REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/8
URBROJ: 2178/13-01-01-19-2
Podcrkavlje, 18. prosinca 2019.
ZAPISNIK
sa 24. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 18. prosinca 2019.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:00 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 Medić
4. Vinko Čavčić
5. Goran Andrić
6. Željko Glavačević
7. Tomislav Delač
8. Mario Lovrić
9. Tomislav Kovačević
10. Šimun Abramović
11. Mato Kovačević
12. Vladimir Šimunović

Odsutni:
1.Tomislav Bičanić – opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, direktor komunalnog poduzeća Josip Lovaković, Patricija Vučinić –
polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
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Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 23. 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: - pozdravlja sve prisutne te govori da kod točaka 1,2,3,13 i 14 nije bilo
jednoglasno glasanje , te da se ne vidi kako je vijećnik glasao i moli da se navedeno ispravi.
Privremena pročelnica, Ružica Janković: - odgovara gospodinu Željku Mediću da se u
Zapisniku ne navodi javno ime i prezime osobe koja je kako glasala zbog zaštite osobnih
podataka te da ne mora pisati ime osobe osim ako ta osoba inzistira te konstatira da navedena
greška ne postoji.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 23. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA.
Predsjednik OV: - čita predloženi dnevni red:
DNEVNI RED
1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu (Rebalans Proračuna)
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne
infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2019. godinu
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2019. godini
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa rada komunalnog
poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2020. godinu (izvjestitelj: direktor
Dilj gora d.o.o.)
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. 2021. godine
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje 2020. – 2022. godine
9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon što je pročitao predloženi Dnevni red,upućuje pitanje nazočnima
ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda.
Predsjednik OV: - predlaže da točka 9. bude Prijedlog plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Podcrkavlje za 2020. godinu , a točka 10. Pitanja i prijedlozi. Obzirom da
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više nitko nema dopuna i skidanja pojedinih točaka, daje na glasovanje predloženi dnevni red
sa nadopunom.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA, a Dnevni red sa nadopunom glasi :
1

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu (Rebalans Proračuna)
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne
infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2019. godinu
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2019. godini
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa rada
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2020. godinu
(izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
2020. -2021. godine
8. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje 2020. – 2022. godine
9. Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje
10. Pitanja i prijedlozi

Ad.1 Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
(Rebalans Proračuna)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da je će se proračun u iznosu
od 15.401.590,44 kuna smanjiti za 3.681.175,447 kuna odnosno iznosit će 11.720,415,00
kuna te naglašava da su prihodi i rashodi većinom uštimani. Govori, da će pročitati glavni dio
što se tiče Izmjena – a to je da se pozicija općinskog vijeća s 627.500,00 kuna smanjuje na
603.200,00 kuna, a od toga poslovanje ureda načelnika 337.500,00 kuna se smanjuje na
318.800,00 kuna, dok se Jedinstveni upravni odjel s 15.437.490,00 kuna smanjuje na
11.117.215,00 kuna, a koji se sastoji od mjera i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga
jedinstvenog upravnog odjela s 999.750,00 kuna te se smanjuje na 941.625,00, kuna, a
također se sastoji od redovitih troškova poslovanja uprave i administracije gdje bilježimo
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povećanje sa 158.000,00 kuna na 164.000,00 kuna. Nadalje, odvjetničke, javnobilježničke i
ostale usluge vanjskih službi bilježe smanjenje s 434.500,00 kuna na 430.375,00 kuna dok se
Upravljanje imovinom Općine smanjuje s 305.000,00 kuna na 293.000,00 kuna. Nadalje,
prostorno planska dokumentacija s 50.000,00 kuna se smanjuje na 20.000,00 kuna,
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s 1.271.000,00 kuna na 1.251.000,00
kuna, Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 10.004.240,00 se smanjuje na
6.068.840,00 kuna, Protupožarna i civilna zaštita s iznosa 203.500,00 kuna smanjuje se na
153.500,00 kuna, Razvoj sporta i rekreacije s iznosa od 247.000,00 kuna se povećana na iznos
