REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/16-01/3
URBROJ: 2178/13-01-01-16-2
Podcrkavlje, 31. svibnja 2016.

ZAPISNIK
sa 22. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 31. svibnja 2016.
godine u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19:30 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenice općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Mario Lovrić
6. Šimun Abramović
7. Šimo Nikolić
8. Željko Medić – stigao na 3. točku
Dnevnog reda
9. Goran Katalinić – stigao na 4. Točku
Dnevnog reda

Odsutni:
1. Barbara Mikulčić
2. Darija Plejić
3. Antun Tomić
4. Mirko Orešković

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, privremena
pročelnica – Ružica Janković, predsjednik MO Oriovčić – Vlado Krpota
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - kako vijećnici uz poziv i materijale nisu dobili Zapisnik sa 21. sjednice
OV, koji iz opravdanih razloga nije gotov, verifikacija istog će se obaviti na idućoj sjednici
OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
Predsjednik OV: - konstatira da na gore izrečeno nitko nema primjedbu. Predsjednik OV
upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanje 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 8.
DNEVNI RED:
1. Razmatranje Izvješća načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine i
donošenje Zaključka o usvajanju istog
2. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Podcrkvlje za 2015. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
3. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnicima Općinskog vijeća, članovima
radnih tijela, članovima Povjerenstava/Komisija/Savjeta, službenicima
Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim suradnicima
4. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Podcrkavlje
5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Podcrkavlje
6. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Slavonskom Brodu
7. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju
iz proračuna Općine Podcrkavlje
8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen sa 7 glasova ZA
te otvara 1. točku dnevnog reda.
Ad. 1. Razmatranje Izvješća načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine i
donošenje Zaključka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te ih obavještava da je sve narečeno u materijalima koje
su dobili za ovu sjednicu, te pita ima li kakvih pitanja ili nejasnoća.

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 Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa
7 glasova ZA OV usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje srpanj –
prosinac 2015. godine., a Zaključak u cijelosti glasi:
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 22. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine prihvatilo je i
usvojilo pisano Izvješće Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje
srpanj - prosinac 2016. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.

Ad. 2. Razmatranje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine
Podcrkvlje za 2015. godinu i donošenje Zaključaka o usvajanju istog
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da se svake godine mora donijeti Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom Općine Podcrkavlje koji se šalje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša, a u dostavljenim materijalima za ovu sjednicu vidljivo je koja su to sve
odlagališta, odnosno deponije, koliko ih je na području Općine, te kolika je količina otpada.
Govori, da nažalost Plan gospodarenja otpadom nije proveden u cijelosti jer postoji velika
količina otpada, a samo saniranje divljih deponija je jako skup posao dok su se manja
divlja odlagališta otpada uspjela sanirati kroz javne radove i ako se opet odobre javni radovi
nastavit će se daljnja saniranja istoga. Nadalje, iako se u većini slučajeva radi o
biorazgradivom otpadu ljudi moraju shvatiti da čine štetu, te da postoji organizirani odvoz
otpada pa bi se trebale staviti table upozorenja ili možda početi kažnjavati počinitelje koji
odlažu otpad na divlja odlagališta, a problem čine velika odlagališta i to uglavnom uz
glavne prometnice, a jedan od većih problema nalazi se u Brodskim Zdencima. Govori, da
je postojao Plan sanacije dok je Fond financirao, no nakon određenih poteškoća taj Plan se
obustavio, a ovime načelnik završava svoj Izvješće i pita ima li kakvih pitanja ili nejasnoća.

