REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/20-01/6
URBROJ: 2178/13-01-01-20-2
Podcrkavlje, 24. rujna 2020.
ZAPISNIK
sa 29. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 24. rujna 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 zamjenika načelnika, nazočne vijećnike, službenice
općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Načelnik Općine gospodin Tomislav Trtanj nije prisutan na sjednici Općinskog vijeća jer se
nalazi u izolaciji zbog COVID – 19, te ga zamjenjuje njegov zamjenik gospodin Vlado
Tadijanović.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Antun Metić
3. Vinko Čavčić
4. Tomislav Delač
5. Tomislav Kovačević
6. Ivan Fogadić
7. Mato Kovačević
8. Šimun Abramović
9. Tomislav Bičanić

Odsutni:
1. Goran Andrić – opravdao
2. Vladimir Šimunović - opravdao
3. Željko Medić – opravdao
4. Željko Glavačević – opravdao

Ostali nazočni:
Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković – privremena pročelnica.
Marija Pandurić, Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - obzirom su vijećnici uz poziv dobili Zapisnik sa 28. sjednice OV, isti daje
na verifikaciju. Pita ima li tko primjedbi na Zapisnik, obzirom nitko nema primjedbi na
Zapisnik, predlaže glasovanje istog.
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Glasovanje:
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 28. sjednice OV usvojen
jednoglasno sa 9 glasova ZA.
Predsjednik OV: - pročitao utvrđeni prijedlog dnevnog reda, te upućuje pitanje nazočnima
ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu pojedinih točaka dnevnog reda. Javio se zamjenik
načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje riječ.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - predlaže dopunu Dnevnog reda, na način da
predloženu točku 11. Pitanja i prijelozi mijenja točka Prijedlog Odluke o određivanju pravnih
osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje, te bi time
točka 11. Pitanja i prijedlozi bila točka 12., a točka 11. bila bi Prijedlog Odluke o određivanju
pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje.
Predsjednik OV: - pita ima li tko još kakvih Prijedloga za skidanje ili nadopunu Dnevnog
reda. Obzirom nitko više nije imao Prijedloga za skidanje ili nadopunu točaka dnevnog reda
daje Dnevni red na glasovanje.
Glasovanje :
Predsjednik OV: - pita tko je za nadopunu Dnevnog reda na način da točka 11. Pitanja i
prijedlozi budu točka 12., a točka 11. bude Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i
udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite. Nakon glasovanja konstatira da je Dnevni
red zajedno sa nadopunom usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA, a Dnevni red sa
nadopunom glasi :
DNEVNI RED:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine
2. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“
3. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića
„Bambi Podcrkavlje“
5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama,
naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu
Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“
9. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja
i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“

2

10. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika
korisnika usluga u cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav
civilne zaštite Općine Podcrkavlje
12. Pitanja i prijedlozi

