REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 18. prosinca 2015.

ZAPISNIK
sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 18. prosinca 2015. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:30 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova zamjenika,
službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Igor Dulj
6. Šimo Nikolić
7. Antun Tomić
8. Šimun Abramović
9. Mirko Orešković
10. Željko Medić

Odsutni:
1.Barbara Mikulčić – opravdala izostanak
2. Mario Lovrić – opravdao izostanak
3. Darija Pejić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena pročelnica –
Ružica Janković, predsjednik MO Brodski Zdenci – Ivan Petrović.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - pita ima li tko kakvih primjedbi za Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća.
Obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, predlaže
glasovanje istoga.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća
usvojen jednoglasno sa 10 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 19.
DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015.
godinu (Rebalans)
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Podcrkavlje u 2015. godini
6. a) Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu (2. čitanje)
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Podcrkavlje za 2016. godinu
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2016. godini
12. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
13. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
14. Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje)
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15. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016.
17. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. godinu
18. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2015. godinu
19. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen sa 10 glasova ZA te
otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015.
godinu (Rebalans)
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te govori da je puno točaka dnevnog reda no sve su većinom
vezane uz donošenje Proračuna, a prvih pet točaka vezano je uz sam Rebalans. Nastavlja, kao što je
i navedeno u Dnevnom redu da je prva točka I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje za
2015. godinu tj. Rebalans, a odnosi se na poravnanje nekoliko pozicija točnije tri pozicije, a to su :
pozicija 12. Usluge telefona, pošte i prijevoza koja je bila predviđena Planom za 2015. godinu u
iznosu od 25.000,00 kn, a povećala bi se za 5.000,00 kn pa bi iznosila 30.000,00 kn, a razlog
povećanja ove pozicije je taj što ima puno predmeta legalizacije čija se Rješenja šalju poštom
preporučeno. Nadalje, pozicija 14. Usluge promidžbe i informiranja planirano je bilo 15.000,00 kn,
a povećali bi ju za 5.000,00 kn, pa bi iznosila 20.000,00 kn. Nadalje, pozicija 17. Intelektualne i
osobne usluge bila bi umanjena za 10.000,00 kn pa bi s te pozicije prebacili na spomenute dvije.
Pozicija 50. Uredska oprema i namještaj, predviđeno je bilo 20.000,00 kn, a povećali bi ju za
15.000,00 kn pa bi iznosila 35.000,00 kn, a povećanje se najviše odnosi na kupovinu klupa i stolova
za mjesne domove. Sve izneseno, govori načelnik odnosi se na rashodovnu stranu, a što se tiče
prihodovne strane, skinuti će se 7.000.000,00 kn koji su bili predviđeni za nerazvrstane ceste.
Govori da je to ukratko to, a ako nekoga nešto zanima slobodno neka pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Odluka o I. izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Podcrkavlje za 2015. godinu (Rebalans). Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojena Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2015. godinu (Rebalans), a Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2015. godinu (Rebalans) sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da s obzirom da su bile Izmjene i dopune Proračuna Općine Podcrkavlje tako se
sada moraju raditi Izmjene i dopune svakog pojedinog Programa, te nastavlja da je kod Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje skinuto već
spomenutih 7.000.000,00 kn za nerazvrstane ceste, a bilo je i sitnih korekcija, pa se tako u
Duboviku radila fasada, a isto tako što se tiče zgrade Općine nije se izrealiziralo ove godine već će
iduće biti ispostavljen račun. Govori da je to ukratko to, a ako nekoga nešto zanima slobodno neka
pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoje I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene I. izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje, a I. izmjene i
dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje sastavni su dio ovoga Zapisnika.
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Ad. 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je ovo također Program koji se mora uskladiti, a izmjene se odnose na
održavanje nerazvrstanih cesta, te nastavlja da se u svezi toga planiralo 100.000,00 kn, a potrošilo
se 50.000,00 kn, a to je dobrim djelom tako jer se čekalo da se raspiše već spomenuti Natječaj za
nerazvrstane ceste koji se nažalost nije raspisao pa se 2015. godine nije ni ulagalo u nerazvrstane
ceste, ali u ovim izmjenama i dopunama ima povećanja što se tiče javne rasvjete pa se moralo
povećati za 90.000,00 kn dok je ostalo praktički sve ostalo isto. Govori da je to ukratko to, a ako
nekoga nešto zanima slobodno neka pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoje I. izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini. Nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno
sa 10 glasova usvojene I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini, a I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini sastavni
su dio ovoga Zapisnika.