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 Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkvlje za 2015. godinu. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 7 glasova ZA OV usvojilo Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi
plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkvlje za 2015. godinu, a Zaključak u cijelosti
glasi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za 2015. godinu
I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području općine Podcrkavlje za 2015. godinu.
II.
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Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu koje je podnio općinski načelnik sastavni je dio
ovog Zaključka.
III.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - konstatira da se sjednici pridružio vijećnik Željko Medić, te sada
kvorum čini 8 vijećnika.
Ad. 3. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnicima Općinskog vijeća, članovima
radnih tijela, članovima Povjerenstava/Komisija/Savjeta, službenicima Jedinstvenog
upravnog odjela, te vanjskim suradnicima
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je na prošloj sjednici iznesen Prijedlog za povećanjem naknade
troškova vijećnicima koji prisustvuju sjednicama te da je do sada naknada vijećnicima
iznosila 51,00 kunu po sjednici te 2,00 kune po prijeđenom kilometru, a u Prijedlogu koji je
podložan promjenama za vijećnike i službenike Jedinstvenog upravnog odjela utvrđivala bi
se naknada troškova u neto iznosu od 150,00 kuna za sudjelovanje na svakoj radnoj
sjednici Općinskog vijeća, te za vanjske suradnike 100,00 kuna, a izrečeni iznos je krajnja
naknada koja bi bila isplaćena što znači da nema posebne naknade za prijevoz. Iznesenim
načelnik završava svoj izlaganje i pita ima li kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Željko Berić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Berić: - pozdravlja sve prisutne i napominje da je on ( Željko Berić ) inicirao ovaj
Prijedlog zbog stalnog nedolaska vijećnika na sjednice te smatra da neki vijećnici zbog
male naknade neće da dolaze i troše svoje vrijeme na sjednice te iz tog razloga daje
Prijedlog, odnosno amandman, da naknada po sjednici iznosi 250,00 kuna po vijećniku i
150,00 kuna vanjskim suradnicima.
Željko Medić: - pozdravlja sve prisutne i govori da svakom vijećniku treba biti na čast što
je izabran doprinositi svojoj zajednici, iako biti vijećnik znači imati i obveza i odgovornosti
te se slaže sa Prijedlogom gospodina Željka Berića jer vijećnik je javna osoba i uplaćeni
iznos za sudjelovanje na sjednici svaki vijećnik može uplatiti nekom u potrebi, pa iz tog
razloga daje i svoj Prijedlog, odnosno amandman da naknada iznosi 300,00 kuna
vijećnicima i 200,00 kuna vanjskim suradnicima po sjednici.
Predsjednik OV: - govori da se određeni iznos daje i strankama što upućuje na to da nije
uvijek naknada ta koja bi mogla motivirati pojedinog vijećnika na prisustvovanje
sjednicima, te se slaže sa izjavom gospodina Željka Medića da se iznos koji dobije vijećnik
može uplatiti nekome drugom, pa daje Prijedlog, odnosno amandman da naknada iznosi
200,00 kuna vijećnicima i 150,00 kuna vanjskim suradnicima po sjednici.
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Privremena pročelnica: - napominje prisutne vijećnike da ako se odreknu primanja
naknade tijekom jednog mandata više nema povrata i uplata se vrši isključivo na žiro-račun
vijećnika.
Predsjednik OV: - daje amandmane na glasovanje.
1. AMANDMAN
Predsjednik OV: - daje prvi amandman na glasovanje koji je usmeno izrekao gospodin
Željko Berić, a glasi: naknada troškova po sjednici - 250,00 kuna vijećnicima, a 150,00
kuna vanjskim suradnicima.
Glasovanje prvog amandmana
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je amandman gospodina Željka Berića
USVOJEN sa 5 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.
Predsjednik OV: - govori da je prvi amandman USVOJEN jer je dobio natpolovični broj
glasova, te ostali amandmani ne mogu ići na glasovanje. Predsjednik OV čita važniji dio
Odluke o naknadi, a to je Članak 4. Financiranje u kojem stoji: Vijećnicima Općinskog
vijeća kao i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se naknada troškova u
neto iznosu od 250,00 kuna za sudjelovanje na svakoj radnoj sjednici Općinskog vijeća, a
članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, članovima Povjerenstava,
Komisija i Savjeta, te vanjskim suradnicima utvrđuje se naknada troškova u neto iznosu od
