REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/3
URBROJ: 2178/13-01-01-20-2
Podcrkavlje, 27. svibnja 2020.
ZAPISNIK
sa 26. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 27. svibnja 2020. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 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. Tomislav Bičanić
6. Željko Glavačević
7. Tomislav Delač
8. Ivan Fogadić
9. Šimun Abramović
10. Vladimir Šimunović
11. Tomislav Kovačević
12. Mato Kovačević

Odsutni:
1. Goran Andrić – opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, direktor Komunalnog poduzeća – Josip Lovaković.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - čita predloženi dnevni red:
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DNEVNI RED:
1. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja javnih
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u
2019. godini
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava
šumskog doprinosa u 2019. godini
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i
davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i
sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Podcrkavlje u 2019. godini
9. Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Podcrkavlje
11. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Podcrkavlje za razdoblje 2020. – 2024. godine
12. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i
povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
13. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine
Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu
14. 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. Javio se gospodin
Željko Medić te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne te pita, zašto kada se sastavljao Dnevni red točka 9.
Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu nije
stavljena među prvima, tako da izlagač kao gost što prije završi, a ne da mora biti na cijeloj
sjednici Općinskog vijeća te predlaže da se točke zamjene i da točka 9. Izvještaj o radu
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu bude točka 1., a točka 1.
Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
bude točka 9.
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Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - odgovara gospodinu Željku Mediću da direktor
komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje, nije gost na sjednici Općinskog vijeća već
je sastavni dio Općine Podcrkavlje obzirom je komunalno poduzeće Dilj gora d.o.o.
Podcrkavlje u 100% vlasništvu Općine, pa je samim time i on tako rekuč djelatnik Općine , a i
dosta točaka je vezano uz komunalnu infrastrukturu i komuanlne djelatnosti.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - nadovezuje se te govori da se točke dnevnog
reda slažu po važnosti.
Željko Medić : - govori da nije ništa loše mislio, već samo ako osoba ne mora biti na cijeloj
sjednici Općinskog vijeća da ne bude jer ionako ne odnosi Odluke.
Glasovanje :
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog gospodina Željka Medića da točka 9.
Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu bude
točka 1., a točka 1. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje
za 2019. godinu bude točka 9. Nakon glasovanja konstatira da sa 10 glasova NE i 2
SUZDRŽANA glasa nije usvojen Prijedlog te da se Dnevni red ne mijenja već ostaje kakav je
u Pozivu.

Ad.1. Prijedlog Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za
2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - pozdravlja sve prisutne i govori da mu je drago da se
nakon skoro tri mjeseca ponovno vide na sjednici Općinskog vijeća i što će se krenuti sa
normalnim radom obzirom na situaciju sa COVIDOM – 19 te govori da se u ovoj godini ima
jako puno posla obzirom su si stavili puno stvari za odraditi te da će zadaci zahtjevati češće
održavanje sjednica Općinskog vijeća. Nadalje, što se tiče točaka Dnevnog reda govori da se
Općina malo modernizirala te da će se sjednici raditi preko ekrana, tj. na tv- u će sve vidjeti,
ali isto imaju i u papirnatom obliku. Nastavlja, te govori da se u prvoj točci u Godišnjem
Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu ukupni prihodi Općine u
2019. godini bili 9.377. 270,02 kn, a ukupni rashodi u 2019. godini su bili 7.140.693,27 kn što
znači da je ostalo tj. da je višak prihoda 2.236.576,75 kn, a kada se tome iznosu doda iznos od
546.379,78 kn koje s eprenijelo iz 2018. dodine to će dati konačno iznos od 2.782.956,53 kn,
a taj iznos se prenio u 2020. godinu. Nastavlja da je to dobra cifra i da se Proračun Općine
poprilično punio i da se poslovanje Općine ni u kojem trenutko nije dovodilo u pitanje.
