REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/7
URBROJ: 2178/13-01-01-20-2
Podcrkavlje, 06. listopada 2020.
ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 06. listopada 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, zamjenika načelnika, nazočne vijećnike,
službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Vinko Čavčić
4. Tomislav Delač
5. Goran Andrić
6. Ivan Fogadić
7. Željko Medić
8. Šimun Abramović
9. Tomislav Bičanić

Odsutni:
1. Tomislav Kovačević
2. Vladimir Šimunović - opravdao
3. Mato Kovačević – opravdao
4. Željko Glavačević – opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, Josip Lovaković - direktor komunalnog poduzeća.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 29. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 29. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.
Predsjednik OV: - pročitao utvrđeni prijedlog dnevnog reda, te upućuje pitanje nazočnima
ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda. Javio se načelnik
Općine Podcrkavlje, gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine: - predlaže dopunu Dnevnog reda, na način da
predloženu točku 3. Pitanja i prijelozi mijenja točka Odluka o usvajanju Strategije razvoja
pametne Općine Podcrkavlje 2020. – 2023. te Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o
radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
Predsjednik OV: - pita ima li tko još kakvih Prijedloga za skidanjem ili nadopunom
Dnevnog reda. Obzirom nitko više nije imao Prijedloga za skidanjem ili nadopunom točaka
dnevnog reda daje Dnevni red na glasovanje.
Glasovanje :
Predsjednik OV: - pita tko je za nadopunu Dnevnog reda na način da točka 3. Pitanja i
prijedlozi bude točka 5., a točka 3. bude Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja
pametne Općine Podcrkavlje 2020. – 2023., te točka 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća
načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2020. Nakon glasovanja
konstatira da je Dnevni red zajedno sa nadopunama usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA, a
Dnevni red sa nadopunama glasi :
DNEVNI RED:
1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu
2. Prijedlog kandidata za imenovanje sudca porotnika Županijskog suda Slavonski Brod
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Podcrkavlje 2020. –
2023.
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje
siječanj – lipanj 2020.
5. Pitanja i prijedlozi

Ad.1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Podcrkavlje za 2020. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine Podcrkavlje, gospodinu Tomislavu
Trtnju.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - pozdravlja sve prisutne te se ispričava što nije bio na
zadnjoj sjednici koja je održana 24. rujna 2020., ali zbog više sile nije mogao doći. Nastavlja,
zašto se relativno brzo održava ova Sjednica OV te govori da je razlog jednostavan, a to je
donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje, a radi se o tome da Općina
Podcrkavlje traži od Vlade Republike Hrvatske Suglasnost za zaduženje da bi se Općina
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Podcrkavlje mogla kreditno zadužiti za društveni – vatrogasni dom koji je u izgradnji. Govori,
da su (privremena pročelnica i on sam ) u razgovoru sa osobama u odjelu Ministarstva
financija slijedili smjernice koje su dobili i tako ih posložili u Proračunu Općine, no kada su
(privremena pročelnica i on sam) to odradili sada su dobili nove upute i rečeno im je da onako
kako su napravili ne može, da treba staviti na drugu poziciju, tj. da to ne ide kao kapitalna
donacija već kao nematerijalna imovina. Nastavlja, da se Proračun Općine Podcrkavlje u
konačnici ne mijenja već se samo mijenja Pozicija Proračuna, na način da 4.600.000,00 kn
koji su bili na Poziciji kapitalne donacije sada idu na Poziciju nematarijalne imovine kako bi
dobili Suglasnost Vlade Republike Hrvatske za zaduženje. Govori, da se ovdje radi samo o
igri riječi, te da je nažalost već prošlo tri mjeseca od prvog Zahtjeva no tako je kako je, ne
može se protiv toga ništa, a sada bi trebalo usvojiti ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu kako bi se mogla dobiti Suglasnost Vlade Republike Hrvatske za
zaduženje te nakon toga ići prema Banci da odobre kredit. Nakon izlaganja, govori da ako
nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pozdravlja sve prisutne te ga zanima zašto Vlada Republike Hrvatske mora
odobriti kredit ? Nastavlja, da je praksa da su mnoge Općine u minusu te mu nije jasan ovaj
postupak.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori da Općina Podcrkavlje ima dozvoljen minus do
1.000.000,00 kn i to je Općinsko vijeće odobrilo tj. donijelo Odluku, no sva kapitalna
ulaganja tj. sve veće što prelazi 1.000.000,00 kn minusa Vlada Republike Hrvatske mora dati
Suglasnost za zaduženje.
Željko Medić : - pita da li je Općinsko vijeće moglo odobriti veći minus?
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - odgovara da ne, da je Općina Podcrkavlje dobila
najveći dozvoljeni minus, te da je Općina Podcrkavlje prije imala dozvoljeni minus
500.000,00 kn, a sada je 1.000.000,00 kn tj. dozvoljeni minus dobiva se u skladu sa
Proračunom Općine Podcrkavlje, a dozvoljeni minus i dalje stoji, nevezano za zaduženje
Općine koje će biti na osam godina s time da prva rata dospijeva 31. srpnja 2021. godine.
Nastavlja, kao što je već i rekao da spomenuto ne može ići na kapitalnu donaciju već na
nematerijalnu imovinu, jer to je u biti, govori načelnik, „naš dom“, dano je DVD –u pravo
građenja, ali nakon 11. godina prelazi u vlasništvo Općine Podcrkavlje.
Željko Medić : - zahvaljuje se na odgovoru te govori da mu je sada jasnije.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se više nitko nije javio, zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu, a II.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu sastavni su dio Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog kandidata za imenovanje sudca porotnika Županijskog suda Slavonski
Brod