150,00 kuna za sudjelovanje na svakom radnom sastanku navedenih tijela.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te
se prelazi na glasovanje konačne Odluke.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o naknadi troškova vijećnicima Općinskog
vijeća, članovima radnih tijela, članovima Povjerenstava/Komisija/Savjeta, službenicima
Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim suradnicima. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 8 glasova ZA OV usvojilo Odluku o naknadi troškova vijećnicima
Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, članovima Povjerenstava/Komisija/Savjeta,
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim suradnicima, a Odluka u cijelosti
glasi:
ODLUKU
O NAKNADI TROŠKOVA VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA,
ČLANOVIMA RADNIH TIJELA, ČLANOVIMA POVJERENSTAVA/KOMISIJA/SAVJETA, SLUŽBENICIMA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, TE VANJSKIM SURADNICIMA
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje,
članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, članovima Povjerenstava, Komisija, Savjeta i službenicima
Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća, uvjeti pod kojima im
naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu tih tijela.
II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
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Članak 2.
U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama i za rad u stalnim i
povremenim radnim tijelima Općinskog vijeća, Povjerenstvima, Komisijama i Savjetima pripada:
• članovima Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje,
• članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje,
• članovima imenovanih Povjerenstava, Komisija i Savjeta od strane Općine Podcrkavlje
• službenicima Jedinstvenog upravnog odjela kada su nazočni sjednicama Općinskog vijeća izvan svojeg redovnog
radnog vremena
• vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća
Članak 3.
Članovi općinskih tijela iz članka 2. ove Odluke naknadu troškova ostvaruju odazivom na radnu sjednicu
Općinskog vijeća, sudjelovanjem na radnoj sjednici Općinskog vijeća kao i za rad u Povjerenstvima, Komisijama i
Savjetima.
Članak 4.
III. FINANCIRANJE
Vijećnicima Općinskog vijeća kao i službenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se naknada troškova u
neto iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedesetkuna) za sudjelovanje na svakoj radnoj sjednici Općinskog vijeća.
Članovima stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, članovima Povjerenstava, Komisija i Savjeta, te
vanjskim suradnicima utvrđuje se naknada troškova u neto iznosu od 150,00 kn (slovima: stopedesetkuna) za sudjelovanje
na svakom radnom sastanku navedenih tijela.
Članak 5.
Naknade za rad utvrđene člankom 4. obračunavaju se i isplaćuju polugodišnje na račun korisnika naknade, osim
vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu Općinskog vijeća kojima se naknada isplaćuje u roku 15 dana od dana održane
sjednice ili sastanka.
Članak 6.
Uz naknadu sukladno članku 4. ove Odluke priznaje se i obračunavanje poreza i doprinosa koji su utvrđeni
zakonom i provedbenim propisima za obračun naknada (drugi dohodak).
Članak 7.
Ako član tijela koji ostvaruje pravo na naknadu troškova za rad, istog dana sudjeluje u radu više tijela, ostvaruje
pravo na isplatu samo jedne naknade za sudjelovanje u jednom tijelu.
IV. PROVEDBENE ODLUKE
Članak 8.
Isplata naknade troškova članovima općinskih tijela iz točke 2. ove Odluke vrši se na njihove osobne račune
otvorene u poslovnim bankama.
Članak 9.
Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja ove Odluke vodi posebnu evidenciju o sudjelovanju radnim
sjednicama Općinskih vijeća, sjednicama/sastancima Povjerenstava, Komisija i Savjeta te isplatama naknade troškova.
Članak 10.
Članovi za isplatu naknada troškova dužni su računovodstvu Općine dostaviti podatke o svojem računu otvorenom
u poslovnoj banci.
Članak 11.
Članovi općinskih tijela kada se odriču naknade troškova za svoj rad u tijelima općine podnose potpisanu pismenu
Izjavu o odricanju. Izjava o odricanju može se naknado pismeno opozvati kada članovi tijela ponovno žele steći pravo na
daljnju naknadu troškova. U vremenu od podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave o odricanju naknade troškova
nemaju pravo na isplatu naknade troškova za sudjelovanje u radu u tijelima općine.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi troškova za rad u Općinskom vijeću, Općinskom
poglavarstvu, te visini dnevnice i naknade troškova za službeno putovanje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