Ad. 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je Izmjena u ovom programu u tome što se više uprihodovalo nego što se
planiralo. Planiralo se da će se uprihodovati 100.000,00 kn, no obzirom na predmete legalizacije
uprihodovalo se 150.000,00 kn te se Izmjene i dopune odnose samo u tom dijelu. Ako nekoga nešto
zanima neka slobodno pita.
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Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoje I. izmjene i dopune Programa
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.
godinu. Nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene I. izmjene i
dopune Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2015. godinu, a I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu sastavni su dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
Općine Podcrkavlje u 2015. godini.
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je ovo također Program koji se mora poravnati. Nastavlja da se u ovom
programu nalaze jednokratne novčane pomoći studentima, jednokratne novčane pomoći rodiljama i
slične pomoći. Promjena u ovom Programu je ta što se za 2015. godinu na temelju amandmana
vijećnika Željka Medića planiralo 20.000,00 kn za troškove prijevoza djece na izvannastavne
aktivnosti, no Grad Slavonski Brod je platio spomenuto tako da nam je tih 20.000, 00 kuna ostalo te
su u tome promjene ovoga Programa.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoje Izmjene i dopune Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini. Nakon glasovanja
konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojene Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini, a Izmjene i dopune Programa
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javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2015. godini su sastavni dio
ovoga Zapisnika.
Ad. 6. a) Prijedlog Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu (2. čitanje)

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da su se dosadašnje točke odnosile na Rebalans Proračuna Općine Podcrkavlje,
a sada je došao na red Proračun Općine Podcrkavlje za 2016. godinu. Također govori da su u
materijalima dobili njegov amandman na Proračun.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na čitanje amandmana.
Amandman 1.
Predsjednik OV: - čita prvi amandman, načelnika, gospodina Tomislava Trtnja koji se odnosi na
zgradu Općine Podcrkavlje. Zgrada Općine je postojeći objekt uveden u osnovna sredstva imovine
Općine te je energetska obnova zgrade dodatno ulaganje, te nastavlja da je u prvom čitanju
Proračuna predviđena kao nova zgrada, a sugerirano je da se stavi na poziciju 55 – dodatna
ulaganja, tako da bi se sada trebalo skinuti 700.000,00 kn sa pozicije 47 – poslovni objekti i staviti
na poziciju 55 – dodatna ulaganja na poslovnim objektima.
Načelnik : - objašnjava svoj amandman te govori da je to samo tehnička korekcija jer je sve
predviđeno u prvom čitanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - Nakon glasovanja konstatira da amandman načelnika Tomislava Trtnja
USVOJEN jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Predsjednik OV: - pita ima li još tko amandman na prijedlog Proračuna. Nema. Obzirom da nitko
nema amandmana na prijedlog proračuna prelazi se na raspravu o prijedlogu Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2016. godinu.
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Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se

prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2016. godinu (2. čitanje). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10
glasova ZA usvojen Proračun Općine Podcrkavlje za 2016. godinu (2. čitanje), a Proračun Općine
Podcrkavlje za 2016. godinu ( 2. čitanje ) sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 6. b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je ova točka sastavni dio Proračuna te da daje određena ovlaštenja
postupanja po Proračunu.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se

prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa
10 glasova ZA usvojena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu, a
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2016. godinu sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Podcrkavlje za 2016. godinu
Predsjednik OV: - konstatira da je gospodin Željko Berić napustio sjednicu OV, te da je od točke
7. prisutno 9 vijećnika.
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Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori, da kao što stoji u samom Programu, to je sve što se planira raditi po pitanju
komunalne infrastrukture, objekata, građenja, uređenja i slično. Ovdje se, nastavlja načelnik opet
predvidjelo već spomenutih 7.000.000,00 kn jer se nada ( načelnik ) da će se konačno Natječaj
raspisati. Isto tako, nastavlja načelnik, u ovom Programu predvidjela su se sredstva za novi dom
koji se treba graditi, a u Programu je nazvan Dom kulture. Nastavlja, da su u ovom Programu
sročene sve želje, a koliko će se to sve moći izrealizirati ne ovisi samo o nama ( Općini ) već i o
Natječajima koji bi se trebali raspisati.
Rasprava

Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - pita da li je Brodsko – posavska županija najavila kakvo sufinanciranje.
Načelnik : - odgovara, da su rekli da će pomoći koliko budu mogli jer i njima ovisi o priljevu
sredstava iz državnog proračuna te nastavlja da su nam ( Općini ) dali sredstva za određene projekte
npr. 20.000,00 kn za preprojektiranje na školi te za izradu razlikovnog troškovnika, za DVD i
slično.
Mirko Orešković : - u svezi projektne dokumentacije za mrvačnice u Donjem Slatiniku, Gornjem
Slatiniku i Duboviku, pita što je s Oriovčićem.
Načelnik : - odgovara da za Oriovčić ima jer su tamo imovinsko pravni odnosi riješeni, te nastavlja
da su sve ostale projektne dokumentacije naručene, a čeka se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa .
Donji Slatinik, kaže načelnik, dosta je čist, dok je problem sa Gornjim Slatinikom kao i s
Dubovikom koji se još vodi pod Jasinjem.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016. godinu, a Program
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2016.
godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.
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Ad. 8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je ova točka u Proračunu grubo navedena, ali je u ovom Programu sve
detaljno razrađeno, a odnosi se na odvodnju atmosferskih voda – kanalsku mrežu, održavanje
čistoće koji se odnosi na čišćenje javnih površina – poljski putevi, održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, održavanje javne rasvjete. Prve tri
stavke, kaže načelnik, odnose se na Javne radove te se nada da će u 2016. godini biti odobreni Javni
radovi koji bi to i održavali. Najveća stavka je potrošnja električne energije, a odnosi se na javnu
rasvjetu, pa on ( načelnik ) ima nekih planova gdje bi se mogao staviti noćni režim tako da se javna
rasvjeta gasi na sporednim cestama od 1 – 5 ujutro. Nastavlja da se na cesti D 53 tako nešto ne bi
moglo izvesti, ali na sporednim cestama da.
Rasprava

Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - pita da li je moguće te da li se smije po Zakonu isključiti svaka druga treća
žarulja.
Načelnik : - odgovara da ne smije, smiju se isključiti sve žarulje, ali na preskokce ne.
Željko Medić : - pita, ako se javna rasvjeta ugasi u Glogovici hoće li se ugasiti i u ostalim
naseljima te smatra da to baš i nije pametno.
Načelnik : - govori da je išao do Nove Kapele i tamo se radi uštede gasi javna rasvjeta.
Željko Medić : - pita za jačinu snage žarulje.
Načelnik : - odgovara, 250 W te govori da sve ovo izneseno biti će jedan od prijedlog na idućim
sjednicama.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, a Program
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je financijska revizija upozorila da prihod od šumskog doprinosa mora biti
namjenski predviđen odnosno potrošen pa se u ovom Programu predvidjelo da se iznos od
150.000,00 kn koji se očekuje potroši na izradu projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu –
produžetak Diljske ulice u Podcrkavlju – prema novoj školi te za izgradnju iste ceste.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova ZA usvojen Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, a Program
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 10. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da se ovim Programom predviđa gdje će se utrošiti sredstva dobivena od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planirana sredstva u iznosu od
150.000,00 kn koristiti će se odnosno utrošiti za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine
Podcrkavlje te za izradu Strateškog plana.
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Rasprava

Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - zanima ga postotak koji Općina Podcrkavlje dobiva od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Načelnik : - odgovara da se prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru dijeli tako da 50 % pripada državi, 30 % Općini te 20 % Županiji, a predviđeni iznos od
150.000,00 kn je iznos ostvaren od spomenutih 30 %.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se

prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa utroška
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Program utroška sredstava
od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, a Program
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.
godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2016. godini.