Ad.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01.
siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika Općine Podcrkavlje, gospodinu
Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - pozdravlja sve prisutne te govori da će ukratko
umjesto načelnika jer ga nema obrazložiti ovu točku. Nastavlja, što se tiče ove točke
Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja
do 30. lipnja 2020. godine vidi se da je bilo prihoda u iznosu od 3.853.943,70 kn, a u odnosu
na ostvarenje od prošle godine radi se o povećanju od 311.142,40 kn. Nadalje, u istom
razdoblju ove godine bilo je rashoda u iznosu od 4.324.715,84, a za razliku od prošle godine u
isto vrijeme to je iznos od 1.541.406,00 kn. Iz svega iznesenog, govori zamjenik načelnika da
se u odnosu na prihode i rashode radi o manjku od 470.772,14, a taj manjak pokriven je iz
sredstava iz prethodnih godina koji se prenio u Proračun, a iznosio je 2.781.908,99 kn, a kada
se zbroji višak / manjak knjiženo stanje je 2.311.136,85 kn. Nastavlja, da bi kao važnu stvar
istaknuo prihode od poreza gdje se vidi da je u prvom periodu 2019. godine ostvareno
2.535.816,92 kn, a u 2020. godini ostvareno je 2.164.443,27 kn, što iznosi 371.373,65 kn
manje nego prošle godine. Govori da je ukratko objasnio najvažnije, a ako nekoga nešto
zanima neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - govori da je 15 % manjka prihoda, a 55 % povećanje rashoda za isti
period u komparaciji sa prošlom godinom pa ga zanima odnosi li se to povećanje na dječji
vrtić ili ?
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - odgovara potvrdno jer su najveća plaćanja išla u
investiciju dječjeg vrtića.
Ivan Fogadić : - govori da su prihodi veći u odnosu na prošlu bez obzira što je prirez manji i
da je to dobro.
Tomislav Bičanić : - govori da su povećani samo za 8 % i to prodajom zemlje.
Ivan Fogadić : - odgovara, nema veze bitno da se „rupe krpaju”.
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Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - odgovara da to nije loše, ali svakako će faliti dio
koji se neće dobiti, ali nekako se nosi Općina sa trenutnom situacijom COVID – 19, a vidjet
će se što će još biti.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se više nitko nije javio, zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, a Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podcrkavlje za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja
2020. godine sastavni je dio Zapisnika.

Ad.2. Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika, gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori, da ako se Prijedlog Odluke pročita vidjeti
će se da se samo ispravlja pogreška u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „ Bambi „, na način
da se na navedenoj Odluci u naslovu Odluke iza riječi Bambi dodaje riječ Podcrkavlje, kao i u
članku 1., a u obrazloženju Odluke vidi se da je nakon što je Odluka stupila na snagu
upozoreno na pogrešku i propust te nemogućnost registracije vrtića u sudskom registru.
Dakle, objašnjava zamjenik načelnika, prethodno donesena Odluka u cijelosti ostaje identična,
samo se dodaje riječ Podcrkavlje, a 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 ispravci pogreške u Odluci o
osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića
„Bambi“, a Odluka o ispravci pogreške u Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“ sastavni
je dio ovoga Zapisnika.
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Ad.3. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika : - govori da se ova Odluka o Planu mreže dječjih
vrtića na području Općine Podcrkavlje donosi svake godine u jesen, a do sada se surađivalo sa
dječjim vrtićem Ivančica Oriovac, a evo od ove godine imamo svoj vlastiti vrtić te je potrebno
donijeti ovu Odluku tj. ovaj Plan mreže dječjih vrtića.
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 Plana mreže dječjih vrtića na području
Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na
području Općine Podcrkavlje usvojen jednoglasno sa 9 glasova ZA, a Plan mreže dječjih
vrtića na području Općine Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg
vrtića „Bambi Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da se sve naredne točke koje se odnose na
davanje suglasnosti „Dječjem vrtiću Bambi Podcrkavlje“ odnose na ono što je Upravno vijeće
Dječjeg vrtića donijelo te to samo Općinsko vijeće treba potvrditi, bez mogućnosti da bilo što
mijenja. Nastavlja, da su u Upravno vijeće imenovane slijedeće osobe : predsjednik Upravnog
vijeća, gospodin Tomislav Bičanić koji je ujedno i vijećnik Općinskog vijeća Općine
Podcrkavlje, zamjenik predsjednika je Mirko Orešković te Tomislav Delač, član, koji je
također vijećnik Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje. Nastavlja, da su spomenuti članovi
Upravnog vijeća održali sjednicu Upravnog vijeća na kojoj su između njih bili i načelnik
Općine Podcrkavlje, privremena pročelnica – koja je sve akte i priredila te predsjednik
Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje, a na toj sjednici doneseni su akti koji se tiču Dječjeg
vrtića, a sada im Općinsko vijeće treba samo dati Suglasnost.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
5

Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“, a Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“sastavni je dio ovoga
Zapisnika.