2/94. i 3/96.).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Predsjednik OV: - konstatira da se sjednici pridružio vijećnik, gospodin Goran Katalinić,
te sada kvorum čini 9 vijećnika.
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Ad. 4. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je Grad Slavonski Brod donio Odluku gdje se utvrđuje visina
naknade za razvoj na jedinicu mjere isporučene količine pitke vode u iznosu od 1,5 kunu po
m3 i to za razvoj sustava javne vodoopskrbe, a sva su sredstva namjenska i to za svaku
jedinicu lokalne uprave zasebno, što znači da ako Općina Podcrkavlje godišnje uplati
30.000,00 kuna Vodovodu, sva će se ta sredstva utrošiti u produženje vodovodnih mreža i
razvoj vodoopskrbe na području Općine Podcrkavlje. Nastavlja, da iz razloga što Vodovod
nema sredstava za nadogradnju i poboljšanje vodovodne mreže, ovom Odlukom bi svaka
Općina sebi uplatila radove koji bi se mogli obavljati. Govori, da od kada je Općina
Podcrkavlje predala Vodovodu sve vodne građevine nije bilo nikakvih radova, osim radova
prema novoj školi, a te troškove je snosila sama Općina. Napominje da bi se ova Odluka
odnosila samo na one koji su priključeni na gradski vodovod gdje bi im se cijena računa
povećala za 15,00 kuna u slučaju da mjesečno troše 10 m3 te time završava svoj izlaganje i
pita ima li kakvih pitanja ili nejasnoća.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Tomo Samardžija
te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomo Samardžija: - pozdravlja sve prisutne i zanima ga što je s onim ljudima koji su se
već priključili na vodu i platili sekundarni vod Vodovodu koji je išao kroz selo, a ovom
Odlukom bi ti isti ljudi morali sufinancirati nešto što nisu dužni, pa iz tog razloga ne
podržava donošenje ove Odluke.
Načelnik: - razumije gospodina Tomu Samardžiju i govori da su oni koji su prvi uvijek
najlošije prođu bez obzira radilo se to o priključku na vodu, struju ili telefon no nažalost
nema drugih načina da proširimo vodovodnu mrežu na području Općine Podcrkavlje, a
problema oko opskrbe vode ima pa smatra ( načelnik ) da bi bilo dobro donijeti ovu
Odluku, no ako se nakon nekog izvjesnog vremena ustanovi da Općina tim povećanjem nije
postigla ništa može se donijeti Odluka da Općina više neće ubirati spomenutih 1,5 kunu.
Predsjednik OV: - zanima ga o kojem se iznosu radi na bazi jedne godine?
Načelnik: - odgovara na postavljeno pitanje predsjednika OV da se radi o iznosima od
30.000,00 kuna do 50.000,00 kuna iako smatra načelnik da Općina Podcrkavlje realno ne
bi moglo očekivati veliki iznos jer ima jako puno kućanstava koji nemaju priključak na
vodovodnu mrežu pa bi iznos od 1,5 kunu po m3 plaćali samo oni koji već imaju priključak
na gradski vodovod, odnosno oni koji već plaćaju vodu, iako, naglašava načelnik, iznos koji
bi se dobio ovim ubiranjem sigurno namjenski utrošio. Stvar je u tome da mještani Općine
Podcrkavlje koji su spojeni na vodovodnu mrežu trebaju što više trošiti vode, time bi iznos
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koji bi Općina ubirala bio veći i dobiveni iznos bi se mogao utrošiti na produljenje
vodovodne mreže prema onima koji ju nemaju.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Željko Medić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić: - govori da je primijetio da se na uplatnicama svake godine povećava cijena
kubika vode, a mještani Općine već godinama plaćaju odvodnju i financiranje mreže, pa ga
zanima ( Željka Medića ) gdje su ta sredstva koje je Vodovod primio od Općine Podcrkavlje.
Smiješna mu je činjenica da čovjek koji je sagradio kuću svejedno mora platiti priključak
na vodovodnu mrežu, a ovaj problem bi se mogao riješiti kroz programe Europskih
Fondova i zbog argumenata koje je iznio traži odgodu ove točke, možda čak i javnu
raspravu.
Načelnik: - govori da se ova Odluka odnosi samo na one koji imaju priključak na
vodovodnu mrežu.
Željko Berić: - smatra da ne treba gledati uske interese jer je bio slučaj gdje je u selo
dovedena vodovodna mreža koja je iznosila 500.000,00 kuna i na toj mreži ima samo četiri
priključka, a tom se mrežom svim kućanstvima u tom selu omogućio priključak na
vodovodnu mrežu.
Mario Lovrić: - obzirom je Općina Podcrkavlje prepustila Vodovodu izgradnju i
održavanje, zanima ga koliko bi se uspjelo izgraditi metara novog voda s 30.000,00 kuna te
tko će raspisati natječaj, tko će biti u povjerenstvu i što će se odlučivati. Nastavlja, da nije
