REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/5
URBROJ: 2178/13-01-01-20-2
Podcrkavlje, 08. srpnja 2020.
ZAPISNIK
sa 28. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 08. srpnja 2020. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20:00 sati.
Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja načelnika općine i njegova zamjenika, nazočne
vijećnike, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Vinko Čavčić
4. Željko Glavačević
5. Tomislav Delač
6. Ivan Fogadić
7. Mato Kovačević

Odsutni:
1. Goran Andrić – opravdao
2. Vladimir Šimunović
3. Tomislav Kovačević
4. Šimun Abramović
5. Tomislav Bičanić
6. Željko Medić - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnike sa 25. i 26. sjednice OV,
iste daje na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnike, obzirom nitko nema primjedbi
na Zapisnike, predlaže glasovanje istog.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da su Zapisnici sa 25. i 26. sjednice OV
usvojeni jednoglasno sa 7 glasova ZA.
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Predsjednik OV: - pročitao utvrđeni prijedlog dnevnog reda, te upućuje pitanje nazočnima
ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda. Obzirom se nitko
nije javio, daje Prijedlog Dnevnog reda na glasovanje.
Glasovanje :
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno sa 7
glasova ZA, a Dnevni red glasi :
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Izgradnja društvenog i
vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje, (Zaključak o prihvaćanju)
2. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Podcrkavlje
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Podcrkavlje za 2020. godinu
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Srebrne svirale“
7. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi općine
Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku na k.č.
br. 234/20 k.o. Slatinik Mali
9. Pitanja i prijedlozi

Ad.1. Prijedlog Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Izgradnja društvenog i
vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje, (Zaključak o prihvaćanju)