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da se svake godine donosi ova Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje, a planirano je
1.000,00 kn po vijećniku odnosno 1.100,00 kn po vijećnici s obzirom da vijećnice po zakonu
dobivaju 10% više. Što se tiče raspodjele po strankama to ide prema ostvarenim rezultatima na
lokalnim izborima koji su održani 2013. godine. Ovaj Prijedlog Odluke baziran je na Odluci koja je
donesena 2015. godine.
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Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o
raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Podcrkavlje u 2016. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2016. godini, a Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podcrkavlje u 2016. godini
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 12. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2016. godinu

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da već svi znaju da je stupio na snagu novi Zakon pa će se od 2016. godine
morati raspisivati Natječaji za Udruge, a ovim Programom predviđeni su ukupni iznosi. Prilikom
raspisivanja Natječaja Udruge će se morati javiti, kandidirati za određena sredstva, a što se tiče
predviđenih iznosa sve je više - manje isto kao i prethodnih godina. Nastavlja, da što se tiče
nogometa i tri nogometna kluba predviđeno je 90.000,00 kn, a posloženo je način kako bi ih se
zaštitilo jer uvijek postoji mogućnost da se na Natječaj javi netko tko nije sa područja Općine
Podcrkavlje. U biti, govori načelnik, sve je isto kao i prošlih godina samo što se sada sredstva
dodjeljuju putem Javnog Natječaja.
Rasprava

Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javila se privremena pročelnica Ružica Janković te
joj predsjednik OV daje riječ.
Privremena pročelnica : - objašnjava da ono što je u Programu napisano za religiju, kulturu i sport
odnosi se na naziv Natječaja koji će se objaviti, te nastavlja da kada načelnik govori o tri nogometna
kluba te iznosu od 90.000,00 kn koji su predviđeni misli se na to da se spomenuti jave na Natječaj
gdje stoji taj iznos, a također govori da će Udruge morati skinuti s web stranice obrasce koji će
morati popuniti prilikom javljanja na Natječaj, a Povjerenstvo za provedbu Natječaja biti će
sastavljeno od stručnjaka. Nastavlja da Pravilnik kaže da prvenstvo ima Udruga koja je registrirana
na području Općine, koja ima isključivo djelovanje na području Općine te koja ima članove sa
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područja Općine. Nadovezuje se na reviziju koja je bila oštra jer Općina ne naplaćuje korištenje
prostora, a trebala bi naplaćivati kako Udrugama tako i političkim strankama.
Predsjednik OV : - predlaže da se na jednoj od idućih sjednica OV donese Odluka o naplaćivanju
korištenja prostora pa makar bio u iznosu i od 1,00 kn.
Privremena pročelnica : - slaže se s predsjednikom OV te govori da jedino što se ne mora
naplaćivati je korištenje web stranice Općine da bi mogli objaviti financijska izvješća ako Udruga
nema svoju web stranicu.
Mirko Orešković : - zanima ga dio pod kultura i religija : zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih
dobara / spomenika kulture / objekata crkve te predviđeni iznos od 45.000,00 kn te pita da li je i
prije bilo tako ?
Načelnik : - potvrdno odgovara te govori da se to odnosi na poziciju pomoć Župi. Nastavlja, da se u
zadnje dvije godine Župi u Podcrkavlju te Župi u Podvinju dalo po 10.000,00 kn te da su to
isključivo namjenska sredstva. Od spomenutog iznosa, sredstva od 35.000,00 kn predviđena su za
Župu Podcrkavlje, a odnosi se na obnovu crkve u Grabarju. Spomenuta crkva vlasništvo je Župe, no
međutim ona ( žiteljima Grabarja ) služi kao mrtvačnica pa s te strane postoji obveza Općine da se
malo uredi.
Željko Medić : - postavlja pitanje za privremenu pročelnicu vezano uz brojnost Udruga : zanima ga
koliko je bitno da su članovi Udruga i žitelji Općine Podcrkavlje, tj može li Udruga imati – nakupiti
članove iz npr. grada ? Drugo pitanje postavlja načelniku te govori : kaže da je spomenuo ( načelnik
) da se Crkva u Grabarju koristi kao mrtvačnica, te napominje da je isti slučaj u Glogovici,
Brodskim Zdencima te Kindrovu pa ga zanima hoće li se spomenute Crkve i dalje koristiti na taj
način ?
Načelnik : - odgovara da se u Glogovici ne smije ništa dirati, popravljati i sl. jer je ta Crkva
spomenik kulture, a što se tiče ostalih prema njima postoji obveza te se daju donaciju.
Željko Medić : - pita hoće li se Crkva u Glogovici i dalje koristiti kao mrtvačnica dok se ne donese
druga Odluka.
Načelnik : - odgovara potvrdno.
Željko Medić : - govori da bi bilo svrsishodno da se tamo omogući voda.
Načelnik : - odgovara da je Vodovod d.o.o. nadležan za produžetke vode obzirom da su im
prepuštene vodne građevine iz općinskog vlasništva, a situacija u Vodovodu d.o.o. je takva da ne
ulažu u produžetke vodovodne mreže i nije realno za očekivati da će oni na bilo koji zahtjev to
omogućiti.
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Željko Medić : - govori da za Crkvu u Glogovici nije potrebna građevinska dozvola, te nastavlja da
se u Projektima za mrtvačnice predvidi voda, struja.
Načelnik : - govori da se to može predvidjeti, ali to nije realno za očekivati, jer kako npr. na groblju
u Duboviku ili Donjem Slatiniku priključiti struju.
Željko Medić : - odgovara da se može solarnim sistemom.
Načelnik : - odgovara da to neće biti hladnjače već se radi o mrtvačnicama u koje se doveze
pokojnik sat – dva prije sahrane, no u projektima su predviđeni sanitarni čvorovi.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću na postavljeno pitanje, te
objašnjava da ako se sjećaju Pravilnika za financiranje Udruga propisani su kriteriji za dodjelu
financijskih sredstava, Udruga može imati svoje članstvo od kuda hoće jer u suprotnom bi se radilo
o diskriminaciji. Nastavlja, da je Pravilnikom propisano da Povjerenstvo na Natječaju boduje
Udruge koje se jave, a ako su njezini članovi isključivo sa područja Općine dobivaju više bodova,
financijski sredstava, a ako se na isti Natječaj javi Udruga koja većinu članova ima s područja
drugih Općina boduje se s manje bodova te dobiva manje financijskih sredstava jer su kriteriji takvi.
Željko Medić : - govori da je pitanje postavio da se ( Općina ) zaštitimo, te daje primjer da on npr.
osnuje Udrugu, registrira ju na području Općine, skupi 20. 000,00 članova iz Zagreba, pa toj udruzi
po broju članova nitko ne može konkurirati.
Predsjednik OV : - govori da postoji Povjerenstvo koje će o tome odlučivati.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se

prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa javnih
potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2016. godinu. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Program javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2016. godinu, a Program javnih potreba
u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Podcrkavlje za 2016. godinu sastavni je dio
ovoga Zapisnika.
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Ad. 13. Prijedlog Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj
zaštiti na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da se ovaj Program kao i svi prethodni mora donijeti te da je ovaj baziran na
osnovu prijašnjih godina, a ako netko ima dodatnih pitanja neka slobodno pita.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Programa
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2016. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Program
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području Općine Podcrkavlje
u 2016. godini, a Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na
području Općine Podcrkavlje u 2016. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 14. Prijedlog Odluke o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje)