problem u 10 kubika vode i 15,00 kuna, nego što je s onim ljudima koji zalijevaju bašče pa
troše i po 50 kubika, treba i na njih misliti te iznosi činjenično stanje da ima ljudi kojima je
vod prošao ispred kuće pa se nisu priključili na vodovodnu mrežu jer ljudi nemaju novaca.
Smatra ( Mario Lovrić ) da je Odluka promašena, te je neće podržati jer se kroz druge
Mjere može doći do željenog cilja, a ne pribjegavati povećanju cijene vode.
Vlado Tadijanović: - govori da postoje dvije ključne stvari zašto bi se trebala donijeti ova
Odluka. Prva je ta da su on ( Vlado Tadijanović ) i načelnik u nekoliko navrata bili u
Vodovodu s Prijedlogom ili inicijativom da riješe osnovne probleme i životne potrebe ljudi s
područja Općine Podcrkavlje, a svaki puta odgovor koji su dobili bio je taj da ako Općina
ima mogućnosti i sredstava problemi mogu biti riješeni, a ako Općina nema mogućnosti
ništa od rješavanja problema jer Vodovod nema novaca. Nastavlja, da s druge strane ljudi
koji samoinicijativno odu u Vodovod radi priključka budu poslani natrag u Općinu i kažu
im da bi tamo problem trebao biti riješen, međutim Općina nema niti načina, niti
mogućnosti, niti predviđenih sredstava u proračunu za spomenuti problem. Dogodilo se to
što se Općini stalno nabija na nos, a što je gospodin Željko Berić spomenuo, da se
napravila vodovodna mreža u Donjem Slatiniku, investicija je iznosila preko milijun kuna,
a ima samo 10 priključaka. Nadalje, Vodovod zanima koliko bi godina trebalo Općini da
otplati tu investiciju jer iz gore navedenog razloga oni nemaju interes širiti vodovodnu
mrežu na području Općine Podcrkavlje.
Mario Lovrić: - smatra da se svim žiteljima Općine Podcrkavlje mora omogućiti vodovodna
mreža na koju se mogu priključiti bez obzira koliko udaljeni bili.
Načelnik: - naglašava da se ovom Odlukom to i želi postići.
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Mario Lovrić: - zanima ga koliko je Odluka usklađena sa zakonom, jer se Općini ne isplati
stalno investirati, a povratka sredstava neće biti kao što je primjer sa školom.
Vlado Tadijanović: - nastavlja sa svojim izlaganjem i odgovara na postavljeno pitanje
gospodina Maria Lovrića da je ova Odluka usklađena sa Zakonom temeljem nekoliko
članaka Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Navodi primjer - Kindrovo u kojem
bi se trebalo produžiti 180 metara vodovodne mreže radi 8 kuća, a predračun koji je došao
na Općinu Podcrkavlje iznosi 30.000,00 kuna no Općina nema tih sredstava.
Mario Lovrić: - smatra da bi se taj problem mogao riješiti rebalansom proračuna jer nije u
redu da se nekoj bakici poveća račun za vodu.
Načelnik: - govori da je bio na skupštini Vodovoda gdje su Grad Slavonski Brod i Općina
Sibinj donijeli ovu Odluku, za ostale Općine će se znati nakon njihovih sjednica Općinskog
vijeća, a Općine mogu no ne moraju donijeti ovu Odluku.
Predsjednik OV: - podržava prijedlog gospodina Maria Lovrića da se rješenju ovog
problema pristupi putem rebalansa i misli ( predsjednik OV ) da bi se to malo skupljenog
novca putem ove Odluke moglo potrošiti na jedno selo, a samim time bi ostala sela bila
zakinuta, te bi se stvorile negativne tenzije.
Načelnik: - govori da se može otići u Vodovod, vidjeti kolika je potrošnja vode na području
Općine Podcrkavlje i time bi se dobile neke okvirne brojke i točniji podaci.
Željko Medić: - smatra da ljudi koji su već platili priključak ne bi trebali plaćati za druge, a
oni koji bi se htjeli priključiti na vodovodnu mrežu da se njima omogući samodoprinos ili
neki drugi način na koji bi vodu dobili oni koji to i žele te ponavlja da Vodovod već uzima
za odvodnju i održavanje mreže, pa bi se ta već uplaćena sredstava mogla usmjeriti na
rješavanje problema produljenja mreže.
Načelnik: - govori da Općina Podcrkavlje nema političku moć, a Vodovod ima monopol pa
bi ovom Odlukom sva dobivena sredstva bila strogo namjenska i utrošena samo za Općinu
Podcrkavlje.
Željko Berić: - želi znati hoće li Vodovod Općinu Podcrkavlje čekati dok skupi novce ili će
raditi vodu, a odluka će stajati na snazi te smatra da treba pomoći onima kojima je
vodovodna mreža daleko od kuće, a žele se priključiti. Govori da je u velikoj nedoumici
kako se postaviti po ovom pitanju, ali najbliži je prijedlogu gospodina Željka Medića da se
ova Odluka odgodi.
Privremena pročelnica: - govori da svi koji imaju vodovodnu mrežu, a koja im je prošla
kraj kuće morat će se priključiti, inače će platiti kaznu, a sličan je slučaj i s kanalizacijom.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu te
se prelazi na glasovanje.