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine Podcrkavlje, gospodinu Tomislavu
Trtnju.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori da Županijska skupština imenuje sudce
porotnike, u ovom slučaju za Županijski sud, ali Općina treba dati prijedlog kandidata. Govori
da je na zadnjoj sjednici OV ( na kojoj on nije bio, ali je dobio informaciju ), privremena
pročelnica rekla vijećnicima da će ovo biti točka dnevnog reda te da se pripreme i ako imaju
nekog kandidata da ga predlože pa ih sada pita imaju li koga za predložiti. Napominje, da se
bude oprezan, jer kod zadnjeg prijedloga prije 4. godine, općinska uprava predložila je
kandidata oko kojeg je bilo žustre rasprave te da oni ( vijećnici ) ili bilo tko drugi tko je
stranačke opredjeljenosti ne može biti kandidat.
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, može li kandidat biti Marija Pandurić, zapisničarka na sjednicama OV,
radi u Općini Podcrkavlje, a i diplomirani je pravnik.
Marija Pandurić, zapisničarka : - odgovara da ne može biti kandidat jer je već imenovana
za suca porotnika u Općinski sud, a ne može u isto vrijeme biti sudac porotnik i u jednom i u
drugom sudu.
Predsjednik OV : - pita što ako sada ne nađu kandidata ?
Ružica Janković, privremena pročelnica : - govori da Županijska skupština traži da se što
prije dostave kandidati.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - pita privremenu pročelnicu, može li ona biti kandidat?
Ružica Janković, privremena pročelnica : - odgovara da ona nije član niti jedne političke
stranke te samim time da može.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori, da ako privremena pročelnica može biti
kandidat, njegov Prijedlog je da to bude ona.
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Ružica Janković, privremena pročelnica : - govori, da ako nemaju nikoga ona će biti „pro
forme“, ali ako imaju, neka slobodno predlože drugu osobu.
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 : - govori da je načelnik Općine Podcrkavlje dao Prijedlog za suca porotnika
za Županijski sud, a to je Ružica Janković, privremena pročelnica Općine Podcrkavlje koja je
već obnašala dužnost suca porotnika Županijskog suda za mladež, a mandat suca porotnika
traje četiri godine. Govori da će se Županijskoj skupštini dostaviti podaci o predloženoj osobi,
te će ista biti pozvana na polaganje Prisege i ista će biti dužna iduće četiri godine po Pozivu
odazvati se Sudu na ročišta.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Županijski
sud u Slavonskom Brodu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu, a
Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu sastavni je dio
ovoga Zapisnika.
Ad.3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Podcrkavlje
2020. -2023.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine Podcrkavlje, gospodinu
Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da je donošenje ove Odluke bitno iz
razloga kako bi Općina Podcrkavlje mogla pripremiti projekt za Javni poziv za sufinanciranje
projekta pripreme koncepta „ Pametnih gradova „ koji je objavljen na stranicama Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a strategiju je izradila tvrtka Melandrija Consulting
j.d.o.o. Nadalje 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 Odluke o usvajanju Strategije razvoja
pametne Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine podcrkavlje 2020. –
2023., a Odluka o usvajanju Strategije razvoja pametne Općine Podcrkavlje 2020. – 2023.
Sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine Podcrkavlje, gospodinu Tomislavu
Trtnju.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori da se ovdje nema što posebno za reči jer je sve
napisano u Izvješću, a sve je priredio njegov zamjenik gospodin Vlado Tadijanović. Nastavlja
da se u pisanom Izvješću nalazi sve što se radilo u prvih šest mjeseci 2020. godine, npr.
koliko je isplaćeno porodiljnih nakanda, jednokratnih novčanih pomoći redovitim studentima,
