REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-20-2
Podcrkavlje, 10. ožujka 2020.
ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 10. ožujka 2020. 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 načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Željko Medić
4. Vinko Čavčić
5. Goran Andrić
6. Željko Glavačević
7. Tomislav Delač
8. Ivan Fogadić
9. Šimun Abramović
10. Vladimir Šimunović

Odsutni:
1.Tomislav Bičanić – opravdao
2. Tomislav Kovačević – opravdao
3. Mato Kovačević - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obavještava nazočne da je gospodin Mario Lovrić dostavio pisani Zahtjev
za stavljanje svog mandata u mirovanje, a za njegovog zamjenika predložen je gospodin Ivan
Fogadić te predloženi mora položiti prisegu kao općinski vijećnik.
Zapisničar: - predsjednik OV obraća se gospodinu Ivanu Fogadiću i govori mu da nakon što
se pročita Prisega, mora reći: Prisežem. Predsjednik općinskog vijeće čita tekst Prisege.
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Predsjednik OV : - “ Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine
Podcrkavlje i Republike Hrvatske, i da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća
pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine Podcrkavlje i da ću štititi Ustavni poredak
Republike Hrvatske.”
Ivan Fogadić: - odgovara: Prisežem.
Svi prisutni: - zapljeskali su i čestitali gospodinu Ivanu Fogadiću na preuzimanju vijećničkog
mandata.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 24. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik. Obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 24. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 10 glasova ZA.
Predsjednik OV: - čita predloženi dnevni red:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine
Podcrkvlje
2. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje i
njezinom pravnom statusu
3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod
Privredne banke Zagreb d.d.
4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim
studentima akademske godine 2019./2020.
5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2019. godini
6. Prijedlog Odluke o izgradnji zajedničke grobnice za premještaje
posmrtnih ostataka na području Općine Podcrkavlje
7. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom
Brodu
8. Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Općine
Podcrkavlje
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2019. godinu
10.Pitanja i prijedlozi
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Predsjednik OV: - nakon što je pročitao predloženi Dnevni red, upućuje pitanje nazočnima
ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda. Obzirom nitko
nema prijedloga za skidanjem ili dopunom pojedinih točaka predlaže da se usvoji Dnevni red
kakav je u Pozivu od točke 1. do točke 10.