Glasovanje

9

Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da sa 6 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA OV NIJE USVOJILO
Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na području općine Podcrkavlje.
Ad. 5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću
Vlado Tadijanović: - napominje da je od 01.08.2015. prestao važiti Zakon o zaštiti i
spašavanju, a donesen je novi Zakon o sustavu Civilne zaštite koji je usklađen s EU
direktivom te svi akti i obveze koji se budu donosili moraju se uskladiti s novim Zakonom, a
Općina će te poslove morati odrađivati u suradnji s firmom In konzalting s kojom ima
sklopljen Ugovor vezan za poslove Civilne zaštite. Govori da s obzirom se ova Odluka mora
donijeti, pita ima li tko kakvih pitanja ili nejasnoća.
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 Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
ODLUKU
o stavljanju izvan snage
Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje stavlja izvan snage Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 13/13.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad. 6. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u
Slavonskom Brodu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
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Načelnik: - govori da je Županijska skupština dala Općini Podcrkavlje kvotu od četiri suca
porotnika za Županijski sud u Slavonskom Brodu što je prije bilo tri suca porotnika, a
mandat je na 4 godine. Općina Podcrkavlje je predložila četiri kandidata, a ovisi o
Županijskoj skupštini hoće li lista predloženih kandidata biti usvojena. Govori da se
kontaktiralo osobe koji su predložene te su oni na to pristali, a isto tako govori vijećnicima
da je ovaj Prijedlog podložan promjenama te završava svoj izlaganje i pita ima li kakvih
pitanja ili nejasnoća.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Za riječ se javio gospodin Šimun Abramović
te mu predsjednik OV daje riječ.
Šimun Abramović: - pozdravlja sve prisutne i smatra da predloženi kandidat s liste za
imenovanje sudaca porotnika, gospodin Ivan Marinović, nije dobar kandidat za predloženo
jer on ( Šimun Abramović ) i predloženi kandidat, Ivan Marinović su sumještani i obzirom
se poznaju ( Šimun Abramović ) obavještava nazočne da spomenuti gospodin ima problema
sam sa sobom pa tako i sa svima u selu.
Predsjednik OV: - obavještava gospodina Šimuna Abramovića da se u ovoj točki glasa za
Odluku za sva četiri kandidata.
Zapisničarka: - se nadovezuje na izlaganje predsjednika OV i govori da se ne može izbaciti
jedan kandidat, odnosno treba se glasati za sve kandidate s liste ili za nikoga što znači da bi
gospodin Šimun Abramović morao dati prijedlog sa četiri nova kandidata za imenovanje
sudaca porotnika ili da glasa protiv ove Odluke.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda u Slavonskom Brodu. Nakon glasovanja konstatira da je sa 5 glasova
ZA, 1 glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA OV usvojilo Prijedlog kandidata za imenovanje
sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu, a Prijedlog u cijelosti glasi:
PRIJEDLOG
kandidata za imenovanje sudaca porotnika
Županijskog suda Slavonski Brod
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje predlaže Stručnoj službi Županijske skupštine i Župana kandidate za
imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Slavonskom Brodu i to:
1. Sanja Medić
2. Goran Šimunović
3. Ivan Marinović
4. Stjepan Mirosavljević
Podaci o predloženim kandidatima:
1. SANJA MEDIĆ
Podaci o predloženom kandidatu:
Ime i prezime : SANJA MEDIĆ (kontakt telefon: 221-176)
Dan, mjesec i godina rođenja: 06.02.1988.
Mjesto i općina rođenja: SLAVONSKI BROD
Ime i prezime oca: VINKO MEDIĆ
Ime majke i djevojačko prezime majke: KATARINA KRIŽANOVIĆ
Jmbg: 0602988307149
OIB: 36659879154
Adresa stanovanja: GLOGOVICA 28, 35201 PODCRKAVLJE
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2. GORAN ŠIMUNOVIĆ
Podaci o predloženom kandidatu:
Ime i prezime : GORAN ŠIMUNOVIĆ (kontakt telefon: 098/9156998, 035/221-055)
Dan, mjesec i godina rođenja: 15.04.1988.
Mjesto i općina rođenja: SLAVONSKI BROD
Ime i prezime oca: STJEPAN ŠIMUNOVIĆ
Ime majke i djevojačko prezime majke: LJUBICA PLIVELIĆ
Jmbg: 1504988302106
OIB: 82639727289
Adresa stanovanja: DONJI SLATINIK 39, 35201 PODCRKAVLJE
Podaci o predloženom kandidatu:
3. IVAN MARINOVIĆ (kontakt telefon: 221-920)
Dan, mjesec i godina rođenja: 01.01. 1949.
Mjesto i općina rođenja: BRODSKI ZDENCI
Ime i prezime oca: MARIN
Ime majke i djevojačko prezime majke: ANA MARJANOVIĆ
JMBG: 0101949302297
OIB: 57816795939
Adresa stanovanja: HRVATSKIH BRANITELJA 3, BRODSKI ZDENCI, 35201 PODCRKAVLJE
Podaci o predloženom kandidatu:
4. STJEPAN MIROSAVLJEVIĆ (kontakt telefon: 464-551)
Dan, mjesec i godina rođenja: 29.07. 1954.
Mjesto i općina rođenja: RASTUŠJE
Ime i prezime oca: FERDINAND
Ime majke i djevojačko prezime majke: DRAGICA MARINOVIĆ
JMBG: 2907954302108
OIB: 57634955422
Adresa stanovanja: RASTUŠJE 75, 35107 PODVINJE