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da je ovo drugo čitanje ove Odluke, da bi ju trebali donijeti te da nas na to i
Revizija upozorava.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se

prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o socijalnog
skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje). Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa
9 glasova ZA usvojena Odluka o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje), a
Odluka o socijalnog skrbi na području Općine Podcrkavlje (2. čitanje) sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad. 15. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - pozdravlja sve prisutne te nastavlja vezano uz točku dnevnog reda da je
Zakon o zaštiti i spašavanju kojim je bilo definirano spomenuto pitanje prestao važiti 31. srpnja
2015. godine, a nakon njega donesen je Zakon o sustavu civilne zaštite gdje u članku 17.
spomenutog Zakona stoji da se u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja Analiza stanja
sustava i spašavanja civilne zaštite, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja te
godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite. Nastavlja, da je materijal za ovu kao i za slijedeće dvije
točke priredila tvrtka In konzalting, a općinski službenici su unijeli podatke u tablice iz Proračuna.
Govori, da koliko je uspio preletiti spomenuti zakon dosta se stvari prebacuje na lokalnu
samoupravu, tako da će dosta posla biti u idućoj godini vezano uz tim civilne zaštite, ali isto tako se
nada ( zamjenik načelnika ) da će i spomenuta tvrtka odraditi svoj dio posla jer se za to i plaća.
Nastavlja objašnjavati da je najvažniji dio u tablici redovno ažuriranje priloga koje je iznosilo
9.625,00 kn, a odnosi se na plaćanje spomenute tvrtke. Dalje, što se tiče vatrogastva bilo je par
izlazaka na teren Javne vatrogasne postrojbe što je iznosilo 14.596,87 kn te kao što svi znaju
osnovan je DVD u Podcrkavlju te se u tu svrhu prebacilo 50.000,00 kn za početak njihova rada. Za
2016. godinu naglašeno je da bismo ( Općina ) trebali imati postupanja vezana uz civilnu zaštitu te
je tu predviđeno 10.000,00 kn te isto tako dio koji se odnosi na tvrtku In konzalting u iznosu od
10.500,00 kn, a ostavljeno je 10.000,00 kn za vatrogasnu zajednicu iz razloga što nije prošlo
osposobljavanje članova DVD – a iz čega proizlazi da sami ne mogu izlaziti na teren, ali je za rad i
daljnje funkcioniranje DVD – a predviđeno 150.000,00 kn. Nastavlja da se Plan zaštite od požara
također mora izraditi koji bi iznosio 5.00,00 kn. Završava ( zamjenik načelnika ) s izlaganjem.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Analize sustava
zaštite i spašavanja u 2015. godini. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojena Analize sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini, a Analiza sustava zaštite i spašavanja
u 2015. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 16. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016.
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - govori, nastavno na prethodnu točku moraju se donijeti i Smjernice za
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i to za razdoblje od 2016. – 2019. godine, a novina je ta
što se Smjernice usvajaju i razmatraju svake 4. godine, dok je do sada bilo da su uz svaki Proračun
išle i Smjernice. Ono što su dobili u materijalima, govori zamjenik načelnika, razrađene su
Smjernice od 2016. – 2019. godine, za svaku godinu ponaosob, što znači da tu ima plan aktivnosti,
rokovi izvršenja, nositelji, suradnja te pojedina objašnjenja za svaku godinu. Ako nekoga nešto
zanima neka slobodno pita.
Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016. Nakon glasovanja konstatira da su
jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja 2016. , a Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 2016. sastavni su
dio ovoga Zapisnika.
Ad. 17. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. Godin
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik OV daje
riječ.
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Vlado Tadijanović : - govori da je ovo novina vezana uz područje civilne zaštite, a novina je u
tome što se svake godine mora donositi Plan razvoja sustava civilne zaštite u projekciji za tri godine
vezano uz projekciju Proračuna tako da je u tablici koju su dobili u materijalima to napravljeno za
2016., 2017. i 2018. godinu, a projekcija je identična za svaku godinu. Na kraju izlaganja govori da
je Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. godinu zakonska obveza
te da se mora donijeti, a ako nekoga još nešto dodatno zanima neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te se
prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Plan razvoja sustava civilne
zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 9 glasova ZA usvojen Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018.
godinu, a Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Podcrkavlje za 2016. – 2018. godinu sastavni
je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2015. godinu