Govori da će se u svom izlaganju po ovoj točci Dnevni reda malo vratiti u 2018. godinu, te da
je u toj godini kao i u 2019. 2.000.000,00 kn prihoda više, a to je vezano uz Projekte, ali i
izvorni Proračun Općine se povećao, te da je sa privremenom pročelnicom komentirao da je
izvorni Proračun skoro 6.000.000,00 kn. Govori da mu je žao što se dogodila situacija sa
COVIDOM – 19, ali se nada da to neće puno naštetiti Proračunu Općine. Govori da nema
smisla po ovoj točki objašnjavati sve stavke obzirom su točke Dnevnog reda od druge do
devete po Programima razrađene te da će po njima objašnjavati detalje, jer sve što je u
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Godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu razrađeno je
u detalje po Programima, ali će se dotaći prihoda poslovanja te da je od 9.370.00,00 kn su
prihodi od poreza 4.744.00,00 kn, a kada se tu doda još komunalna naknada, šumski doprinos,
prihodi budu gotovo 6.000.000,00 kn, nadalje pomoći od inozemstva i subjekata unutar općeg
Proračuna je oko 3.632.000,00 kn, a taj dio se odnosi na Projekte, a tu s enalazi oko
2.000.000,00 kn predujam za dječji vrtić, dio se odnosi na Projekt zaželi – zaposli te dio koji
se odnosi na javne radove, ima nešto što se dobilo i iz Županije Brodsko – posavske te
Ministarstva regionalnog razvoja, no uglavnom to su pomoći od drugih Proračuna. Nakon
iznesenih rashoda, goovri da ako nekoga nešto zanima neka slobodno, a u idućim točkama će
detaljnije o rashodima.
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 Godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna
Općine Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Godišnjeg
Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019. godinu usvojen jednoglasno sa
12 glasova ZA , a Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori da što se tiče ove točke rahodi su 2.418.888,85
kn, a obrazložiti će tj. iznijeti velike investicije i to: Trnovačku ulicu u naselju Tomica u
iznosi od 406.083,24 kn, uređenje središta Općine u iznosu od 241.049,13 kn, od značajnijih
ulaganja su još i nerazvrstana cesta Drenićeva ulica u Brodskim Zdencima u iznosu od
176.369,59 kn, a na kraju se nalazi još i izgradnja dječjeg vrtića u iznosu od 967.387,76 kn.
Sve navedeno odnosi se na velike investicije, te nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto
zanima neka slobodno pita.

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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Podcrkavlje za 2019. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2019. godinu
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2019. godini

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da što se tiče Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini u iznosu od 908.447,97 kn, odnosi se na održavanje javne
rasvjete u iznosu od 390.215,24 kn, a zbog čega je tako veliki iznos, govori ( načelnik ) da taj
iznos obuhvaća i potrošnju električne energije po društvenim domovima te javnu rasvjetu,
dakle ne odnosi se samo na održavanje javne rasvjete. Nadalje, ovaj Program obuhvaća
održavanje groblja i krematorija u iznosu od 89.980,00 kn, redovito održavanje nerazvrstanih
cesta u iznosu od 196.517,43 kn, održavanje kanalske mreže u iznosu od 74.017,50 kn,
održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 82.720,00 kn, održavanje igrališta za djecu i
mlade u iznosu od 24.997,80 kn, nabavu opreme za održavanje javnih površina u iznosu od
50.000,00 kn. Nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. Nakon glasovanja konstatira
da je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2019. godini usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.
godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad.4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
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: - što se tiče Programa financiranja javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019. godinu, ostvareno je
ukupan iznos od 388.906,93 kn, a odnosi se na razvoj sporta i rekreacije u iznosu od
250.932,62 kn, javne potrebe u kulturi i religiji u iznosu od 86.697,15 kn, predškolski odgoj i
skrb o djeci u iznosu od 46.805,16 kn, javne potrebe u obrazovanju u iznosu od 4.472,00 kn.
Nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2019. 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 2019. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa financiranja
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2019.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju 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: - što se tiče ovog Programa financiranja javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2019. godini ostvaren
je iznos od 282.059,37 kn, od čega se najveći dio odnosi na naknadu za novorođenčat u
iznosu od 55.000,00 kn, sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u iznosu
od 61.762,53 kn, deratizacija i dezinsekcija u iznosu od 25.975,00 kn dok su ostali izdaci u
manjem iznosu. Nakon izlaganja, govori ( načelnik ) da ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
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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 Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o
izvršenju Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na
području Općine Podcrkavlje u 2019. 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 2019. godini, a Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine
Podcrkavlje u 2019. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - što se tiče ovoga Programa, objašnjava načelnik da su to strogo
namjenska sredstva, a uprihodovano je 360.488,73 kn, koja su se utrošila za realizaciju
programa i aktivnosti Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, a
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog
doprinosa u 2019. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad.7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019.
godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da što se tiče Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini
uprihodovalo se 21.632,60 kn, koja su se namjenski utrošila za izmjene i dopune Prostornog
Plana Općine Podcrkavlje za prostorno plansku dokumentaciju. Nakon izlaganja govori da
ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa korištenja sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2019. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA
usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, a
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad. 8 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog
zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području Općine Podcrkavlje u 2019. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da su se sredstva u iznosu od 13.037,92 kn
uprihodovala od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog
zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Podcrkavlje u 2019. godini, namjenski su utrošena za Mjere i aktivnosti za osiguranje
rada iz djelokruga JUO ( 2001), Razvoj poljoprivrede i gospodarstva (2007), Geodetsko
katastarske usluge, poticanje poljoprivrednih djelatnosti, Programsko rješenje – pipGis-stanje
poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 67.227,50 kn, a razlika utrošenih sredstava u iznosu od
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54.239,58 kn namiriti će se iz općih poreznih prihoda. Nakon izlaganja govori da ako nekoga
nešto zanima neka slobodno pita.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog
zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Podcrkavlje u 2019. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 ZA
glasova usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta i
sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine
Podcrkavlje u 2019. godini, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog
zemljišta i sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Podcrkavlje u 2019. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.9. Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019.
godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje direktoru komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. za
2019. godinu, gospodinu Josipu Lovakoviću.
Josip Lovaković, direktor komunalnog poduzeća: - pozdravlja sve prisutne. Govori
ukratko o financijskom Izvješću komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. te kaže da su ukupni
prihodi od poslovanja u iznosu od 547.662,00, a odnose se na prihode od komunalnih usluga,
održavanje javnih površina, naselja, održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, kanala i
kućanstava, a veći dio navedenog prihoda uprihodovan je od Općine Podcrkavlje za usluge
koje komunalno poduzeće radi za Općinu, od kućanstava je uprihodovano oko 11.035,00 kn
te prihode od ostalih usluga u iznosu od 16.100,00 kn od firme Watmont d.o.o. što su im se
radile usluge bagerom, traktorom na izgradnji dječjeg vrtića u Podcrkavlju. Nastavlja, što se
tiče rashoda, govori da su troškovi rashoda poslovanja ostvareni u iznosu od 566.682,00 kn, a
sastoje se od rashoda za zaposlene u iznosu od 242.357, 00 kn, a to su troškovi od neto plaće,
poreza i prireza, doprinosi iz plaće i na plaću. Nastavlja dalje, što se tiče materijalnih rashoda
u iznosu od 207.905,00 kn, koji se odnose na troškove sirovine i materijala za proizvodnju
dobara i usluga, sredstava za čišćenje i održavanje, potrošne rezervne dijelove, materijali za
održavanje, gorivo i ostalo, amortizacija u iznosu od 98.775,00 kn i ostali troškovi u iznosu od
17.645,00 kn koji se odnose na premije osiguranja, platni promet, članarine turističkoj
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zajednici i ostalo. Iz svega iznesenog govori da se najveći troškovi odnose na plaće, gorivo,
nasipni materijal. Nastavlja da je skupština društva odlučila o pokriću gubitka za 2019. godinu
na način da će se pokriće gubitka namiriti iz prethodne godine tj. 2018. godine tako da za
zadržanu dobiti ostaje 265,61 kn. Nakon svega iznesenog govori da ako nekoga nešto zanima
neka slobodno pita.
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 Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o.
Podcrkavlje za 2019. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA
usvojen Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu, a
Izvještaj o radu komunalnog poduzeća Dilj gora d.o.o. Podcrkavlje za 2019. godinu sastavni
je dio ovoga Zapisnika.