Ad.5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da se ova točka kao što je već i rekao
točka koja se tiče Dječjeg vrtića Bambi Podcrkavlje, a odnosi se na daljnje ustrojstvo i rad
Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ te bi Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje samo trebalo
dati Suglasnost.
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 davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“, a Odluka o davanju prethodne
suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Bambi Podcrkavlje“ sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad.6. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o
plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“

Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da je i ova točka samo jedna u nizu za
koju je potrebno dati Suglasnost Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje, a vijećnici su upoznati
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jer se već o tome raspravljalo i prije same sjednice Općinskog vijeća, a ako nekoga nešto
posebno zanima neka slobodno pita.

Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te
mu predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - govori da je ovo nešto novo za sve, posebno za njega kao predsjednika
Upravnog vijeća te ništa nije uklesano u kamenu i da je sve podložno promjenama,
izmjenama i dopunama ovisno kako bude išlo poslovanje Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“, ali da bi se uopće moglo krenuti s radom potrebno je donijeti akte koje je
privremena pročelnica složila te im Općinsko vijeće sada treba dati Suglasnost.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko više nije zatvara raspravu te
se prelazi na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg
vrtića „Bambi Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama,
naknadama i ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“, a
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i
ostalim materijalnim pravima radnika Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ sastavni je dio
ovoga Zapisnika.

Ad.7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu
Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Vlado Tadijanović, zamjenik načelnika: - govori da se i ova točka kao i sve prethodne
također odnosi na Dječji vrtić Bambi Podcrkavlje, te da nema potrebe ni ovo ništa posebno
izlagati, obzirom u materijalima imaju sve te da je ionako sve podložno promjenama kako je i
rekao i predsjednik vijeća i predsjednik Upravnog vijeća.
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 prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“, a Odluka o davanju
prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“
sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelniku gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - govori da je i ova točka kao i sve prethodne
nužna za dati Suglasnost kako bi se oformio rad Dječji vrtića „Bambi Podcrkavlje“, te govori,
da nema potrebe posebno ništa pojašnjavati jer sve u materijalima piše.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javi se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - govori da se svim ovim Pravilnicima reguliraju određeni dijelovi rada
Dječjeg vrtića, a u ovom Pravilniku o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ govori se o raznim pravima same djece –
korisnika, ali opet ponavlja da sve podliježe promjenama.
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 davanju prethodne suglasnosti na
prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg
vrtića „Bambi Podcrkavlje“. Nakon glasovanja konstatira da jednoglasno sa 9 glasova ZA
usvojen Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu
djece i ostvarivanje prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“, a
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanje
prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ sastavni je dio ovoga
Zapisnika.
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Ad. 9. Prijedlog Odluke o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelnika gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - govori da se ova točka odnosi isključivo na
Općinsko vijeće tj. oni donose ovu Odluku, te nastavlja da je predloženo da to za 10 – satni
program bude 1.500,00 kn te za 6 – satni program 1.200, 00 kn, a osnovna uplata je 300,00 kn
te da je ovo početni okvir, a kasnije će se vidjeti da li će se to još korigirati ili ne.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Bičanić : - govori da ove cijene nisu ispaljene iz glave već su donesene na bazi
analize koje je radila privremena pročelnica u usporedbi sa drugim Općinama, drugim
vrtićima, a na ove predložene cijene dolaze još razni propusti, a o socijalnim pravima roditelja
i djece pokušalo se biti maksimalno osjetljiv. Nastavlja, da nije nikom u interesu da vrtić
financijski ubije Općinu, jer zna se da Općina sufinancira komunalno poduzeće, društveni –
vatrogasni dom. Nastavlja, da bi bilo dobro da osnovica bude 1.000, kn, ali što će biti ako se
za godinu dana vidi da se mora poskupiti za 100 %, uglavnom nastavlja da će se vidjeti sve
kroz godinu, pa ako se bude mogla i smanjiti cijena bilo bi dobro.
Tomislav Kovačević : - pita kolika je cijena npr. u Podvinju ?
Mato Kovačević : - govori da je u Sibinju za 200,00 kn skuplje.
Tomislav Bičanić : - govori da su gradski vrtići iznosili oko 1.400,00 – 1.500,00 kn, puna
cijena, ali ako si npr. sa područja Grada dobije se 50 % jeftinije, ako drugo dijete ide u vrtić
opet se dobije popust i slično.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da bi dala opasku na izjavu Mate
Kovačevića te govori da je Sibinj skuplji, ali kojekakva umanjenja imaju po kategorijama
građana. Nastavlja, da se u Sibinju mora uzeti u obzir da oni imaju i jasličku dob od 3 mjeseca
do 3 godine djetetova života što je puno skuplji Program.
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 ekonomskoj cijeni usluga i
programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“.
Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o
ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem
vrtiću „Bambi Podcrkavlje“, a Odluka o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i
9

predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“ sastavni je dio
ovoga Zapisnika.

Ad. 10. Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja
roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni usluga i programa ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje Privremenoj pročelnici, gospođici Ružici Janković.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da se već nekako i započeo Prijedlog
ove točke, obzirom su predsjednik Upravnog vijeća gospodin Tomislav Bičanić, predsjednik
OV Damir Miletić kao i vijećnik gospodin Tomislav Delač bili na sjednici Upravnog vijeća i
razgovaralo se o cijeni na sjednici Upravnog vijeća bez obzira što je ovo Odluka Općinskog
vijeća. Nastavlja, da će ovdje izložiti par ključnih stvari te nastavlja da ova Odluka sadržava
participiranje (prethodnoj cijeni –prethodna Točka dnevnog reda ) u cijeni roditelja i Općine
Podcrkavlje. Govori, da će odmah na početku spomenuti da se upis djece vrši prvenstveno za
upis djece čiji roditelji imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine
Podcrkavlje. Nastavlja, da punu cijenu od 1.500,00 kn plaćaju roditelji izvan područja Općine
Podcrkavlje, a oni koji imaju prebivalište na području Općine Podcrkavlje po daljnjim
kriterijima imaju određene povlastice umanjenja dok potpuno oslobađanje od plaćanja imaju
roditelji koji su korisnici Centra za socijalnu skrb sa anomalijom da u vrijeme godišnjih
odmora ta djeca nemaju pravo na pohađanje dječjeg vrtića. Nastavlja, da se iznos od 300,00
kn odnosi na akontaciju ili čuvanje nekog mjesta u vrijeme godišnjeg odmora, bolovanja
djeteta tj izbivanja iz vrtića, npr. ako dijete ne pohađa vrtić 20 dana, svakako se tih 300,00 kn
mora platiti. Nastavlja, da je najključniji članak ove Odluke, čl. 4. gdje postoje 4. kriterija ili
platna razreda gdje se iznos od 1.500,00 kn i 1.200,00 kn umanjuju. Prvi kriterij – osnovni
kriterij je zajedničko primanje roditelja, Drugi kriterij je broj djece upisane u Dječji vrtić iz
jedne obitelji, a bilo bi umanjenje na već umanjenu cijenu iz prvog kriterija, Treći kriterij su
djeca s teškoćama u razvoju s invaliditetom, no u razgovoru s ravnateljicom ona tvrdi da naš
vrtić nije spreman primiti takvu djecu jer takva djeca trebaju dodatno zaposlenu osobu, ali
nastavlja privremena pročelnica, ovaj kriterij je predviđen jer može dijete imati mali hendikep
pa će ga se moći primiti, Četvrti kriterij je stupanj invalidnosti roditelja / skrbnika, bilo da je
to invaliditet domovinskog rata ili civilni invaliditet. Nakon iznesenih kriterija, govori
privremena pročelnica, ravnateljica će za svako dijete izračunati cijenu vrtića. Nastavlja, da se
spomenulo još kategorija, a to je da postoje samohrane majke, gdje neke dobivaju
alimentaciju, a neke ne dobivaju, ali alimentacija se ne ubraja u prihod, osim njenog prihoda,
ali onda se kroz priču došlo na to da nema svrhe njih uvrštavati u to jer one su vjerojatno
korisnice Centra za socijalnu skrb pa će im dijete automatski imati besplatno pohađanje
vrtića. Nakon iznesenog o cijenama, govori da se cijena vrtića može mijenjati tokom godine,
obzirom se roditeljima mogu plaće mijenjati što se dokazuje određenom dokumentacijom.
Govori, da ako nekoga nešto zanima, neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Ivan Fogadić te mu
predsjednik OV daje riječ.
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Ivan Fogadić : - pita u svezi samohranim majkama, pa neka se kasnije uvrsti i to jer postoje
majke koje su kako je već rekao , samohrane, rade i ne dobivaju nikakvu pomoć od Centra za