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine, gospodinu Vladi
Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da su svi
upoznati sa izgradnjom društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje, a radi lakšeg
financiranja izgradnje potrebno je sklopiti Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta.
Nastavlja da bi se ovim Zaključkom ovlastilo načelnika Općine Podcrkavlje da potpiše
Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta – Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u
Općini Podcrkavlje, a potpisao bi ga sa predsjednikom DVD – a Podcrkavlje. Govori da ako
nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
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Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu u
provedbi projekta Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Zaključak o prihvaćanju
Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u
Općini Podcrkavlje, a Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje sastavni dio Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog Odluke o zaduživanju Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje privremenoj pročelnici, gospođi Ružici Janković.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - pozdravlja sve prisutne te govori da je potrebno
donijeti Odluku o zaduživanju Općine Podcrkavlje na iznos od 4.600.000,00 kuna povodom
sufinanciranja izgradnje kapitalnog objekta društvenog i vatrogasnog doma u Općini
Podcrkavlje. Nastavlja, da bi se ovom Odlukom ovlastio načelnik Općine sklopiti Ugovor o
kreditu s PBZ-om, ali nakon što se dobije suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Nakon
izlaganja govori da ako nekog 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 o zaduživanju Općine Podcrkavlje.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o
zaduživanju Općine Podcrkavlje, a Odluka o zaduživanju Općine Podcrkavlje sastavni je dio
ovoga Zapisnika.
Ad.3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da su u materijalima vidljive
Izmjene i dopune Proračuna Općine, a on će pobliže pojasniti na što se Izmjene odnose.
Govori da planirani iznos prihoda koji se odnosi na prihode poslovanja i prihode od
nefinancijske imovine u Proračunu za 2020. godinu bio 14.332.090,63 kune te bi se sad
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povećalo za 440.188,47 kuna pa bi iznosio 14.772.279,10 kuna, a planirani iznos rashoda
planiran je u iznosu od 15.626.090,63 kn, a povećalo bi se za iznos od 6.529.145,00 kuna te bi
sad iznosilo 22.155.235,63 kune. Nastavlja da se iz iznesenog može vidjeti razlika viška /
manjka u iznosu od 1.294.000,00 kuna koji je planiran te iznosa od 6.088.956,53 kn koji bi se
Rebalansom dobio. Nastavlja da će detaljnije obrazložiti : razdjel općinskog vijeća i
općinskog načelnika povećao bi se za 44.400,00 kuna, a odnosi se na Program mjera i
aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Općinskog vijeća u iznosu od 18.400,00 kn, dok bi
se povećanje od 26.000,00 kuna odnosilo na Program mjera i aktivnosti za osiguranje rada iz
djelokruga izvršnog tijela. Razdjel Jedinstvenog upravnog odjela povećao bi se za iznos od
6.484.745,00 kuna, a odnosi se na Program mjera i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga
jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 100.000,00 kuna, te na Program upravljanja
imovinom Općine u iznosu od 4.630.000,00 kuna, a od čega se najveći dio odnosi na
izgradnju društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje u iznosu od 4.600.000,00
kuna, a iznos od 30.000,00 kuna odnosi se na opremanje zgrade. Nastavlja, da se Program
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećava za 718.500,00 kuna, a
Program protupožarne i civilne zaštite se povećava za 7.000,00 kuna, dok se Program zaštite
okoliša povećava za 6.700, 00 kuna, Program aktivne politike zapošljavanja povećava se za
502.545,00 kuna, a odnosi se na Projekt Zaželi – Zaposli II. Nastavlja, Program gospodarenja
komunalnim otpadom se povećava se za 90.000,00 kuna te Program redovne djelatnosti
dječjeg vrtića za 430.000,00 kuna. Nakon izlaganja, govori ( načelnik ) 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu usvojen jednoglasno sa 7 glasova ZA, a I.
Izmjene i dopuna Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu sastavni su dio ovoga
Zapisnika.
Ad.4. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da je na 23. Sjednici Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje dana 03. prosinca 2019. godine donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu, a njezine Izmjene i dopune sada bi se odnosile na dugoročno
zaduživanje Općine u iznosu od 4.600.000,00 kuna za potrebu realizacije kapitalnog projekta
Izgradnje društvenog i vatrogasnog doma u Općini Podcrkavlje, a spomenuto nije planirano
kod donošenja Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu te na kratkoročno zaduživanje
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Općine Podcrkavlje u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Nakon izlaganja, govori načelnik 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 Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o I. Izmjeni i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu, a Odluka o I. Izmjeni i dopuni
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podcrkavlje za 2020. godinu sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad.5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Podcrkavlje za 2020. godinu

