REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-19-2
Podcrkavlje, 09. listopada 2019.
ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 09. listopada 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, službenicu općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Željko Medić
4. Vinko Čavčić
5. Tomislav Bičanić
6. Goran Andrić
7. Željko Glavačević
8. Tomislav Delač
9. Vladimir Šimunović

Odsutni:
1. Mario Lovrić
2. Tomislav Kovačević – opravdao
3. Šimun Abramović - opravdao
4. Mato Kovačević – opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 21. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - govori da postoji greška na stranici broj 6 te citira : „Ružica Janković,
Privremena pročelnica odgovara gospodinu Željku Bičaniću“, konstatira da to nije točno i da
treba pisati „Ružica Janković, Privremena pročelnica odgovara gospodinu Tomislavu
Bičaniću“ te moli da se greška ispravi i da se usvoji ispravljen Zapisnik.
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Marija Pandurić, Zapisničarka: - ispričava se prisutnima na promaknutoj grešci.
Predsjednik OV: - govori vijećnicima da na stranici broj šest isprave netočan navod „Željko
Bičanić“ u „Tomislav Bičanić“. Zahvaljuje se te daje ispravljeni zapisnik na usvajanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 21. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 4.
DNEVNI RED
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje
za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti –
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije
4. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 9
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad.1 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da će pročitati s uvodne
stranice papira koju vijećnici imaju ispred sebe samo ukupne iznose te nastavlja da je za prvih
6 mjeseci u 2019. godini Općina ukupno uprihodovala 3.542.801,30 kuna, rashodi za to
vrijeme iznose 2.783.309,84 kuna što nam kazuje da Općina ima višak prihoda u iznosu od
759.491,46 kuna. Govori (načelnik) vijećnicima da pogledaju na papiru prvu kolonu gdje će
vidjeti ostvarenje za isto razdoblje, ali u prošloj godini te im pokazuje da su u ovoj godini
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(2019.) prihodi nešto veći, ali isto tako i rashodi. Nastavlja, da su prihodi svakako znatno veći
za nekih cca. 500.000,00-600.000,00 kuna što je u konačnici odlično, a ako se doda višak
prihoda iz prošle godine dobiti će se da je stanje računa (Općinskog) na kraju šestog mjeseca
iznosio 1.453.949,45 kuna te naglašava vijećnicima da je ova godina (2019.) znatno bolja od
prošle po prihodima te pojašnjava da je puno više projekata „u igri“. Objašnjava, da se uvijek
vodi računa o proračunu tj. stabilnosti odnosno da se ne dovede u pitanje npr. isplaćivanje
plaća, hladnog pogona, režijskih troškova i također raznih nepredviđenih situacija na koje se
uvijek mora biti spreman. Naglašava, da Općina troši novac u skladu s mogućostima i u
skladu s punjenjem proračuna. Nakon izlaganja govori ( načelnik ) da 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: - pozdravlja sve prisutne te postavlja pitanje u svezi Rebalansa proračuna.
Zanima ga hoće li uskoro biti potrebe za istim obzirom da nam predstoje milijunski projekti.
Konkretno pita trebaju li to očekivati Rebalans? Unaprijed se zahvaljuje na odgovoru.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da neće biti potrebe za
Rebalansom osim onog zadnjeg na kraju godine kada ide poravnanje pozicija, te da će možda
biti „probijanja“ određenih pozicija, ali ništa značajno. Objašnjava da što se tiče nekakvih
projekata Rebalans je odrađen te kao primjer navodi izgradnju dječjeg vrtića.
Željko Medić: - postavlja pitanje načelniku Tomislavu Trtnju ima li projekciju za DVD?!
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da je za DVD Podcrkavlje
puno novca u igri te da nemaju još uvijek projekciju. Nastavlja, da je pitanje hoće li Općina
biti nekakav jamac prilikom zaduživanja DVD-a ili će se Općina zadužiti pa prebaciti novac
DVD-u, ali još uvijek se traže modeli koji će najbolje odgovarati. Govori da je situacija
specifična te naglašava da još uvijek ima vremena do zadnjeg rebalansa u 12. mjesecu gdje će
se donijeti prava odluka, ali da više o tome mogu razgovarati pod točkom „razno.“
Željko Medić: - pita prijeti li probijanje pozicija.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da ne prijeti probijanje
pozicija te da je Proračun stabilan.
Tomislav Bičanić: - govori da je primijetio da je točka usluge tekućeg i investicijskog
održavanja znatno povećana u odnosu na prošlu godinu te moli načelnika pojašnjenje.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Tomislavu Bičaniću da gleda u zbirne
tablice odnosno sve usluge tekućeg i investicijskog održavanja te pojašnjava je tu npr.
uključeno javno održavanje cesta i recimo održavanje groblja koje se povjerilo Komunalnom
poduzeću Dilj gora, a npr. prošle godine to nije bilo povjereno njima nego tvrtci Palma d.o.o.
te je to najveća stavka povećanja.
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Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika: - nadovezuje se na načelnika Tomislava Trtnja te
govori gospodinu Tomislavu Bičaniću da na stranici broj šest može detaljnije vidjeti ono što
mu je načelnik objašnjavao odnosno svaka stavka posebno na što se odnosi tj. koliki iznos je
utrošen na što.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - još jednom ponavlja da se najveće povećanje odnosi na
održavanje groblja.