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj, te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - navodi da su u materijalima dobili predložene osobe koje bi odradile posao Inventure,
a to su osobe koje rade u Općini i baš iz toga su razloga i predložene jer to je posao koji iziskuje
dosta vremena. Iste osobe navodi načelnik odradile su posao i prošle godine i njegov prijedlog je da
ga odrade i sada, ali ako netko ima drugi prijedlog neka se slobodno javi.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da usvoji Prijedlog Odluke o imenovanju
Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te
obveza i potraživanja za 2015. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
ZA usvojena Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2015. godinu, a Odluka o imenovanju
Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te
obveza i potraživanja za 2015. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad. 18. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili prijedloga.
Javio se gospodin Željko Medić te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - postavlja pitanje načelniku u svezi škole.
Načelnik : - govori da je već postala praksa da se na svakoj sjednici pod točkom Pitanja i prijedlozi
spomene škola pa će tako i na ovoj te nastavlja da radovi na školi napreduju no nije realno za
očekivati da će biti u roku tj. do kraja godine no ozbiljnije se krenulo s radovima. Pitanje je kaže
načelnik kome će škola pripasti, da li će osnivač biti Grad Slavonski Brod kako stvari sada stoje ili
će oni osnivačka prava prebaciti na Županiju. Škola je sada gradska, ali Grad Slavonski Brod ne želi
sudjelovati u nikakvim radovima oko škole, ograđuju od svega i žele se škole riješiti, no međutim to
sve, kaže načelnik, treba staviti na papir. Početkom iduće godine je rok na nivou države za
donošenje nove mreže škola, a da li će to biti prihvaćeno vidjeti će se, no ako i ne bude nas se to ne
bi trebalo ticati jer je nama najvažnije da se škola završi te da krene s radom, a dobra stvar je da se
radovi bliže kraju. Nadalje, nastavlja načelnik u svezi trafostanice, išlo se u potpisivanje prava
služnosti na čestici na kojoj će biti trafostanica te se za koji dan ide u ishođenje građevinske
dozvole, a realno za očekivati je da će trafostanica biti do 05.01.2016. godine, što se tiče vodovodne
mreže, kopalo se ispod ceste tako da se tu radi na dovođenju vodovodne mreže, što se tiče plina,
Općina je platila 67.000,00 kn za kopanje i sami priključak plina, što se tiče T – coma također je
napravljen zahtjev za priključak, tamo nema provučena mreže, a T – com ju je dužan provući i na
kraju što se tiče opremanja škole troškovnik je napravljen te poslan Ministarstvu te se čeka
raspisivanje Natječaja za opremanje.
Željko Medić : - pita za iznos opremanja škole.
Načelnik : - odgovara da ne zna koliki će biti iznos opremanja škole.
Goran Andrić : - pita ako škola bude područna hoće li ići djeca od 1. – 4. razreda ili od 1. – 8.
razreda.
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Načelnik : - odgovara, ako škola bude područna ići će djeca od 1. – 8. razreda, a ako bude
samostalna tj. ako osnivač bude Županija ima dvojbi oko upisnog područja te bi navodno upisno
područje bila Tomica i Rastušje, te da bi djeca iz Tomice i Rastušja trebala ići u školu u
Podrckavlje, no međutim roditelj dijete može upisati u školu u koju hoće ako ima mjesta, ali u tom
slučaju ta djeca nemaju pravo na prijevoz.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da se nije
nitko javio, prije zaključenja sjednice OV želi svima prisutnima kao i članovima njihovih obitelji
sve najbolje za Božićne i Novogodišnje blagdane i poziva sve da ostanu na prigodnom domjenku te
20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 19 : 55 sati.
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