Ad. 7. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz
proračuna Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da je ovo samo usklađenje sa Zakonom jer je Općina do sada imala
Odluku u kojoj je sve na jednom mjestu bilo napisano i gdje je koncesionar za prijevoz
pokojnika obavljao sav posao, a sada u Odluci mora posebno stajati da ako dođe do
obdukcije Općina mora snosit troškove, a nakon što se donese Odluka mora se raspisati
natječaj na poslove za koje Općina snosi troškove, odnosno Općina mora imati Ugovor s
ovlaštenom firmom za takve poslove.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi na
glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 9 glasova ZA OV usvojilo Odluku o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koje se financiraju
iz proračuna Općine Podcrkavlje

12

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podcrkavlje, te
način i postupak povjeravanja obavljanja tih poslova fizičkim i pravnim osobama na području Općine Podcrkavlje.
II. POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA
OPĆINE PODCRKAVLJE
Članak 2.
Pod poslovima prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se: preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili
posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije.
Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika.
Pogrebnik kojemu se povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava dežurstvo od O - 24 sata svakog dana.
III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
Članak 3.
Poslovi prijevoza pokojnika iz Članka 2. ove Odluke povjeravaju se pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje
pogrebničke djelatnosti ugovorom o obavljanju tih poslova nakon provedenog postupka natječaja prikupljanjem pisanih
ponuda.
IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA
Članak 4.
Općinski načelnik Općine Podcrkavlje svojom odlukom pokreće postupak i donosi odluku o objavi natječaja za prikupljanje
ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika.
Za provedbu postupka prikupljanja ponuda, Općinski načelnik osniva povjerenstvo od tri člana.