Ad.10. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da se i prošle godine predvidjelo zapošljavanje osobe u
Općini, a obzirom na specifičnost i širinu posla donijet je Pravilnik o unutarnjem redu u
kojem su se predvidjela radna mjesta, a radila se i Izmjena i dopuna Pravilnika u unutarnjem
redu gdje je predviđeno radno mjesto za stručnog suradnika za financije, proračun, javnu
nabavu u EU fondove. Također, govori načelnik da se donijela i Odluka o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje, a sada bi se trebala donijeti i Izmjena Odluke iz razloga što u prvoj Odluci o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine nije bilo predviđeno spomenuto radno mjesto ( iz toga razloga se i mijenjao Pravilnik
o unutarnjem ). Nastavlja, da se zaposlila jedna osoba na radno mjesto stručnog suradnika za
financije, proračun, javnu nabavu u EU fondove, ali još nije krenula raditi, a radi se o osobi
koja zadovoljava sve kriterije za spomenuto radno mjesto, koja je do sada radila na Projektu
Zaželi – Zaposli, prije toga u računovodstvenom servisu i malo je takvih osoba na tržištu rada.
Zapošljavanjem spomenute osobe imali bi kompletno računovodstvo u Općini čime bi se
uvelike poboljšao rad same Općine. Nastavlja, da nam je do sada računovodstvo vodilo
vanjski suradnik , tvrtka Municipal koja je to dobro radila, ali znalo se dogoditi da knjiženje
kasni, a sada se to ne bi trebalo događati. Nakon izlaganja govori da ako nekoga nešto zanima
neka slobodno pita.
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Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Ivan Fogadić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Ivan Fogadić : - pita tko je ta osoba.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara da se osoba zove Marija Olujević Grigić.
Željko Glavačević : - pita odakle je, da li je s područja naše Općine.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara da nažalost nije sa našeg područja.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se više nitko nije javio zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu
Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Podcrkavlje, a Odluka o I. Izmjeni i
dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
Upravnom odjelu Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.11. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Podcrkavlje za razdoblje 2020. – 2024. godine
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - pozdravlja sve prisutne te govori da su i
Prijedlog Odluke i samu strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za
razdoblje 2020. – 2024. godine dobili zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu OV.
Nastavlja da je za sve bitne dokumente zakonska obveza da se nađu na javnoj raspravi da
građani mogu dati svoja mišljenja, sugestije, koje vijeće ne mora uvažiti, te je i ova točka na
stranicama Općine na javnoj raspravi bila od 11.03.2020.-.11.04.2020., ali se nitko nije javio,
a sada je njima predložena na raspravu i usvajanje. Nastavlja da će ukratko sve obrazložiti,
uvod sadrži naziv te se donosi za četverogodišnje razdoblje, a predviđa svo zakonsko
raspolaganje Općinskom imovinom, a to znači prodaja, davanja prava služnosti, prava
građenja, zamjene, zakupa, najma i ostalo, a Općina ima obvezu raspolagati svojom
imovinom službom dobrog gospodara jer upravljanje nekretninama obuhvaća svakodnevne
poslove održavanja određene nekretnine, ali i čišćenja, ulaganja u imovinu, male popravke,
održavanja i slično. Nastavlja da su pod drugom točkom samo nabrojana osnovna polazišta,
svi zakonski propisi koji obuhvaćaju upravljanje imovinom, a pod točkom tri je općenito o
Općini – sjedište, zemljopisni položaj, djelatnosti kojima se Općina bavi, naselja koja
obuhvaća, prostorna obilježja. Nadalje, točka četiri je najvažniji zadatak kada se strategija
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donose, a to je Registar imovine, a trenutno je Općina u pregovorima za registar imovine koji
će sadržavati sve cjelovite podatke o Općinskoj imovini te je nužno uspostaviti cjelovitu
sistematiziranu evidenciju imovine u vlasništvu. Nadalje, što obuhvaća sve imovina, govori
privremena pročelnica da to obuhvaća prvenstveno zemljišta odnosno nekretnine, a u ovom
slučaju prvenstveno se misli na građevinsko zemljište koje posjeduje Općina i koje je