socijalnu skrb.
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da razumije te da je i spomenula
samohrane majke iz nekih privatnih saznanja jer je bio predupis u vrtić da se vidi koliko bi se
djece upisalo, no Zakon kaže prvenstvo upisa je gdje rade oba roditelja, a onda one ne bi ni
imale prvenstvo upisa. Nastavlja, da ako samohrane majke imaju neku pomoć od Centra za
socijalnu skrb ionako ne bi plaćale ništa, ali ako se pokaže drugačije mijenjati će se Odluka.
Predsjednik OV : - govori da bi prvenstvo upisa bilo da se to sve popuni.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine
sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni usluga i programa ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“. Nakon glasovanja
konstatira da je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen Prijedlog Odluke o
mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni
usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi
Podcrkavlje“, a Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika
korisnika usluga u cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“ sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje zamjeniku načelniku gospodinu Vladi Tadijanoviću.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - govori da svi znaju da s tvrtkom In konzalting
Općina Podcrkavlje ima sklopljen Ugovor za poslove sustava civilne zaštite, pa su nas uputili
da za dio koji se odnosi na operativne planove sustava civilne zaštite odredimo pravnu osobu
i udrugu građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje te je Općina tražila,
a odmah i dobila od Službe civilne zaštite Slavonski Brod Suglasnost na ovaj Prijedlog
Odluke, a sada je na Općinskom vijeću da istu i usvoje. Govori, da ako nekoga nešto zanima
neka slobodno pita.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Bičanić te mu
predsjednik OV daje riječ.
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Tomislav Bičanić : - pita kako to da nije imenovan DVD Podcrkavlje.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović: - odgovara zato što DVD Podcrkavlje ide pod dio
civilne zaštite koji se odnosi na vatrogastvo.
Rasprava:
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se više nitko nije javio zatvara
raspravu i prelazi se na glasovanje.
Glasovanje:
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i udruga
građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba i
udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podcrkavlje, a Odluka o
određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Podcrkavlje sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Ad. 12.Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV : - pita javlja li se tko za riječ. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado
Tadijanović te mu predsjednik OV daje riječ.
Zamjenik načelnika, Vlado Tadijanović : - govori da će kao i na kraju svake sjednice OV
iznijeti podatke o kapitalnim projektima u Općini Podcrkavlje, dječjem vrtiću i društvenom –
vatrogasnom domu, te nastavlja da je dječji vrtić izgrađen, da je 15. rujna bio tehnički pregled
te se imalo samo jedno negativno mišljenje koje se odnosilo na vatrodojavu te se taj
nedostatak morao otkloniti u roku od 8 dana , a radi se o tome da na vrtiću ima vatrodojava,
ali nas izvođač nije upozorio na sklapanje Ugovora o vatrodojavi, te se na sugestiju inspektora
Ugovor o vatrodojavi sklopio s jednom osiguravateljskom kućom gdje će im se plaćati