od 277.000,00 kuna, Socijalna skrb i novčana pomoć je smanjena na 383.000,00 kuna na
298.250,00 kuna, Zaštita okoliša je smanjena s 101.000,00 kuna na 87.000,00 kuna, Aktivna
politika zapošljavanja je povećana s 1.268.000,00 kuna na 1.425.000,00 kuna, Gospodarenje
komunalnim otpadom je smanjeno s 300.000,00 na 0,00 kuna. Govori, (načelnik) da je od
bitnijih stvari „izbačena“ energetska obnova sportskih objekata i doma u naselju Glogovica
(2.000,000,00 kuna) i svi ostali projekti koji nisu realizirani kao npr. mrtvačnica – odnosno
gdje nije bilo natječaja za kandidaturu. Završava izlaganje, da bi konačan iznos Proračuna
iznosio 11.720.415,00 kuna te govori da stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
Rasprava:
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 II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu (Rebalans Proračuna). Nakon glasovanja konstatira da je
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu (Rebalans
Proračuna) usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA , a II. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu (Rebalans Proračuna) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na
području općine Podcrkavlje za 2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da je ova druga točka zapravo razrada prve točke te
naglašava da bi došlo do smanjenja „Nerazvrstane ceste“ odnosno s 1.816.000,00 na
856.000,00 kuna., „Javne zelena površine“ smanjenje s 405.000,00 kuna na 329.000,00 kuna,
Građevine i uređaji javne namjene s 7.060.240,00 kuna na 4.800.840,00 kuna, „Javna
rasvjeta“ smanjenje s 200.000,00 kuna na 20.000,00 kuna te pojašnjava da se to smanjenje
odnosi na naselje Tomica jer nije prošlo na natječaju. „Groblja“ odnosno mrtvačnice bilježe
smanjenje s 483.000,00 kuna na 23.000,00 kuna.
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Rasprava:
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 II. Izmjena i dopuna Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA , a II.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu sastavni su dio ovoga Zapisnika.
Ad.3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2019. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da je kod pozicije čišćenje i održavanje javnih površina
i radova na uređenju Općine Podcrkavlje dodano još 5.000,00 kuna – odnosno s 145.000,00
kuna se povećalo na 150.000,00 kuna dok je Održavanje nerazvrstanih cesta smanjeno s
300.000,00 kuna na 285.000,00 kuna, Održavanje i čišćenje kanala i potoka – kanalska mreža
je povećano s 70.000,00 kuna na 80.000,00 kuna, Javna rasvjeta je povećana s 540.000,00
kuna na 570.000,00 kuna, Održavanje prostora grobalja i zgrada za obavljanje ispraćaja i
sahrane pokojnika se smanjuje s 191.000,00 na 141.000,00 kuna. Nakon izlaganja govori da
ako nekog nešto posebno zanima neka slobodno pita, stoji na raspolaganju za sva dodatna
pitanja .
Rasprava:
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 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog II.
Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA, a II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini sastavni su dio ovoga Zapisnika.
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Ad.4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj
skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2019. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da u Programu socijalne skrbi i novčane pomoći dolazi
do smanjenja s 383.000,00 kuna na 298.250,00 kuna, a smanjio bi se i Program zaštite okoliša
s 51.000,00 kuna na 37.000,00 kuna, dok bi se redovita djelatnost Gradskog društva Crvenog
križa povećala s 15.000,00 kuna na 15.800,00 kuna te objašnjava da je tu došlo do povećanja
zbog kupnje sata u vrijednosti 800,00 kuna za darovatelja krvi s područja Općine Podcrkavlje.
Rasprava:
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 I. Izmjena i dopuna Programa financiranja
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2019. godini. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2019. godini usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA , a I. Izmjene i dopune
Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području
Općine Podcrkavlje u 2019. godini sastavni su dio ovoga Zapisnika.

Ad.5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da je došlo do smanjenja Programa 2013. Javne
potrebe u obrazovanju s 13.000,00 kuna na 10.000,00 kuna dok je Razvoj sporta i rekreacije
je povećan s 247.000,00 na 277.000,00 kuna.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba
u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu usvojen
jednoglasno sa 12 glasova ZA , a I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu sastavni su dio
ovoga Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa rada komunalnog poduzeća
Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2020. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje direktoru poduzeća „Dilj gora d.o.o.“ Josipu
Lovakoviću.
