REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/18
URBROJ: 2178/13-01-01-17-2
Podcrkavlje, 03. kolovoza 2017.

ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 03. kolovoza 2017.
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 nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenicu općine, ostale nazočne koji su se odazvali opozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Vladimir Šimunović
3. Šimun Abramović
4. Željko Glavačević
5. Tomislav Kovačević
6. Željko Medić
7. Vinko Čavčić
8. Tomislav Delač
9. Tomislav Bičanić
10. Mato Kovačević
11. Goran Andrić
12. Ana Majetić

Odsutni:
1. Mario Lovrić - opravdao

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj – načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, potpredsjednik MO
Glogovica – Ivo Medić, predsjednik MO Dubovik – Mario Šimić, predsjednik MO Brodski
Zdenci – Ivo Petrović.
Zapisničarka: - Marija Pandurić, dipl.iur.
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Predsjednik OV: - obzirom da Zapisnik sa 3. Sjednice OV iz opravdanih razloga nije napisan
prelazi se na usvajanje Dnevnog reda.
Predsjednik OV: - upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanjem ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 3.
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o kupovini rabljenog traktora Zetor 8441 Proxima za potrebe
održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje
2. Prijedlog Odluke o kupovini rabljenih priključnih strojeva za potrebe održavanja
javnih površina na području Općine Podcrkavlje
3. Pitanja i prijedlozi

Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 12
glasova ZA te otvara 1. točku dnevnog reda.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o kupovini rabljenog traktora Zetor 8441 Proxima za potrebe
održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te govori da je bit sazvane sjednice kupovina traktora,
malčera, ralice za snijeg , posipača soli i prikolice za koje su se osigurala sredstva još u 12.
mjesecu 2016. godine prilikom donošenja Proračuna Općine Podcrkavlje za 2017. godinu. U
razgovoru sa vijećnicima u starom sazivu kao i novoizabranim vijećnicima ukazala se potreba
za kupovinom traktora i prikolice jer imamo puno puteva, kanala koji bi se trebali održavati, a
kada sa svojim bagerom izmuljujemo kanale nema se tko platiti da bi tu zemlju odvezao pa
bismo kupovinom traktora i prikolice imali sami svoju uslugu. Jedno vrijeme surađivalo se sa
OPG Kladarić jer su oni jedini mogli izdati Račun za obavljenu uslugu no ni oni više nemaju
vremena jer imaju puno svoga posla. Govori da je imenovao Povjerenstvo u sastavu : Goran
Andrić – predsjednik, Josip Lovaković – član i Dražen Kladarić – član, koje je ispitalo tržište
rabljenih strojeva ostvarilo usmene kontakte s prodavateljima, izvidilo strojeve na licu mjesta,
održalo radnu sjednicu na kojoj je razmotrilo sve Ponude i nakon rasprave odlučilo o
najprihvatljivijoj Ponudi. Nastavlja da bi se kupio novi traktor trebalo bi puno više novaca što
Općina nije u mogućnosti, a Općini je dovoljan traktor od 90 KS ( konjska snaga ) da bi
mogao priključiti i malčer. Puno se gledalo, tražilo, ispitivalo i došlo se do traktora koji bi
zadovoljavao općinske potrebe, a nalazi se u Novom Marofu. Nadalje, vlasnik je taj traktor
kupio za održavanje Grada Novog Marofa no Grad Novi Marof je osnovao komunalno
poduzeće pa je vlasnik izgubio posao i ne trebaju mu strojevi. U Proračunu ima predviđenih
250.000,00 kn , a ukupna vrijednost strojeva koji bi se kupili je 240.000,00 kn. Nastavlja da je
traktor proizveden 2006. godine, polovan je traktor, ali je u jako dobrom stanju i misli da je to
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najbolje što su mogli izabrati na tržištu. Da bi se polovan traktor kupio ne može se raspisati
Natječaj, kontaktirala se i Revizija koja je rekla da je dovoljno da je Općinsko vijeće s time
upoznato te da donese Odluku o kupnji jer je to vrijednost koja prelazi njegovu ( načelničku )
nadležnost i ne može sam o tome odlučivati. Nastavlja da je cijena samog traktora 165.000,00
kn, u rangu je sa svim drugim traktorima, ima prednju hidrauliku koja je potrebna za ralicu za
razgrtanje snijega, traktor ima 4.500 radnih sati te govori da je u prijedlogu Odluke sve
opisano, a ako nekoga nešto posebno zanima neka slobodno pita.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kupovini rabljenog traktora Zetor
8441 Proxima za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o kupovini rabljenog traktora Zetor 8441
Proxima za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje usvojena
jednoglasno sa 12 glasova ZA, a Odluka o kupovini rabljenog traktora Zetor 8441 Proxima za
potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje u cijelosti glasi :
Na temelju članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. stavak 7.
Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 4/13), a sukladno članku 5.
Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-02/17-01/1, URBROJ: 2178/13-02-17-1,
Podcrkavlje, 14. veljače 2017.), Odluci o pristupanju nabavci rabljenog traktora i priključnih strojeva za potrebe
održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje (KLASA: 406-01/17-01/39, URBROJ: 2178/13-0217-1 od 12. 07. 2017) i Zaključku Povjerenstva o najprihvatljivijoj ponudi za kupnju rabljenog traktora za
potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje od 27. srpnja 2017., Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 4. sjednici održanoj, 03. kolovoza 2017. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji rabljenog traktora Zetor, 844.1 Proxima
za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Donosi se Odluka o kupnji rabljenog traktora Zetor, 844.1 Proxima,
broj šasije: S844103135H sa 4500 radnih sati, godina proizvodnje 2006. godine.
Registracijska oznaka: VŽ377LT
Vlasnik rabljenog traktora je Branko Šantek, OIB 78575677000 iz Strmec Remetinečki 12, 42 220 Novi Marof,
RH.
Ukupna kupoprodajna cijena traktora je 165.000,00 kuna.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila - traktora iz stavka 1. ovog članka, povjerava se Općinskom načelniku.
Članak 2.
Obrazloženje:
Nabavka traktora je nužna zbog velikog broja i velikih površina javnih lokaliteta koje održava Općina iz
sredstava svog Proračuna. Postojeća komunalna oprema ne osigurava kvalitetno niti je istom moguće uredno i
redovito održavanje postojećih javnih površina.
Prema namjeni razlikuju se:
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1. Javne prometne površine: ceste, putovi, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parkirališta,
nogostupi, pješačke i biciklističke staze te biciklistički trakovi, pješačke zone, šetališta, stajališta i
peroni uz stajališta javnog prometa, kolodvori, i slične površine;
2. Javne zelene površine: park, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla, drugi
oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, posude s
ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i slične površine;
3. Ostale javne površine: kupališta, vodene površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali javno
prometne površine, javne zelene površine i ostale javne površine.

Općina je u obvezi održavati sljedeće javne lokalitete:
• javna površina oko zgrade općine
• javne površina ispred nekretnina u građevinskoj zoni koje su napuštene, nepoznatog vlasnika,
neodržavane ili samačko-staračko domaćinstvo
• javne površine oko sakralnih lokaliteta (kapelica, križevi, zvonici)
• četrnaest lokaliteta grobalja: Rastušje, Grabarje, Kindrovo, Oriovčić (novoformirano i groblje sv.
Benedik), Podcrkavlje, Dubovik, Matković Mala, Glogovica, Donji Slatinik, Gornji Slatinik, Brodski
Zdenci (katoličko, pravoslavno i groblje kod crkve sv. Petra)
• nerazvrstane ceste u naseljima Općine Podcrkavlje i poljski putevi
• parkirališta
• javne površine oko mjesnih (društvenih) domova u vlasništvu Općine Podcrkavlje
• zelene površine oko svih ostalih nekretnina-građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Imenovano Povjerenstvo za nabavku rabljenog traktora i priključnih strojeva za potrebe održavanja javnih
površina, je 27. srpnja 2017. godine održalo sjednicu, na kojoj je raspravljalo o potrebi nabavke traktora kao i o
ostvarenim usmenim kontaktima sa potencijalnim prodavateljima i izvidom na licu mjesta, svih rabljenih
traktora. Nakon provedene rasprave utvrđeno je da je najprihvatljiviju ponudu za prodaju traktora ponudio
vlasnik rabljenog traktora Branko Šantek, OIB 78575677000 iz Strmec Remetinečki 12,
42 220 Novi Marof, RH. Traktoru je imenovani prvi vlasnik jer ga je sam kupio za svoje osobne potrebe.