Ad.1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Podcrkvlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici gospođi Ružici Janković.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - pozdravlja sve prisutne. Govori da su dobili u
materijalima Prijedlog statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Općine Podcrkavlje te
da je Statut Općine Podcrkavlje novijeg datuma, ali dogodilo se to da je Sabor Republike
Hrvatske u listopadu 2019. godine donio Izmjenu i dopunu Zakona o lokalnoj i područnoj (
regionalnoj ) samoupravi, a to se poglavito odnosi na Urede državne uprave, te da su u
Županijama ukinute državne uprave te da je državna uprava potpala pod županijske upravne
odjele te obavljaju poslove Ministarstva. Nastavlja, da se sukladno spomenutim izmjenama i
dopunama ima obveza donijeti Izmjene i dopuna Statuta sukladno Izmjenama i dopunama
spomenutog Zakona, ali da se nema velikih usklađenja te da se samo odnosi na obvezu
predsjednika Općinskog vijeća koji sve akte, koje donosi Općinsko vijeće mora dostaviti
Ministarstvu u čijem je djelokrugu opći akt, tj. po tematici koja se donosi jer su oni tijelo koje
vrši nadzor općeg akta nad zakonitošću te ako utvrde neku nepravilnost stave ili veto ili
zahtijevaju od vijeća da promijeni odluku ili da ju obustavi od primjene. Nastavlja, da Općina
ima Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja je u sastavu : Tomislav
Bičanić – predsjednik, Vladimir Šimunović i Tomislav Delač te je ona ( privremena
pročelnica ) u njihovo ime predložila Prijedlog Izmjene Statuta te napominje da je sve u
skladu sa Zakonom. Nakon izlaganja, govori da ako nekog 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 : - pita hoće li biti kakva packa obzirom je 01. ožujak prošao.
Privremena pročelnica Ružica Janković : - odgovara da neće.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko više nije javio zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA , a
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje i
njezinom pravnom statusu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelniku gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te nastavlja da ukoliko se
vijećnici sjećaju već je ova Odluka bila donesena, a sad ju treba ponovno donijeti, a radi se o
tome da je Izmjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina bila dužna napraviti
Registar imovine, a u tom Registru imovine popisuje se sve ono što spada kao javno dobro u
općoj uporabi krenuvši od grobalja, javnih zelenih površina, cesta, društvenih domova, dječjih
igrališta, sportskih igrališta, javne rasvjete, a u prvom trenutku mislilo se da je to još jedna
obveza, koja uključuje i financijsku obvezu jer se morala angažirati tvrtka koja u svoj
Program komunalne infrastrukture unese ono što treba, no na kraju, bez obzira na utrošeno i
vrijeme i novac ispalo je da je to vrlo koristan alat te da mnoge stvari koje se nisu dosad
mogle rješavati sada će se vrlo jednostavno riješiti, no uz određene financijske izdatke te se
zato i ide dio po dio, a radi se o tome, gdjegod da Općina ima dio komunalne infrastrukture
putem ove Odluke i uz geodetski elaborat te određenu proceduru upisivati će se kao vlasnik.
Nastavlja, da što se na Općini imalo jako puno neriješenih imovinsko – pravnih odnosa sada
bi se na izneseni način moglo urediti i rješavati. Nastavlja, da sve što se u ovoj Odluci nalazi,
rješeno je ili će se rješiti, te da je rješeno groblje u Grabarju, groblje u Kindrovu, u postupku
rješavanja je groblje u Podcrkavlju ( zato jedan dio katastarskih čestica nije bio upisan ),
groblje u Duboviku, u postupku rješavanja je groblje u Brodskim Zdencima – katoličko novo groblje u Brodskim Zdencima, groblje u Donjem Slatiniku, groblje u Gornjem Slatiniku,
u postupku je rješavanje parkirališta na groblju u Podcrkavlju, Park ispred Općine, a trenutno
je naručen dio koje se nazvao Park Dubovik, a radi se o dijelu ceste koja presijeca od mostića
gdje je Crkva pa do društvenog doma, a ta kompletna površina non stop je bila sporna, stara
škola u Duboviku je bila sporna, a ovim postupkom će se to upisati u vlasništvo Općine,
ucrtati će se svi objekti, izdvojiti će se Crkva iz spomenutog te će na taj način Općina biti
vlasnik toga. Na osnovu svega iznesenog, govori ( zamjenik načelnika ) da je to sve jako
dobra stvar, a na osnovi financijskih mogućnosti sve će se pratiti, jer svaki taj postupak iznosi
od 25.000, 00 – 30.000,00 kuna, te govori obzirom na financijska sredstva koja to budu
omogućavala, slijediti će nove dopune Odluke. Nastavlja, da kod svakog ovog spomenutog
uređenja je bitno da geodete izađu na teren , evidentiraju sve, te se upisuju katastarske čestice.
Nakon svega iznesenog govori da ako nekog nešto zanima, neka slobodno pita.
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Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine
Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10
glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i
njezinom pravnom statusu, a Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i
njezinom pravnom statusu sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje

kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - pozdravlja sve prisutne. Govori, da je ovo već treća godina
gdje se dogovara sa Bankom s kojom se surađuje – PBZ Bankom, minus do 1.000.000,00 kn,
ako nam bude potreban. Objašnjava, da ima dosta Projekata na kojima se radi, te da je ovaj
minus čisto za ne daj Bože, da Općini zatreba. Obrada zaduživanja, Općinu iznosi 1.500,00
kn, kamata je 2, 9 % i to samo na minus ako se u njega uđe, te ponavlja da ovo zaduživanje
nije loše ako Općini slučajno zatreba sredstava.

Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine
Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog
Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d.
usvojen jednoglasno sa 10 glasova ZA, a Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine
Podcrkavlje kod Privredne banke Zagreb d.d. sastavni je dio ovoga Zapisnika.
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Ad.4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim

studentima akademske godine 2019./2020.
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da se ova Odluka donosi dugi niz godina, te je njegov
Prijedlog da i ove godine iznos jednokratne novčane pomoći redovitim studentima redovno
upisane akademske godine bude 1.500,00 kn. Ako netko ima drugi Prijedlog govori, neka ga
slobodne predloži.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći redovnim studentima akademske godine 2019./2020. Nakon glasovanja konstatira da
je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane
pomoći redovnim studentima akademske godine 2019./2020., a Odluka o isplati jednokratne
novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2019./2020. sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad.5. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2019. godini
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelniku gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da se u ovoj točki radi o određenim
stvarima vezanim za sustav civilne zaštite, te da se krajem prošle godine donosio Plan i
smjernice sustava civilne zaštite, a bila je pripremljena i Analiza stanja sustava civilne zaštite
no međutim, ključni su podaci na 11. strani ove točke Dnevnog reda koji se po završnom
stanju Proračuna opisuju, a to se sad od računovodstva dobilo. Nastavlja, da je u 2019. godini
10.500,00 kuna utrošeno na tekuće ažuriranje, a odnosi se na plaćanje usluge firmi IN
Konzalting d.o.o., koja dobar dio poslova vezano za praćenje Zakona obavlja za Općinu, za
Plan djelovanja u području Prirodnih nepogoda utrošeno je 5.625,00 kuna, za vatrogastvo tj.
za DVD utrošeno je 100.000, 00 kuna te za HGSS – Hrvatsku gorsku službu spašavanja
utrošeno je 5.000,00 kuna. Iz svega iznesenog, govori zamjenik načelnika utrošeno je za
sustav civilne zaštite u 2019. godini 121.125,00 kn, a ove 2020. godine u Proračunu ima
predviđeno za potrebe civilne zaštite 93.500,00 kuna, za vatrogastvo – DVD 105.000,00 kuna
te za HGSS 5.000,00 kuna. Nadalje govori, da je danas, dana 10. ožujka 2020. bila
inspektorica iz civilne zaštite čiji je cilj nadzora obveze jedinica lokalne i područne (
regionalne ) samouprave provođenja mjera civilne zaštite koji proizlaze iz Zakona o sustavu
civilne zaštite te govori ( zamjenik načelnika ) da je sve prošlo u redu, osim što se ukazalo na
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neke stvari koje se trebaju malo više doraditi i više se njima posvetiti, a ono što Općinu
definitivno čeka je nabavljanje opreme za postrojbu civilne zaštite. Nakon izlaganja, govori
da ako nekoga nešto zanima, neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite u 2019.
godini. Nakon glasovanja, konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog
Analize stanja sustava civilne zaštite u 2019. godini, a Analiza stanja sustava civilne zaštite u
2019. godini sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Odluke o izgradnji zajedničke grobnice za premještaje

posmrtnih ostataka na području Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da će objasniti zašto je ova točka na
Dnevnom redu. Nadalje, govori da je zamjenik načelnika rekao da se radi Registar komunalne
infratsrukture odnosno uknjižavanje u zemljišno-knjižne odjele komunalne infrastrukture, a
jedno od uknjižavanja su i groblja, a obzirom se rade elaborati izvedenog stanja svih grobalja
na području Općine Podcrkavlje, ukazala se potreba temeljem Zakona da se mora imati
zajednička grobnica, u koju bi se u slučaju napuštanja grobova eshumirali posmrtni ostaci
pokojnika i stavljali u spomenutu zajedničku grobnicu te će se sada u sklopu evidentiranja
grobalja dati tvrtci da izradi elaborat za spomenutu grobnicu. Nastavlja, da će sa svih grobalja
na području Općine Podcrkavlje posmrtni ostaci ići u zajedničku grobnicu, a ta grobnica može
poslužiti i za trenutni smještaj nekog pokojnika npr. branitelja ili domobrana dok mu se ne
odredi smještaj groblja. Nakon izlaganja, govori da ako nekoga nešto zanima neka slobodna
pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izgradnji zajedničke grobnice za
premještaje posmrtnih ostataka na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira
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da je jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o izgradnji zajedničke grobnice
za premještaje posmrtnih ostataka na području Općine Podcrkavlje, a Odluka o izgradnji
zajedničke grobnice za premještaje posmrtnih ostataka na području Općine Podcrkavlje
sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.7. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom

Brodu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da poštujući zahtjev vijećnika gospodina
Željka Medića na javno objavljivanje poziva da se stranke jave kao Prijedlozi za suce
porotnike, ista je ( privremena pročelnica ) poslala svim vijećnicima mailom dopis Županijske
skupštine da se daju Prijedlozi, no od vijećnika nije stigao niti jedan Prijedlog ( predsjednik
OV je predložio jednu gospođu no ona na to nije pristala kada ju se kontaktiralo ) stoga je ona
sama ( privremena pročelnika ) u ime načelnika Općine Podcrkavlje dala Prijedlog za suca
porotnika za općinski sud, a to je Marija Pandurić, službenica Općine Podcrkavlje koja je već
obnašala tu dužnost, 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. Nakon izlaganja,
govori vijećnicima da ako netko ima Prijedlog za drugu osobu neka ju slobodno predloži, ali
mora imati sve podatke o predloženoj osobi kao i pristanak osobe, inače se Prijedlog ne može
uvažiti.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski
sud u Slavonskom Brodu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA
usvojen Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu, a
Prijedlog za imenovanje suca porotnika za Općinski sud u Slavonskom Brodu sastavni je dio
ovoga Zapisnika.
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Ad.8 Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Općine

Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da je Općinsko vijeće dužno imenovati
mrtvozornika na području Općine Podcrkavlje te da je za naše područje obzirom na broj
stanovnika te prostor od 95 km2 potrebno imenovati dva mrtvozornika. Općinsko vijeće je
prethodnih godina donijelo Odluku gdje je imenovalo doktoricu Željku Siser i doktora
Miroslava Godića, naravno uz njihov pristanak na isto, no doktor Miroslav Godić je odustao
te je potrebno imenovati novoga mrtvozornika, te nam se sam obratio doktor neurolog
brodske bolnice Mato Gjurčević koji je dao pristanak biti mrtvozornikom za područje naše
Općine te ako ga Općinsko vijeće usvoji isto će se dostaviti Županijskoj skupštini na
usvajanje ( isto kao i Prijedlog za suca porotnika ). 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 Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na
području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 ZA
glasova usvojen Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Općine
Podcrkavlje, a Prijedlog Odluke za imenovanje mrtvozornika na području Općine Podcrkavlje
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana

gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da se ovo Izvješće donosi svake godine te se šalje u
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, a Izvješće sadrži što se radilo
prošle godine, koliko je otpada zbrinuto na području Općine, koliko imamo divljih deponija.
Nastavlja da je na području naše Općine razvrstavanje otpada na kućnom pragu aktualno te da
ljudi ne voze kao prije smeće na divlje deponije, a postavljene su i dvije kamere, jedna u
naselju Rastušje te jedna u naselju Grabarje te su se ljudi i samim time malo osvijestili da ne
voze smeće bilo kuda. Nastavlja da se saniralo divlje odlagalište prema Sv. Petci u naselju
Rastušje. Nastavlja, da ima još par divljih odlagališta, ali da Općina ima prenosivu solarnu
kameru te će ju prenositi po potrebi kuda bude trebalo. Nastavlja, da je za ovu godinu
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planirana nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, te će 18. ožujka biti raspisan Natječaj te će
se Općina kandidirati za mobilno reciklažno dvorište. Nakon izlaganja govori da ako nekoga
nešto zanima neka slobodna pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se vijećnik, gospodin Željko Medić
te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita hoće li se morati zaposliti osoba za mobilno reciklažno dvorište ili će to
moći odraditi Komunalno poduzeće.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara gospodinu Željku Mediću da će za sada to odrađivati
Komunalno poduzeće te da će se odrađivati organizirani odvoz smeća ( biti će poslana
obavijest građanima o odvozu ).
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2019. godinu, a Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za 2019. godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.10. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - Izvještava vijećnike da izgradnja vrtića napreduje odlično te da
se trenutno pristupa unutarnjem uređenju te uređenju dvorišta, priključak vode je u tijeku, te
mogućnost priključka na struju, a oko 1.300.000,00 kn je već isplaćeno po situacijama za
izgradnju vrtića. Po prognozama izvođača radova vrtić se planira završiti za dva mjeseca, rok
završetka radova je deveti mjesec no obzirom je zima bila blaga, moglo se raditi i evo završiti
će se i prije roka te nakon toga dolazi odrađivanje drugog dijela priče dječjeg vrtića –
osnivanje ustanove. Nastavlja, ( načelnik ) da je razgovarao sa Općinom Sibinj te da su oni
osnovali vlastitu ustanovu, no osnivanje vlastite ustanove je dosta skupo za Općinu te je bio
prijedlog da se u suradnji sa Općinom Klakar, Garčin te još nekoliko Općina koje grade
dječje vrtiće osnuje jedna ustanova te da se zajedno participira u plaći za ravnatelja, pedagoga
i ostale stručne službe, a da sami imamo svoju ispostavu što se tiče odgojiteljica, čistačica.
Nastavno na sve izneseno, nada se da će se priča završiti i odraditi do 9. mjeseca kada počinje
upis djece. Govori, da je iznio novosti što se tiče dječjeg vrtića, a što se tiče društvenog vatrogasnog doma, izgradnje i sve ostalo vezano uz vatrogasni dom, iznijeti će zamjenik
Vlado Tadijanović koji je ujedno i predsjednik DVD – a.
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Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - govori, da je prvi postupak Javne nabave
poništen iz razloga što je ponuđena cijena najboljeg ponuditelja po konačnom bodovanju bila
preko 14.000.000,00 kn, što na iznos od 1.000.000,00 eura koje dobivamo ( DVD ) od
europskih Fondova morali bi faktički još toliko dati, a to je preveliko financijsko opterećenje i
smatra da je to zaista previsoka cijena te se iz toga razloga poništio Natječaj, a prije par dana
ponovno je raspisan novi te će otvaranje Ponuda biti 24. ožujka 2020. i onda će se vidjeti što i
kako dalje. Nastavlja dalje, postoji i drugi problem jer je mislio da će DVD podići kredit te da
će mu Općina biti jamac no pokucavši na vrata Ministarstva rečeno im je – Vladi
Tadijanoviću kao predsjedniku DVD- a te Tomislavu Trtnju kao načelniku Općine da to ipak
tako ne može jer Općina ne može biti jamac Udruzi te da sada postoji prepreka na koji način
riješiti spomenuti problem. Nastavlja, nakon izlaganja o društvenom – vatrogasnom domu, o
Projektu Zaželi – Zaposli koji je u Općini Podcrkavlje uspješno proveden te se privodi kraju
nakon dvije godine, a u te dvije godine zaposleno je bilo 14 žena. Nastavlja, da će se završna
konferencija spomenutog Projekta održati u društvenom domu u Rastušju u petak 13. ožujka
2020. godine te povodom toga poziva sve vijećnike ako su u mogućnosti da dođu. Nadalje,
govori da se Općina već kandidirala za Fazu II – istog Projekta, samo sada je na godinu dana,
a ne na dvije, kao do sada. Nakon izlaganja kako o društvenom – vatrogasnom domu te o
Projektu Zaželi – Zaposli govori, da ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita te da stoji
na raspolaganju.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita u svezi društvenog – vatrogasnog doma, da li je bila samo jedna
Ponuda ili ih je bilo više.
Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika : - odgovara gospodinu Damiru Miletiću –
predsjedniku OV da su bile četiri Ponude, jedna je bila u iznosu od 10.700.000,00, ali kod
javne nabave postoji određeno bodovanje, te ponuditelj koji je dostavio ponudu na iznos od
10.700.000,00 kn nije dostavio potvrde o inženjerima gradilišta te je kod bodovanja pao na
posljednje mjesto, a prva slijedeća je bila 14.000.080,00 kn pa do 14.500.000,00 kn.
Predsjednik OV : - pita može li se što naštimati.
Vlado Tadijanović, Zamjenik načelnika : - odgovara da nema štimanja te da je sve javno.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio zatvara
raspravu i 25. sjednicu OV privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:26 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