Josip Lovaković, Direktor: - pozdravlja sve prisutne te govori kako je Komunalno poduzeće
na svojoj drugoj sjednici održanoj dana 02.12.2019. predstavilo financijski plan za 2020. gdje
je nadzorni odbor donio Odluku o prihvaćanju financijskog plana, a sa navedenim se planom
„išlo“ skupštini odnosno načelniku koji je spomenuto prihvatio. Čita ( direktor ) financijski
plan: Prihodi iznose 529.400,03 kuna, a rashodi iznose 508.721,40 kuna te objašnjava da što
se tiče prihoda veliki postotak dolazi od same Općine Podcrkavlje, ali Komunalno poduzeće
uprihoduje i od kućanstava oko 15.000,00 kuna, dok od prihoda ostalih usluga (rad
bagera,traktora) zaradi 20.000,00 kuna. Nastavlja, prihodi od usluga održavanja i čišćenja:
36.000,00 kuna (dječja igrališta i divlje deponije), 86.400,00 kuna održavanje groblja,
76.000,00 kuna od održavanja javnih površina – naselja, prihodi od komunalnih usluga tj.
održavanja poljskih putova – 120.000,00 kuna, prihodi od komunalnih usluga – održavanja
kanala 56.000,00 kuna, a naglašava ( direktor ) da na navedene cijene ide PDV. Nadalje, što
se tiče rashoda pojašnjava vijećnicima da je 74.000,00 kuna je utrošeno na troškove sirovina i
materijala, 15.000,00 na materijalne troškove, 10.000,00 rezervni dijelovi, 90.000,00 kuna je
potrošeno na goriva, maziva, 11.000,00 kuna na servise strojeva, 5.000,00 kuna na
registracije vozila, 7.000,00 kuna – knjigovodstvene usluge, dok plaće iznose 263.321,40
kuna, 18.100,00 osiguranje djelatnika i vozila. Govori da je Plan i program rada za 2020.
godinu ostao isti kao i za 2019. godinu te pojašnjava da se ništa nije mijenjalo jer je sklopljen
Ugovor s Općinom Podcrkavlje za iste poslove kao i u 2019. godinu, a u dogovoru s
Načelnikom ili po potrebi plan se može dorađivati. Dodaje ( direktor ) da je od 01.04.2019.
godine zaposlen još jedan komunalni radnik u Komunalno poduzeće i da sada broje tri
radnika te da je od 01.10.2019. je Komunalno poduzeće ušlo u sustav PDV-a jer je
uprihodovalo više od 300.000,00 kuna.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javlja se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - pita da li je dovoljno tri zaposlena radnika te da li uspiju odraditi sav posao
što se tiče održavanja javnih površina itd. te ima li komunalno poduzeće nekakav plan
proširivanja?
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Josip Lovaković: - odgovara gospodinu Željku Mediću da je početkom godine bilo malo
„napeto“ , ali da je sve odrađeno te spominje da su značajnu pomoć imali od javnih radova
Općine Podcrkavlje, a kupljen je traktor i mali malčer za košenje groblja te su strojevi od
velike pomoći, a početkom godine rješavali su od ostalih poslova samo hitnije poslove jer su
bili zauzeti košenjem i održavanjem 13 grobalja na području Općine Podcrkavlje.
Željko Medić: - pita direktora Komunalnog poduzeća imaju li upite od drugih Općina da za
njih odrade neke veće poslove?
Josip Lovaković: - odgovara gospodinu Željku Mediću da do sada nije bilo upita.
Načelnik, Tomislav Trtanj: - nadovezuje se da ima puno upita od fizičkih osoba za košnju
trave.
Željko Medić: - govori da ga zanimaju samo pravne osobe, obzirom da nije nešto ni
marketinški izreklamirano.
Načelnik, Tomislav Trtanj: - odgovara gospodinu Željku Mediću da se ne stigne.
Željko Medić: - objašnjava da to govori u smislu zapošljavanja.
Načelnik, Tomislav Trtanj: - odgovara gospodinu Željku Mediću da će se zaposliti ako bude
bilo potrebe.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i Programa
rada komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2020. godinu (izvjestitelj: direktor
Dilj gora d.o.o.). Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana i
Programa rada komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2020. godinu
(izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.)usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA , a Zaključak o
prihvaćanju Plana i Programa rada komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za
2020. godinu (izvjestitelj: direktor Dilj gora d.o.o.) sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. -2021.
godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Zamjeniku Načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - pozdravlja sve prisutne te govori da Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite radi firma In – Konzalting d.o.o. iz Slavonskog
Broda, a Ciljevi smjernica su preventivne mjere odnosno povezuje se s javnim politikama i
nositeljima kako bi se omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih
sudionika s lokalne razine sustava civilne zaštite i razvoj organizacije sustava civilne zaštite i
operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama te pojašnjava da ukoliko bude na
području Općine bilo kakvih elementarnih nepogoda „mi “ moramo imati donesene ove
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odluke kako bi se moglo prijaviti na registar šteta te da se može podnijeti zahtjev za isplatu.