mjesečna naknada oko 400,00 kn plus PDV, pa se taj nedostatak otklonio te se očekuje
pisanje Uporabne dozvole, a uskoro kreće i opremanje dječjeg vrtića. Nakon izlaganja o
dječjem vrtiću, govori o društvenom – vatrogasnom domu i izvještava vijećnike ako ne znaju i
ako nisi bili na gradilištu, da se izišlo iz zemljanih radova te će se krenuti na betoniranje i
šalovanje vanjskih zidova te radovi idu prema planu bez obzira što ima raznih poteškoća, od
nepotpune projektne dokumentacije do nekih dijelova koji se moraju usuglasiti, ali najveći
problem je financiranje gdje su i sami vijećnici upoznati sa situacijom kreditnog zaduživanja.
Nastavlja, da je to na stolu Ministarstva financija, a po naputku odradilo se jedno no nakon
donošenja Rebalansa sada se ispostavilo da se treba nešto drugo odraditi te skreće pažnju da
će se uskoro morati odraditi još sjednica Općinskog vijeća zbog donošenja novog Rebalansa
gdje bi se u određenim dijelovima samo promijenili Izvori financiranja te bi se to ponovno
poslalo u Ministarstvo financija kako bi se išlo od Vlade tražiti dozvolu za kreditno
zaduživanje. Nastavlja da je došla i Odluka o financiranju čime je završen prvi dio
administrativne kontrole, bile su dvije tri nadopune, vezano za provedbu Javne nabave, a kaže
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( zamjenik načelnika ) da je dobra stvar što su DVD priznali kao javnopravno tijelo pa postoji
mogućnost isplaćivanja predujma, nekad je to bilo 50% od financiranog dijela, no obzirom je
situacija s financijama u državi loša, slati će im se situacije te će isplaćivati po tome. Završava
izlaganje da problema uvijek ima no da će se oni rješavati u hodu.
Mato Kovačević : - zanima ga koliko je djece upisano u predupisu za dječji vrtić te kada će
krenuti zaposlenja djelatnika u dječjem vrtiću ?
Privremena pročelnica, Ružica Janković : - govori da je u 6. mjesecu bio predupis djece u
dječji vrtić, čisto da se vidi koliko bi ga djece pohađalo. Predupis je bio za djecu od 3. – 6.
godina života, a prijavilo ih se trideset i troje djece, a od toga osmero djece pripada maloj
školi, a iz nekih privatnih saznanja zna da još tri – četiri obitelji nisu upisali dijete, a pohađali
bi ga. Nastavlja da je kapacitet dječjeg vrtića 50. – ero djece, a po Programu se išlo po dvije
dobne skupine, a ukoliko se uspije upisati toliko djece za vrtičku dob onda bi se posebno išlo
na skupinu predškolskog odgoja koja bi ga pohađala u neko drugo vrijeme, a ukoliko bi bilo
50. – ero djece i ranog i predškolskog odgoja onda bi se predškolski odgoj odvajao unutar.
Nastavlja da ono što slijedi nakon svih donesenih akata je registracija koja bi se trebala kroz
svaki dan obaviti, a ne može se jer je iz Ministarstva obrazovanja došlo Rješenje s tehničkom
greškom ( krivo ime ravnateljice su napisali ) te se na njih čeka da to isprave. Nadalje, kad
registracija dječjeg vrtića bude obavljena saziva se druga Sjednica Upravnog vijeća koja
potvrđuje sve donesene akte i uvršatava se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za upisivanje
predškolske djece i samog vrtića te će se onda znati točan broj. Nastavlja, kada Upravno
vijeće donese svoj Poslovnik ono donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za zaposlenja u
dječji vrtić.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Obzirom se nitko nije javio zatvara
raspravu i 29. sjednicu OV privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:58 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

13

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