Tomislav Bičanić: - zahvaljuje se na pojašnjenju.
Željko Medić: - govori da je bio možda isti iznos, a druga pozicija prošle godine.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da se mijenja Proračun te
da revizija sugerira/upućuje na koji se način treba knjižiti da sve bude vidljivo itd., ali u
konačnici nema drastičnih promjena.
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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Nakon glasovanja konstatira
da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2019. godine usvojen sa 9 glasova ZA, a Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.2 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje
za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da u Zaključku piše koje su sve odluke donesene te da
je sve složeno po programima od poljoprivrede do socijalne skrbi te da je opisano što je sve
radilo npr. Općinsko vijeće odnosno koje su sve odluke donosili, Jedinstveni upravni odjel što
je radio itd. Konstatira da je to sve pojašnjeno što se radilo u prvoj polovici godine npr. i po
mjesnim odborima tj. naseljima, a da se tek na kraju godine može detaljnije proanalizirati jer
se npr. jedan dio odradi u prvoj polovini godine, a drugi će se raditi u drugoj. Naglašava da je
za sada sve izvučeno iz tablica te nakon izlaganja govori da stoji na raspolaganju za sva
pitanja.
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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 mogu li se konkretno vidjeti iznosi koji su utrošeni na izvještajima, tj. da
bude opširnije odnosno transparentnije da ljudi mogu imati bolji uvid.
Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika: - odgovara gospodinu Željku Mediću da nema
smisla da se svaki račun koji je zaprimljen i plaćen unosi u izvještaj.
Željko Medić : - smatra da ako se radilo npr. centralno grijanje u nekom mjesnom domu da
se to navede, ne treba pisati koliko je iznosio svaki ventil, ali da se zna da se u tom i tom
domu radilo to i to i koliko je iznosilo, a ne samo grubi iznos već malo opširnije i konkretnije.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori, da će se nastojati potruditi oko prijedloga gospodina
Željka Medića te govori da je sve se može provjeriti, ali pojašnjava da izvješće načelnika
može biti u pismenom ili usmenom obliku te da to što gospodin Željko Medić želi sve bude
predviđeno i dobro vidljivo u Proračunu Općine Podcrkavlje.
Željko Medić: - i dalje smatra da treba „grubo“ pisati što se sve gdje radilo.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - kada se bude radilo Izvješće za kraj godine vidjet će da se
uvrsti njegov prijedlog.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika
o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine. Nakon glasovanja
konstatira da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine
Podcrkavlje za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine usvojen sa 8 glasova ZA te 1 glas
SUZDRŽAN, a Zaključkak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za
razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti –
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da vijećnici zapravo moraju prihvatiti Izvještaj revizije,
te nastavlja da se radila revizija na kompletnoj županiji svih nogometnih igrališta tj. klubova.
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Naglašava, da je na području naše Općine stanje relativno uređeno, ali postoji i Zaključak
revizije u kojem piše za svaki klub i Općinu tko što „mora“ popraviti i urediti. Nastavlja, da
što se tiče naše Općine još se mora jasno registar imovine povezati programski s drugim
evidencijama: glavna knjiga, analitičke evidencije i pomoćne evidencije te uskladiti podatke
nogometnih igrališta imovine s podatcima iz poslovnih knjiga. Objašnjava, da se Klubovima
daje u najam sportski objekti te oni sami plaćaju režijske troškove. Općina će postupiti po
njihovom – revizijskom sugeriranju te završiti „stvar“ te naglašava da su imovinsko – pravni
odnosi svi riješeni. Konstatira da je na području naše Općine sve relativno sređeno te govori
vijećnicima da su vjerojatno primijetili da postoje nekakve nelogičnosti u procjeni vrijednosti
te da za određene klubove postoji realna evidencija koliko je uloženo, ali za neke koji su se
npr. radili prije rata i ne postoji kao NK Tomica te govori da se npr. može angažirati vještak
koji će napraviti procjenu vrijednosti i upisati u knjige i od toga dana sve voditi kako treba.
Nadalje, naglašava kako je za NK Zdenci sve realno i da će se svi klubovi urediti ne samo
zbog revizije nego i zbog same Općine. Ponovno naglašava da se u njihovom – revizijskom
Izvješću ne može ništa mijenjati, nego se mora prihvatiti i postupati po istome.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti – upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije.
Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj
reviziji učinkovitosti – upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije usvojen
jednoglasno sa 9 glasova ZA, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti – upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad.5. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori vijećnicima da je nadtemelj za dječji vrtić napravljen te
da se nasipa zemlja, a paralelno se radi i ograda te vjeruje da će sve biti u roku gotovo.
Predsjednik OV: - pita koji je rok izgradnje?
Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika:- odgovara Predsjedniku OV da je rok za izgradnju
vrtića 15 mjeseci.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - misli da će vrtić biti „pod krovom“ do kraja iduće godine
(2020.)
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Goran Andrić : - pita zna li se koliki je kapacitet djece?!
Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika: - odgovara da je kapacitet 2 skupine odnosno 50
djece bez jaslica.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - nadovezuje se na zamjenika načelnika Vladu Tadijanovića te
govori da je to vrtić za djecu od 3 do 6 godina.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ? Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te
22. sjednicu OV privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:10 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.
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