obuhvaćeno prostornim planom kao gospodarska zona, a osim zemljišta to su i poslovni
prostori te govori da Općina raspolaže sa 16 poslovnih prostora, a jedan je u zakupu – prostor
pošte u Podcrkavlju koji ima simbolični zakup od 1,00 kn te plaća svoje režijske troškove, a
ostalih 15 su društveni domovi i sportski objekti. Nastavlja, da su slijedeće nekretnine
nerazvrstane ceste, a prema Zakonu o cestama one su naše vlasništvo te se u gruntovnici
upisuju kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine. Govori da načelnik i zamjenik
polako popunjavaju bazu podataka nerazvrstanih cesta. Nastavlja o trgovačkom društvu u
kojima Općine Podcrkavlje ima udjele u vlasništvu, a to su T.D. Vodovod d.o.o. – 1,800 %,
T.D. Posavska hrvatska – 2,278 % i Komunalno poduzće Dilj gora d.o.o. u 100 % - vlasništvu
Općine Podcrkavlje. Nastavlja, pod točkom 6.1. nabrojana je druga imovina koja obuhvaća
materijalnu i nematerijalnu imovinu, građevisnke objekte, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti, nematerijalnu proizvedenu imovinu, sitan inventar, dugotrajnu nefinancijsku
imovinu u pripremi, novac, depozite, jamčevne pologe, potraživanja za prihode poslovanja,
potraživanja od prodaje nefinancijske imovine. Naglašava, da sve nabrojano spada pod
imovinu Općine kojim treba dobro raspolagati, te ju je važno staviti u funkciju, a jedan od
zadataka je legalizacija nekretnina u Općinskom vlasništvo, no međutim već napravljena te
misli da više nema niti jednog objekta u vlasništvu Općine koji nije legaliziran tj. ozakonjen.
Na sve izneseno govori da je cilj uspostava odgovarajućih evidencija imovine, a Zaključak
strategije je dužnost da se vodi učinkovito i transparentno upravljanje imovinom u vlasništvu
Općine, a ona ( privremena pročelnica ) misli da jest transparentno raspolaganje. Nakon
izlaganj govori da 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 Odluke o donošenju Strategije upravljanja
imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za razdoblje 2020. – 2024. godine. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o
donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podcrkavlje za razdoblje
2020. – 2024. godine, a Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu
Općine Podcrkavlje za razdoblje 2020. – 2024. Godine sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad.12. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i
povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - govori da vijećnici znaju da imamo Odluku o
davanju na povremeno i privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine u kojoj je
definirana cijena najma, kao i njezinu Izmjenu koja definira plaćanje režijskih troškova, a ova
II. Izmjena odnosi se na to da hrvatsko društvo skladatelja i zaštita autorskih i muzičkih prava
inzistira na prijavi društvenih i javnih događanja te ukoliko će se imati uživo glazba – band na
fešti koji će koristiti autorska prava nekih glazbenika kao i samo puštanje glazbe to se mora
prijaviti ili online ili će u Općini popuniti Izjavu kojom kažu da koriste ili ne koriste nikakva
autorska prava inače će se dobiti kazna koja i nije mala.
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 2. izmjenama i dopunama Odluke
o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine
Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno
korištenje prostora u objektima u vlasništvu Općine Podcrkavlje, a Odluka o 2. izmjenama i
dopunama Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostora u objektima u
vlasništvu Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika
Ad.13. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi
Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - pozdravlja sve prisutne te govori da vijećnici
znaju da su se na prethodnim sjednicama donosile Odluke o upravljanju komunalnom
infrastrukturom, a u ovoj Odluci se radi o dječjem igralištu u Donjem Slatiniku te će se ono
evidentirati. Nakon objašnjavanja na ekranu koji je pred vijećnicama govori im 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.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu, a
Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu sastavni
je dio ovoga Zapisnika.
Ad.14. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Šimun Abramović te mu
predsjednik OV daje riječ.