Stoji na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja.
Rasprava:
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 Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite 2020. -2021. godine. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. -2021. godine usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA , a Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. -2021. godine
sastani su dio ovoga Zapisnika.

Ad.8 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2020. – 2022. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Zamjeniku Načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - govori da se ova točka nadovezuje na prethodnu
točku te govori da je navedeno 12 planova/aktivnosti koji bi se trebali u sklopu 2020. obraditi.
Nastavlja da je ključno vezano za Proračun dio sa zadnje stranice gdje je planirano
203.500,00 kuna – od toga je materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 8.000,00 kuna,
redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 10.500,00 kuna, te
ostalo 75.000,00 kuna odnosno ta pozicija je otvorena zbog nabavke opreme i uređivanja
civilne zaštite dok je za vatrogastvo planirano 100.000,00 kuna, a na vatrogasna
zapovjedništva 5.000,00 kuna i ugovorna donacija HGSS-u od 5.000,00 kuna. Nakon
izlaganja, govori da stoji na raspolaganju za dodatna pojašnjenja.
Rasprava:
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 Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite 2020. -2021. godine. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. -2021. godine usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA , a Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. -2021. godine
sastani su dio ovoga Zapisnika.
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Ad.9. Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Zamjeniku Načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - govori da je na prošloj sjednici donesena Odluka
o prodaji zemljišta odnosno imovine u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a svake godine Općina
ima zakonsku potrebu da donose ovu Odluku o planu upravljanja imovinom da bi temeljem
nje mogli operativno odrađivati sve daljnje poslove u 2020. godini, a sve vezano za
upravljanje imovinom. Objašnjava ( zamjenik načelnika ) da postoje smjernice za upravljanje
imovinom : kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Podcrkavlje,
provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u
vlasništvu Općine Podcrkavlje za razdoblje od 2016. do 2020. godine, a naglašava da se iduće
godine mora izraditi nova strategija upravljanja imovinom), analiza stanja upravljanja
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Podcrkavlje, godišnji planovi upravljanja
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Podcrkavlje. Govori, da je u prijedlogu
plana sve detaljnije razrađeno na što se odnosi te konstatira da je temeljni cilj ove Odluke da
sve zakonski bude pokriveno te nakon izlaganja govori da stoji na raspolaganju za sva
dodatna pitanja i pojašnjenja.
Rasprava:
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 plana upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Podcrkavlje .Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Podcrkavlje usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA , a Plan upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje sastani je dio ovoga Zapisnika.
Ad.10. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - Izvještava vijećnike da izgradnja vrtića napreduje odlično i da
uskoro kreće unutarnje uređenje. Sutra (19.12.2019.) u 13:00 h je otvaranje Ponuda za
izgradnju vatrogasnog doma, za sada su pristigle tri ponude, a čim se bude znalo tko je
najpovoljniji ponuditelj isto će se i objaviti. Nadalje, Načelnik Općine poziva sve vijećnike na
domjenak u 20:00 h na igralištu u Podcrkavlju te zahvaljuje na radu svim vijećnicima u 2019.
godini uz čestitanje Božićnih i novogodišnjih blagdana.
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Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se vijećnik gospodin Mario Lovrić
te mu predsjednik OV daje riječ.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne te govori da mu je ovo bila zadnja sjednica
Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje u kojoj sudjeluje kao vijećnik te da daje ostavku.
Nastavlja da je bio član Općinskog vijeća 18 godina i 7 mjeseci te smatra da na njegovo
mjesto treba doći netko mlađi tko ima malo više „elana“ odnosno nove ideje te se zahvaljuje
svima na suradnji. Naglašava, da će se u međuvremenu „napraviti papiri“ i da će se predložiti
netko novi s liste da ga zamijeni.
Mario Lovrić : - pita za registar Udruga.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović : - govori da treba popuniti obrazac i odnijeti ga u
Finu na provedbu.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio za riječ čestita
Božićne i novogodišnje blagdane te zahvaljuje svima na suradnji u 2019. godini, a posebno se
zahvaljuje gospodinu Mariu Lovriću na dugogodišnjem vijećničkom mandatu. Zatvara
raspravu i 24. sjednicu OV privodi kraju.

DOVRŠENO u 18:42 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