Traktor je marke Zetor tip 844.1 Proxima, broj šasije: S844103135H, godina proizvodnje 2006., Registracijska
oznaka: VŽ377LT. Članovi Povjerenstva, zajedno sa načelnikom općine, na licu mjesta na gospodarstvu
imenovanog prodavatelja, pogledali su predmetni traktor, imaju saznanja da su u dobrom stanju te da traktor ima
4500 radnih sati. Vlasnik traktora je izrazio prodajnu cijenu od 165.000,00 kuna.
Temeljem iznijetog Povjerenstvo je donijelo Zaključak da je usmena ponuda Branko Šantek, OIB 78575677000
iz Strmec Remetinečki 12, 42 220 Novi Marof, RH, po osnovi prodaje rabljenog traktora marke Zetor tip 844.1
Proxima, broj šasije: S844103135H, godina proizvodnje 2006., registracijska oznaka: VŽ377LT prodajne
vrijednosti 165.000,00 kuna ocjenjena prihvatljivom, i kao takova predložena je Načelniku na prihvaćanje, zatim
predlaganje Općinskom vijeću za donošenje Odluke o kupnji istoga te sklapanje ugovora o kupoprodaji.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u Članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Financijska sredstva za kupnju traktora predviđena su u Proračunu općine Podcrkavlje za 2017. godinu Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – Aktivnost K100058 Nabava opreme
za održavanje javne površine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije i internet stranici općine www.podcrkavlje.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-01/17-01/39
URBROJ: 2178/13-01-17-5
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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Ad. 2. Prijedlog Odluke o kupovini rabljenih priključnih strojeva za potrebe održavanja
javnih površina na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - uvodnu riječ daje načelniku Općine, gospodinu Tomislavu Trtnju.
Načelnik: - govori da kao što je i rekao prilikom obrazlaganja prve točke dnevnog reda,
planiraju se kupiti i priključni strojevi, a ti priključni strojevi su: traktorska prikolica od 5 t, sa
povišenjima, također je polovna, vlasnik ju je kupio kao novu i u dobrom je stanju, također bi
se kupila i traktorska ralica za snijeg sa šok ventilima, malčer koji je star 3. mjeseca, a koji ne
može krčiti velike šikare već do otprilike 5 cm granje odnosno jednogodišnje raslinje te
traktorski posipač soli. Govori da je ukupna vrijednost svih navedenih priključnih strojeva
75.000,00 kn, a pojedinačna cijena za svaki stroj nalazi se u Prijedlogu Odluke. Nastavlja da
bi kupnjom svega nabrojanog kao i kupnja traktora zadovoljila sve općinske potrebe.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Delač te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Delač : - zanima ga kako je zamišljeno tko će raditi sa tim strojevima.
Načelnik : - odgovara da Općina ima zaposlenog komunalnog radnika koji će raditi u suradnji
sa javnim radovima, te da ni njemu samom ( načelniku ) nije strano sjesti ni na bager ni na
traktor, a njegov ( načelnikov ) prijedlog će biti prilikom donošenja Proračuna za iduću
godinu da se osnuje ili komunalno poduzeće ili komunalni pogon, a to je preporuka svim
jedinicama lokalne samouprave ( da osnuju vlastite komunalne pogone ili komunalna
poduzeća ).
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio prelazi se na
glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kupovini rabljenih priključnih
strojeva za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje. Nakon
glasovanja konstatira da je Prijedlog Odluke o kupovini rabljenih priključnih strojeva za
potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje usvojen jednoglasno sa
12 glasova ZA, a Odluka o kupovini rabljenih priključnih strojeva za potrebe održavanja
javnih površina na području Općine Podcrkavlje u cijelosti glasi :
Na temelju članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 32. stavak 7.
Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 4/13), a sukladno članku 5.
Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA: 400-02/17-01/1, URBROJ: 2178/13-02-17-1,
Podcrkavlje, 14. veljače 2017.), Odluci o pristupanju nabavci rabljenog traktora i priključnih strojeva za potrebe
održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje (KLASA: 406-01/17-01/39, URBROJ: 2178/13-0217-1 od 12. 07. 2017) i Zaključku Povjerenstva o najprihvatljivijoj ponudi za kupnju priključnih strojeva za
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potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje od 27. srpnja 2017., Općinsko vijeće
Općine Podcrkavlje na 4. sjednici održanoj, 03. kolovoza 2017. godine, donosi
ODLUKU
o kupnji priključnih strojeva
za potrebe održavanja javnih površina na području Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Donosi se Odluka o kupnji sljedećih priključnih strojeva:
1. Traktorsko priključno vozilo – traktorska prikolica Monting 5 t, sa samoistovarom,
broj šasije: H100W106, registracijska oznaka: VŽ985CK – prodajne cijene: 30.000,00 kuna
2. Ralica traktorska za snijeg, 2,4 m sa šok ventilima – prodajne cijene: 18.750,00 kuna
3. Malčer njemačke proizvodnje sa rukom, 180 cm, star 3 mjeseca – prodajne cijene: 22.500,00 kuna
4. Posipač soli traktorski, njemačke proizvodnje 500 litara – prodajne cijene: 3.750,00 kuna
Vlasnik priključnih strojeva je Branko Šantek, OIB 78575677000 iz Strmec Remetinečki 12, 42 220 Novi
Marof, RH.
Ukupna kupoprodajna cijena svih priključnih strojeva je: 75.000,00 kuna.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji priključnih vozila iz stavka 1. ovog članka, povjerava se Općinskom načelniku.
Članak 2.
Obrazloženje:
Nabavka priključnih strojeva za traktor je nužna zbog velikog broja i velikih površina javnih lokaliteta koje
održava Općina iz sredstava svog Proračuna. Postojeća komunalna oprema ne osigurava kvalitetno niti je istom
moguće uredno i redovito održavanje postojećih javnih površina.
Prema namjeni razlikuju se:
4. Javne prometne površine: ceste, putovi, trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parkirališta,
nogostupi, pješačke i biciklističke staze te biciklistički trakovi, pješačke zone, šetališta, stajališta i
peroni uz stajališta javnog prometa, kolodvori, i slične površine;
5. Javne zelene površine: park, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla, drugi
oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, posude s
ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i slične površine;
6. Ostale javne površine: kupališta, vodene površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali javno
prometne površine, javne zelene površine i ostale javne površine.

Općina je u obvezi održavati sljedeće javne lokalitete:
• javna površina oko zgrade općine
• javne površina ispred nekretnina u građevinskoj zoni koje su napuštene, nepoznatog vlasnika,
neodržavane ili samačko-staračko domaćinstvo
• javne površine oko sakralnih lokaliteta (kapelica, križevi, zvonici)
• četrnaest lokaliteta grobalja: Rastušje, Grabarje, Kindrovo, Oriovčić (novoformirano i groblje sv.
Benedik), Podcrkavlje, Dubovik, Matković Mala, Glogovica, Donji Slatinik, Gornji Slatinik, Brodski
Zdenci (katoličko, pravoslavno i groblje kod crkve sv. Petra)
• nerazvrstane ceste u naseljima Općine Podcrkavlje i poljski putevi
• parkirališta
• javne površine oko mjesnih (društvenih) domova u vlasništvu Općine Podcrkavlje
• zelene površine oko svih ostalih nekretnina-građevina u vlasništvu Općine Podcrkavlje
Imenovano Povjerenstvo za nabavku rabljenog traktora i priključnih strojeva za potrebe održavanja javnih
površina, je 27. srpnja 2017. godine održalo sjednicu, na kojoj je raspravljalo o potrebi nabavke priključnih
strojeva za traktor kao i o ostvarenim usmenim kontaktima sa potencijalnim prodavateljima i izvidom na licu
mjesta, svih priključaka. Nakon provedene rasprave utvrđeno je da je najprihvatljiviju ponudu za prodaju
traktorskih priključaka, iz članka 1. Ove Odluke, ponudio vlasnik Branko Šantek, OIB 78575677000 iz Strmec
Remetinečki 12, 42 220 Novi Marof, RH. Imenovani je prvi vlasnik traktorskih priključaka jer ih je sam kupio
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za svoje osobne potrebe. Članovi Povjerenstva, zajedno sa načelnikom općine, na licu mjesta na gospodarstvu
imenovanog prodavatelja, pogledali su predmetne priključne strojeve, imaju saznanja da su u dobrom stanju.