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da se Program građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Podcrkavlje za 2020. godinu planirao u iznosu od 9.930.000,00 kuna, a sada
bi se povećao za 718.500,00 kuna, a odnosi se na slijedeće : nerazvrstane ceste planirane su u
iznosu od 2.050.000,00 kn, a sada bi se smanjio iznos za 210.000,00 kuna – nerazvrstana
cesta prema groblju u Duboviku 2. Faza koja je planirana u iznosu od 300.000,00 kuna, a sada
bi se povećala za iznos od 170.000,00 kuna te asfaltiranje odvojka Vinogradske ulice u
Tomici koja je planirana u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a sada bi se umanjilo za iznos od
380.000,00 kuna. Nadalje, kod javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet
motornih vozila, planirano u Proračunu za 2020. godinu za izgradnju nogostupa u naselju
Gornji Slatinik bilo je 50.000,00 kuna, a sada bi se povećalo za 25.000,00 kuna. Nastavlja,
kod građevina i uređaja javne namjene za izgradnju dječjeg vrtića planirano je 4.000.000,00
kuna, a sada bi se povećalo za 125.000,00 kuna, kod investicijskog ulaganja u društvenom
domu u Gornjem Slatiniku planirano je 50.000,00 kuna, a sada bi se povećalo za iznos od
100.000,00 kuna, a kod dogradnje sportskog objekta Nogometnog kluba Podcrkavlje nije
planirano ništa, no sada bi se dodao iznos od 100.000,00 kuna. Nadalje što se tiče groblja, za
mrtvačnicu na groblju u Gornjem Slatiniku planirano je 150.000,00 kuna, a sada bi ju
povećali za iznos od 250.000,00 kuna, za mrtvačnicu u Donjem Slatiniku planirano je
150.000,00 kuna, a sada bi ju povećali za iznos od 200.000,00 kuna, za izgradnju ograde na
groblju u Rastušju planirano je 20.000,00 kuna, a sada bi ju povećali za iznos od 40.000,00
kuna, za izgradnju ograde na groblju u Duboviku nije bilo ništa planirano, no sada bi dodali
iznos od 8.500,00 kuna te za izgradnju ograde na groblju u Kindrovu nije bilo ništa planirano
no sada bi dodali iznos od 30.000,00 kuna.
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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 I. Izmjena i dopuna Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2020. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podcrkavlje za 2020. godinu, a I.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine
Podcrkavlje za 2020. godinu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad.6. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Srebrne svirale“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku gospodinu Tomislavu Trtnju.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - što se tiče ove točke, načelnik govori da svi već znaju da je
dječji vrtić u Podcrkavlju izgrađen te da je potrebno za početak donijeti Odluku o osnivanju te
daje prijedlog imena. Nastavlja, da je gospodin Miroslav Bjelobrk dao svoj Prijedlog za ime
dječjeg vrtića te predlaže da se zove „ Dječji vrtić Srebrne svirale „ po zbirci poezije
Dragutina Tadijanovića koja je prvi puta objavljena 1960. godine te je doživjela XX
dopunjeno izdanje, a sam naziv podsjećao bi na izvanredno dugo razdoblje stvaranja djela
Dragutina Tadijanovića. Nastavlja da je u Prijedlogu Odluke definirano sve o dječjem vrtiću –
tko mu je osnivač, adresa, što je djelatnost dječjeg vrtića, što se u dječjem vrtiću ostvaruje,
koje su obveze osnivača, tko upravlja dječjim vrtićem, tko je stručno tijelo dječjeg vrtića,
kako se uređuje djelokrug i način rada dječjeg vrtića, tko može biti ravnatelj dječjeg vrtića,
kako se imenuje i razrješuje te da je do imenovanja ravnatelja, imenovana privremena
ravnateljica dječjeg vrtića, koji su akti dječjeg vrtića, kako se donose, tko ih donosi, tko
osigurava sredstva za rad dječjeg vrtića, što je imovina dječjeg vrtića te tko za što u svezi
imovine odgovara, na koji period se osniva dječji vrtić te kako može prestati sa radom. Nakon
iznesenog govori da što se tiče naziva Dječjeg vrtića Srebrne svirale, putem odvjetnice poslan
je Zahtjev za davanjem suglasnosti za naziv Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te su
isti i dali suglasnost da podržavaju Prijedlog oko naziva imena, a sada je na Odluci Općinskog
vijeća da donesu Odluku o osnivanju dječjeg vrtića pod nazivom „Dječji Vrtić Srebrne
svirale“. Nakon detaljnog izlaganja, govori načelnik da ako nekoga nešto zanima neka
slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Glavačević te
mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Glavačević : - pita zna li se kada će dječji vrtić početi sa radom te da li se zna koliko
će djelatnika / djelatnica biti zaposleno.
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Tomislav Trtanj, Načelnik: - odgovara da se planira da dječji vrtić krene sa radom u
listopadu te da se planira zaposliti tri – četiri odgojiteljice, s tim da bi ravnateljica dječjeg
vrtića radila na pola radnog vremena kao odgojiteljica, a pola radnog vremena kao
ravnateljica te se planira zaposliti i jednu spremačica.
Antun Metić : - pita da li će u dječji vrtić moći pohađati i djeca od 6 mjeseci , obzirom je
tako navedeno u članku 3. Odluke.
Ružica Janković, privremena pročelnica : - odgovara da ne, jer dječji vrtić prostorom ne
može sada prihvatiti djecu u jaslice, ne ispunjavaju se uvjeti, ali je u Odluci navedeno tako, da
se danas sutra ne mora raditi doregistracija dječjeg vrtića.
Predsjednik OV: - govori da ga naziv „Dječjeg vrtića Srebrne svirale“ podsjeća na
tamburaški sastav, da je naziv malo grub za naziv dječjeg vrtića te predlaže da se zove „
Bambi Podcrkavlje“. Nastavlja, da ako netko ima nekakav drugi Prijedlog neka slobodno kaže
pa će se glasovati o amandmanima.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko više nije javio daje
Amandman na glasovanje.
Glasovanje o amandmanu : Predsjednik OV: - daje na glasovanje amandman o nazivu imena dječjeg vrtića te pita tko je
za to da se promijeni naziv „ Dječji vrtić Srebrne svirale“ u „Dječji vrtić Bambi Podcrkavlje“.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova za usvojen Amandman o nazivu
dječjeg vrtića te će se promijeniti iz naziva „Dječji vrtić Srebrne svirale“ u naziv „Dječji Vrtić
Bambi Podcrkavlje“.
Glasovanje o Odluci sa usvojenim amandmanom : Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“,, a Odluka o osnivanju
Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.7. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi
općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.