jednokratnih novačnih pomoći socijalnim slučajevima, koji su akti doneseni, što se radilo u
kojem naselju i društvenom domu te koliko je sredstava utrošeno za to. Nakon izlaganja,
govori da ako nekoga nešto posebno 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 Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za
razdoblje siječanj – lipanj 2020 . Nakon glasovanja konstatira da je Zaključak o prihvaćanju
Izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020 usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA, a
Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020 sastavni je dio
ovoga Zapisnika.
Ad. 5.Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik Općine Podcrkavlje
gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - objašnjava da se za ovu Sjednicu OV imalo vremena
te da su svi vijećnici iz toga razloga materijale dobili e-mailom, a on sam je mišljenja da je
bolje kad se dobiju u papirnatom obliku u ruke tj. na kućnu adresu. Nastavlja sa izlaganjem o
dječjem vrtiću te govori da svi znaju da su u postupku osnivanja Ustanove, da se dobila
uporabna dozvola no nažalost Suglasnost na Program još se nije dobila, u biti, dobila se
Suglasnost no krivo ime ravnateljice u Rješenju je bilo napisano pa se sada čeka ispravak
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spomenutoga više od mjesec dana. Nastavlja, kada se dobije Suglasnost ide se kod javnog
bilježnika te se upisuje u sudski registar gdje će se dobiti OIB, a kada se to sve odradi krenuti
će i zapošljavanja, ali teško je reći kad će se sve to moći odraditi zbog silne papirologije,
potrebnih odobrenja, suglasnosti i slično, ali svima je u cilju da to što prije zaživi. Nastavlja,
da kao što je njegov zamjenik gospodin Vlado Tadijanović i spomenuo na zadnjoj sjednici
OV da je imenovano i upravno vijeće dječjeg vrtića „ Bambi Podcrkavlje „ Nadalje, govori
načelnik da što se tiče društvenog - vatrogasnog doma, da će to njegov zamjenik gospodin
Vlado Tadijanović iznijeti, ali da i sami vijećnici mogu otići do gradilišta i vidjeti što se tamo
događa. Govori načelnik, da bi bilo dobro da se idući tjedan sastanu, obzirom je već 10.
mjesec i polako da se pripremaju za donošenje Proračuna za iduću godinu, da bar na papir
stave prve Prijedloge.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita može li dječji vrtić imati Upravno vijeće ako nije osnovana Ustanova
dječjeg vrtića ?
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - govori da može jer Upravno vijeće i donosi Odluku o
osnivanju.
Željko Medić : - pita što je s malom školom i da li je ona vezana uz vrtić ?
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - odgovara da je mala škola vezana uz dječji vrtić.
Željko Medić : - pita kako ?
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - odgovara da je mala škola vezana za vrtić na način da
će vrtić provoditi Program male škole. Nastavlja, da je za Program male škole preporuka da
bude održana na 250 sati, a obveza je 150 sati.
Željko Medić : - govori da to pita zbog djece i početka škole, da ne bi djeca ispaštala.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine: - govori da djeca neće ispaštati te se s Programom male
škole može krenuti čim se osnuje Ustanova vrtića.
Željko Medić : - govori, kad je načelnik već spomenuo Proračun i planiranje Proračuna za
iduću godinu, da je on već godinama predlagao da se srednjoškolci uvrste u Proračun tj. da se
uvrsti sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce u Proračun.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - pita da li se prošle godine davala pomoć
srednjoškolcima ?
Željko Medić : - odgovara da ne.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - potvrđuje da se nije davala pomoć
srednjoškolcima, davalo se za radne bilježnice osnovnoškolcima i jednokratna novčana
pomoć redovitim studentima redovno upisane godine, ali srednjoškolci nisu dobivali ništa,
iako je bilo planirano 20.000,00 kn, ali to se kasnije Rebalansom skidalo.