Članak 5.
Javni natječaj za prikupljanje ponuda objavljuje se na Internet stranici Općine Podcrkavlje i oglasnoj ploči Općine
Podcrkavlje, a sadrži:
poslovi za koju se sklapa ugovor,
vrijeme na koji se sklapa ugovor,
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
oblik jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.
Članak 6.
Pisana ponuda za obavljanje poslova prijevoza pokojnika mora sadržavati sve isprave, dokaze i druge priloge koje je
ponuditelj dužan podnijeti prema objavljenom natječaju, i to:
Dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti (obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),
Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima za posljednji mjesec dana prije objave natječaja (Porezna uprava),
Potvrde BON 1 i BON 2,
Potvrda o plaćenim svim obvezama prema Općini Podcrkavlje,
Dokaz da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog
gospodarskog kriminala,
Izjava o izvršenju obveze uspostave dežurstva 24 sata,
Izjavu da će kao osiguranje izvršenja ugovora prije zaključivanja ugovora predati bjanko zadužnicu,
Reference tvrtke za obavljanje pogrebničke djelatnosti (oprema, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi).
Ponude koje nisu podnesene u roku koji je određen natječajem neće se razmatrati.
Članak 7.
Ponude se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s navedenom adresom i naznakom: „PONUDA ZA
OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA-NE OTVARAJ“, preporučeno putem pošte ili na prijamnom uredu
Općine Podcrkavlje u roku 15 dana od dana objave natječaja na Internet stranici Općine Podcrkavlje.
Članak 8.
Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu natječaja najranije 3 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.
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Rad povjerenstva je javan i sjednici mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja
pisanog dokaza o ovlasti.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik.
Ponude koje ne sadrže sve tražene isprave navedene u točki 6. ove Odluke, smatraju se nepravovaljanim.
Na temelju pristiglih ponuda, povjerenstvo će na slijedećoj sjednici koja će se održati u roku osam dana, analizirati ponude i
donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude te ga uputiti Općinskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i
ispravama koje uz njih prilaže, radi donošenja odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje pogrebničkih poslova na
temelju ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna pristigla ponuda.
Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora, upravni je akt i
protiv te odluke ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 9.
Na temelju odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja općinski načelnik Općine Podcrkavlje s odabranim
ponuditeljem sklapa ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika.
Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri godine.
Članak 10.
Kod sklapanja ugovora ponuditelj mora dati garanciju za uredno ispunjenje istog (bjanko zadužnica).
V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 11.
Najpovoljnijom ponudom za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Podcrkavlje
smatra se potpuna i prihvatljiva ponuda koja potpuno udovoljava svim traženim uvjetima i zahtjevima iz javnog natječaja i
ima najnižu cijenu.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ad. 8. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - navodi da je praksa po ovoj točki dnevnog reda iznijeti izvješće u vezi škole, pa
načelnik obavještava prisutne da su riješeni priključci za vodu, plin i telefon, a struja bi se
u narednom periodu trebala riješiti. Nadalje, što se tiče dvorane ona je u redu, no problem
se pojavio u prizemlju škole gdje se pojavila vlaga, a obzirom se ne zna što će se učiniti po
tom pitanju Općinu je kontaktirao pomoćnik ministra i predložio sastanak u petak u 12:00
sati u prostorijama Općine Podcrkavlje, a tema sastanka je pregled radova, tehnološka
sanacija vlage u dijelu prizemnih prostorija, priprema tehničkog pregleda, priprema
postupka javne nabave za opremanje zgrade te se ide u tom smjeru da se raspiše natječaj za
opremanje škole i paralelno s tim da se rješava vlaga u učionicama u kojima se ona i
pojavila, a voljom izvođača radova, ministarstva i nadzora koji (misli načelnik) nije na
nivou zadatka, može se otkloniti nastala poteškoća. Nadalje, rješavanjem problema i
krajnjim završetkom škole stvorili bi se svi uvjeti za tehnički prijem pa tako i uvjeti za
normalno odvijanje nastave koja bi mogla početi na jesen te naglašava načelnik da se još
nije riješilo imovinsko-pravno pitanje čestice, a radi se o 180 kvadrata, koja je u sklopu
ceste do škole jer se već više od 5 mjeseci čeka njihov vještak. Nastavlja, kada se riješi to
imovinsko-pravno pitanje Općina može dobiti građevinsku dozvolu i raspisati natječaj za
cestu i stazu do škole iako ona nije uvjet ishođenja uporabne dozvole. Načelnik obavještava
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nazočne da je 28.06.2016. Dan općine Podcrkavlje i predlaže da se svečana sjednica
Općinskog vijeća održi u prostorima novoizgrađene škole u Podcrkavlju, no ako škola ne
bude gotova onda u prostoru dvorane gdje bi se osim uzvanika pozvali i mediji da vide kako
napreduju radovi te ovime završava svoja izvješća i pita ima li tko kakvih pitanja ili
nejasnoća.
Željko Medić: - govori da kad je bio sastanak na kojem su osim načelnika bili prisutni i
roditelji te zamjenik gradonačelnika, gospodin Hrvoje Andrić je rekao da će Grad
Slavonski Brod preuzeti obvezu kao osnivač škole u Podcrkavlju, što znači da će škola biti
gradska i samim time djeca iz Tomice i Rastušja će moći nastaviti svoje školovanje u
Podvinju.
Načelnik: - govori gospodinu Željku Mediću da je Grad Slavonski Brod cijelo vrijeme bio
osnivač škole u Podcrkavlju i ako tako ostane oni će odrediti koja će djeca gdje ići, odnosno
hoće li djeca iz Tomice i Rastušja moći nastaviti školovanje u Podvinju ili će morati
pohađati školu u Podcrkavlju.
Željko Medić: - nastavlja svoje izlaganje i govori da je na spomenutom sastanku
prisustvovala i ravnateljica škole „Blaž Tadijanović“ u Podvinju koja je rekla da bi sva
djeca koja su počela školovanje u Podvinju, a s područja su Općine Podcrkavlje iz
pedagoških razloga trebala nastaviti svoje školovanje u Podvinju na što su se roditelji
pobunili jer im je dosta vozanja djece do Podvinjačke škole. Nastavlja da je stav roditelja
takav da od iduće školske godine djeca s područja Općine Podcrkavlje, osim Tomice i
Rastušja počnu pohađati novu školu u Podcrkavlju. On ( Željko Medić ) mora sazvati
sastanak vijeća roditelja na kojem će se odlučiti o daljnjim postupcima, jer su roditelji
suglasni u tome kad se škola u Pocrkavlju završi da djeca nastave školovanje u njoj bez
obzira koji razred bili.
Načelnik: - obrazlaže gospodinu Željku Mediću da će u petak iz Ministarstva doći u Općinu
Podcrkavlje i održati će se sastanak vezan za novu školu, pa ga poziva da prisustvuje istom,
s osim toga, kad se škola u Podcrkavlju završi sve je u rukama ravnateljice škole u
Podvinju, jer će ona biti nadležna za organizaciju i odvijanje nastave u Podcrkavlju te je
nepotrebno sada o tome razgovarati jer škola u Podcrkavlju nije gotova i tek kad se dobije
uporabna dozvola može se početi s početkom održavanja nastave pa se tada može opet
govoriti o ovoj temi.
Željko Medić: - govori da bi komunalni redar treba izići na teren i doći u Glogovicu da vidi
odloženo smeće na javnim površinama te da učini sve što je u njegovoj nadležnosti. Traži
pisano izvješće na opomenu po pitanju smeća ispred kuće Ljudevita Laškaja, jer je stanje
katastrofalno i smatra da se ništa po tom pitanju nije poduzimalo.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da
se nitko nije javio zatvara 8. točku dnevnog reda te 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 :33 sati.

15

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Marija Pandurić, dipl.iur.

16