7

Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da vijećnici
znaju da su se na prethodnim sjednicama donosile Odluke o upravljanju komunalnom
infrastrukturom, a u ovoj Odluci se radi o društvenom domu u Tomici, društvenom domu i
parkiralištu u Rastušju, društvenom domu u Grabarju, društvenom domu u Matković Maloj te
pomoćnom igralištu u Podcrkavlje te će se sve evidentirati. Nakon objašnjavanja na ekranu
koji je pred vijećnicama govori im ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se 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 II. Izmjeni i dopuni Odluke o
komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu, a
Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Podcrkavlje i
njezinom pravnom statusu sastavni je dio ovoga Zapisnika.
Ad. 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku na k.č.
br. 234/20 k.o. Slatinik Mali
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelniku gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da Općina Podcrkavlje planira izgraditi
mrtvačnicu u Gornjem Slatiniku, da je ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu od
Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša te da je sada potrebno
donijeti Odluku kojom bi se Općini dala suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine
Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku na k.č. br.
234/20 k.o. Slatinik Mali te bi se putem LAG – a javili na Natječaj. Nakon izlaganja govori da
ako nekoga nešto zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na groblju u
Gornjem Slatiniku na k.č. br. 234/20 k.o. Slatinik Mali. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 7 ZA glasova usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu
ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na groblju u
Gornjem Slatiniku na k.č. br. 234/20 k.o. Slatinik Mali, a Odluka o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt „Izgradnja mrtvačnice na
groblju u Gornjem Slatiniku na k.č. br. 234/20 k.o. Slatinik Malisastavni je dio ovoga
Zapisnika.
Ad. 9.Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj
te mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Trtanj, Načelnik: - govori da mu je drago zbog dječjeg vrtića, da je to veliki
uspjeh i napredak Općine Podcrkavlje te da će biti potrebe da se Općinsko vijeće sastaje zbog
donošenja daljnjih Odluka u svezi spomenutoga. Nastavlja, da je gospođa Marija Olujević
Grigić počela raditi u Općini u računovodstvu te da se nada da će računovodstvo sada bolje
funkcionirati jer imamo osobu koju u svakom trenu možemo nešto pitati te da već svi znaju da
smo do sada imali računovodstveni servis izvana. Nastavlja, da je dan Općine Podcrkavlje
prošao bez problema te da smo se morali prilagoditi situaciji sa COVIDOM 19, ali što se
može, što je tu je i zahvaljuje se svima koji su prisustvovali i sudjelovali u proslavi Dan
Općine Podcrkavlje.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio zatvara
raspravu i 28. sjednicu OV privodi kraju.

DOVRŠENO u 21:20 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