7

Željko Medić : - govori da sada ima jedan prijevoznik pa bi bilo dobro da se zatraži Ponuda i
vidi se koliko bi to iznosilo te da se uvrsti u Proračun. Nadalje, govori da je predlagao na
sjednicama u svezi Prijedloga za suce porotnike da se to objavi na stranicama Općine
Podcrkavlje kako bi se ljudi sami javljali i predlagali.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine : - ne slaže se s time.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - govori da to nije praksa te da se ne može dati
građanima da predlažu nešto što donosi predstavničko tijelo.
Željko Medić : - govori da smatra da bi bilo dobro da se to objavi, da se ljudi javljaju te da se
bira između više kandidata.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - ne slaže se s tim jer Županijska skupština je to
dostavila Općini i predstavničkom tijelu.
Šimun Abramović : - govori da je u Brodskim Zdencima u ulici Mate Topalovića kriza za
vodu te moli da se taj problem riješi. Nastavlja da je sada aktualno pečenje rakije te se ne
može reći ljudima da ne troše te zamoljava ponovno ako im se može dostaviti dvije cisterne
vode.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - govori u svojstvu predsjednika DVD-a te kaže
da se nedavno sastao upravni odbor DVD-a, na kojem su zaključili da ih je upravo dovoz
vode podijelio na dvije strane te se sada dvoume da li da se voda dovozi ili ne jer imaju samo
dva - tri vozača koji to odrađuju te ljudi idu po privatnoj vezi. Nastavlja, da su definitivno za
to da se ljudima pomaže, ali i ljudi kojima se voda dovozi šire negativne i neistinite priče te se
dobije kontraefekat te ljudi koji dovoze vodu sami kažu da više neće to raditi, a DVD je
Dobrovoljno vatrogasno društvo te se ne može nikoga ni na što prisiliti, a uostalom DVD nije
ni registriran za dovoz vode već se to radi u sivoj zoni. Nadalje govori, da će nastojati da oni
koji su zaposleni u Općini Podcrkavlje pomognu ljudima i dovezu im vodu, ali nikome se
ništa ne može obećati. DVD- u je neprihvatljivo da ljudi za vodu zovu od danas za sutra, te
govori ( predsjednik DVD-a ) da ako je goruće pitanje nedostatak vode, onda se mora znati
unaprijed te da je on ( predsjednik DVD –a) imao poziv iz Brodskih Zdenaca gdje su tražili
vodu danas za sutra, a ako se ne doveze sutra, onda ni ne treba dovoziti te smatra da je to
bezobrazno.
Šimun Abramović : - smatra da treba biti odgovorna osoba koja će voditi računa o vodi, da
vodi računa ima li vode ili nema te da na vrijeme traži.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - govori da on nije vozač već objavljuje u grupi
DVD-a da nekome treba voda i pita ima li koji vozač slobodan, ali ljudi kao ljudi ako im se ne
doveze odmah oni zovu sami vozače, a onda se vozač odazove i odveze vodu, ali onda opet
krenu priče – ovome se vozi, ovome ne i tako unedogled, a samim tim postupkom stvaraju se
trzavice u samom DVD-u.
Tomislav Trtanj, načelnik Općine: - govori da se neće dozvoliti da netko ostane bez vode
osobito za osnovne životne potrebe. Nastavlja da DVD ima dva puta mjesečno vježbu te da na
toj vježbi uvijek bude i vozač te se mogu organizirati da se voda tako doveze.
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Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio zatvara
raspravu i 30. sjednicu OV privodi kraju.
DOVRŠENO u 20:36 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

9

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