Vlasnik je izrazio ukupnu prodajnu cijenu od 75.000,00 kuna, za sve priključne strojeve što pojedinačno iznosi:
Traktorsko priključno vozilo – traktorska prikolica Monting 5 t, sa samoistovarom, broj šasije: H100W106,
registracijska oznaka: VŽ985CK – prodajne cijene: 30.000,00 kuna, ralica traktorska za snijeg, 2,4 m sa šok
ventilima – prodajne cijene: 18.750,00 kuna, malčer njemačke proizvodnje sa rukom, 180 cm, star 3 mjeseca –
prodajne cijene: 22.500,00 kuna i posipač soli traktorski, njemačke proizvodnje 500 litara – prodajne cijene:
3.750,00 kuna.
Temeljem iznijetog Povjerenstvo je donijelo Zaključak da je usmena ponuda Branko Šantek, OIB 78575677000
iz Strmec Remetinečki 12, 42 220 Novi Marof, RH, po osnovi prodaje rabljenih traktorskih priključaka ukupne
prodajne vrijednosti 75.000,00 kuna, ocjenjena prihvatljivom, i kao takova predložena je Načelniku na
prihvaćanje, zatim predlaganje Općinskom vijeću za donošenje Odluke o kupnji istoga te sklapanje ugovora o
kupoprodaji.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u Članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Financijska sredstva za kupnju priključnih strojeva predviđena su u Proračunu općine Podcrkavlje za 2017.
godinu - Program 2004 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – Aktivnost K100058 Nabava
opreme za održavanje javne površine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije i internet stranici općine www.podcrkavlje.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 406-01/17-01/39
URBROJ: 2178/13-01-17-6
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 3. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Tomislav Kovačević te mu
predsjednik OV daje riječ.
Tomislav Kovačević : - predlaže da se počiste kanale o kojima je već razgovarano.
Načelnik : - odgovara da nema problema, iz tih razloga se traktor i priključni strojevi i
kupuju, te govori da ima puno mjesta na području Općine Podcrkavlje o kojima bi se trebalo
povesti računa.
Ana Majetić : - kaže da je u Odluci navedeno „ sve javne površine „, pa pita može li se
odrediti neka cijena ako bi netko privatno tražio uslugu. Napominje da bi se svakako trebala
odrediti cijena rada.
Načelnik : - što se tiče cijene usluge to je siva zona te bi se iz tih razloga i trebalo osnovati
komunalno poduzeće koje će moći izdavati račune.
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Ana Majetić : - pita u kojem će se roku osnovati komunalno poduzeće.
Načelnik : - odgovara da bi htio da to svakako bude sa 01.01. 2018. godine, mora se
obuhvatiti u Proračunu, vidjeti na što će komunalno poduzeće biti nadležno ( da li će im se
dati groblja ili ne, Općina će sigurno izdvajati 200.000,00 – 300.000,00 kn za komunalno
poduzeće i slično ), no sve u svemu mora se sve dobro raspitati, promisliti i najbolje što
možemo napraviti.
Željko Medić : - kaže da se mora napraviti nekakva nadstrešnica kako traktor i priključni
strojevi ne bi kisnuli i propadali.
Načelnik : - slaže se s gospodinom Željkom Medićem da je šteta da strojevi kisnu, te navodi
da u staroj školi ima nekih slobodnih prostora koji bi se mogli iskoristiti, zatim ako zaživi
Projekt vatrogasnog doma, a sada trenutno se koristi dvorište veterinarske stanice koje je već
dugo na prodaju, a nema zainteresiranih koji bi to mogli kupiti pa bi bilo dobro raspitati se i
kupiti ga po povoljnoj cijeni.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko više nije javio za riječ,
zatvara raspravu i privodi 4. sjednicu OV Općine Podcrkavlje kraju.
DOVRŠENO u 20 : 26 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

