaotično stanje.
Objašnjava da je na 3.700,00 čestica svega 700 – 800 hektara zemljišta te da je jako
nesređeno gruntovno i katastarsko stanje, te se iz tog razloga nije htjelo ići u taj projekt dok se
to sve ne raščisti. Nastavlja da se iščistito stanje po svim katastarskim Općinama, što se
odnosi na šumsko dobro, što na vodno dobro, a što je stavljeno na raspolaganju za stavljanje

u program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta te da se može od tog cjelokupnog zemljišta
koji bude išlo u program raspolaganja, 25% može ići u prodaju što i jest cilj. Govori da su već
dolazile zainteresirane stranke, ali u sitnom broju te da Općina nema velikih parcela te da je
zaista velik problem npr. pristup cestama također i kod uvođenja u posjed obzirom neki ljudi
određena zemljišta svojataju jer ih obrađuju, a u biti je od RH. Govori da su problem
zapuštena zemljišta, šikare itd. gdje su ulaganja skuplja no zemljište te se ne očekuje neki
veliki benefit tj. korist. Poziva sve tko god ima saznanja da mu nešto od zemlje odgovara
vlasništvu RH da slobodno dođe u Općinu vidjeti te da se na DG-u mogu izlistati sve čestice
da si pogleda za što je tko zainteresiran.
Željko Medić: - smatra da je problem npr. ako imaš česticu koja ima određenu površinu i 7
metara dugačku šikaru, znači četvrtina te čestice nije upotrebljiva, ali naravno, nikoga to ne
zanima.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te
17. Sjednicu OV privodi kraju.
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