Šimun Abramović : - pozdravlja sve prisutne te pita načelnika za proširenje vodovodne
mreže.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara da se nije stiglo nigdje jer se još od 2014. godine sve
vodne građevine koje se bile u ingerenciji Općine prepustile Vodovodu te su oni koji šire
mrežu, naplaćuju ju te nažalost Općina s time više nema ništa. Govori da je Općina prije 6 – 7
godina platila projektnu dokumentaciju za sva sela koja nemaju priključak vode, predana je
Vodovodu, a sada je nažalost možda već i istekla. Žao mu je što daje negativan odgovor, ali
nažalost to je tako kako je.
Šimun Abramović : - ima još jedno pitanje u svezi javne rasvjete jer iznad Crkve u Brodskim
Zdencima ima veliki razmak do na kraj ulice Mate Topalovića te pita može li se tu što učiniti.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - pita ima li betonski stup.
Šimun Abramović : - odgovara da ima.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da će biti riješeno.
Šimun Abramović : - govori da ima dojavu stanovnika sela da općinsku ili državnu ( ne zna
čija je ) ljudi koriste u osobne svrhe, sijeku drva te ih prodaju i pita kako tome stati na kraj.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara da ih treba prijaviti.
Mato Kovačević : - moli se informacije u svezi dječjeg vrtića i društvenog – vatrogasnog
doma.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da će on dati informacije u svezi vrtića, a zamjenik
načelnika Vlado Tadijanović koji je ujedno i predsjednik DVD- a dati će informacije za
izgradnju društvenog - vatrogasnog doma. Nastavlja, da je vrtić u završnoj fazi te je u
postupku opremanja, treba stići unutarnja oprema te se misli da će u roku od mjesec dana biti
sve gotovo te se moći ići u ishođenje uporabne dozvole, a sada se radi na postupku osnivanja
ustanove dječjeg vrtića i planira se da se u 9. mjesecu krene sa radom.
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Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - govori da što se tiče izgradnje društvenog –
vatrogasnog doma uspjelo se provesti novi Natječaj gdje ja gradnja Alaber bila najpovoljnija,
Ugovor se potpisao na iznos 11.566.000,00 kn, a nakon potpisivanja Ugovora u Općini je bila
koordinacija sa nadzorom, projektantom, izvođačem gdje su odrađene prve radnje te se
krenulo sa iskolćenjem gradilišta i krenuti će se sa pravim radovima izgradnje doma. Nadalje,
ono što slijedi je problem financiranja te će se Općina morati zadužiti kako bi se odradilo sve
do kraja i kako bi se društveni – vatrogasni dom izgradio, a na tome će veliku ulogu odigrati
oni – vijećnici jer bi se trebala donijeti Odluka o zaduženju Općine kao i Rebalans proračuna.
Željko Medić : - pita za brzi Internet.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da će se riješiti jer radi se na projektu
WiFi 4 U koji će ići od središta Općine do škole.
Željko Medić : - pita za brzinu interneta.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - odgovara maksimalna koja se bude mogla skinuti
preko satelita.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da je ovdje sličan odgovar kao i za priključke vode u
naseljima koja ih nemaju te da se eventualno može napisati dopis. Govori da je T – COM
uložio znatna sredstva u naselju Brodskim Zdencima te da sada nema problema.
Željko Medić : - govori da se na račun škole može vršiti pritisak na odgovorne za brzi
Internet.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da nema problema da će se napisati dopis HAKOM – u
i T-COM –u za povećanjem brzine.
Ivan Fogadić : - govori da to nema veze sa fiksnom telefonijom, jer u nekim dijelovima sela
Internet je dobar, a negdje ne. Govori da bakar kaže da nije loš za osobnu upotrebu.
Mato Kovačević : - pita za prodaju državnog zemljišta te hoće li biti drug krug prodaje
općinskog zemljišta.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - odgovara da što se tiče prodaje Općinskog
zemljišta planira se na jesen, zimu, a što se tiče prodaje zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske tapka se u mjestu.
Mato Kovačević : - pita dokle se došlo sa školom u Duboviku.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - odgovara da je će biti u Općinskom vlasništvu te
da će Općina moći s njom raspolagati.
DOVRŠENO u 21:30 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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