REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/15-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-15-2
Podcrkavlje, 11. veljače 2015.

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 11. veljače 2015. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19.00 sati.

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika, službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Igor Dulj
4. Željko Berić
5. Šimun Abramović
6. Antun Tomić
7. Mirko Orešković
8. Barbara Mikulčić
9. Darija Pejić
10. Mario Lovrić

Odsutni
1. Šimo Nikolić – opravdao izostanak
2. Goran Andrić
3. Željko Medić – opravdao izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Ružica Janković – privremena pročelnica.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.

Predsjednik OV: - kako vijećnici nisu uz poziv za sjednicu dobili materijal za predloženu
točku dnevnog reda, a o istom i hitnosti održavanja sjednice OV obaviješteni su telefonski, te
Zapisnik koji iz opravdanih razloga nije gotov te će se zajedno sa prethodna dva Zapisnika
verificirati na idućoj sjednici OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.

Predsjednik OV: - budući da dnevni red nije dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu.
Predsjednik OV upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanje ili dopunu
pojedinih točaka dnevnog reda. Budući da nitko od nazočnih nije imao prijedloga za skidanje
ili dopunu, predsjednik OV predlaže da se usvoji dnevni red ovakav kakav je u pozivu od
točke 1. do točke 2.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
2. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno sa 10
glasova ZA.

Ad. 1. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica Ružica Janković te joj predsjednik OV daje
riječ.
Privremena pročelnica : - pozdravlja sve nazočne te se zahvaljuje svima koji su se odazvali
na današnju sjednicu OV jer je iz opravdanih razloga hitno održana. Govori, da Upravni odjel
za školstvo zahtijeva do sutra 12. veljače 2015. da im se dostavi Plan mreže dječjih vrtića na
području Općine Podcrkavlje. Nastavlja, da nismo jedini koji to nismo donijeli, ima još kaže
( privremena pročelnica ), 15. – ak Općina koje također moraju donijeti spomenuto.
Predškolski odgoj 2014. – 2015. je obvezan i Općine su dobile zadatak da ga o svom trošku
organiziraju na području svoje jedinice lokalne samouprave i to izričito za djecu koja imaju
prijavljeno prebivalište na području Općine. Došlo se, kaže do problema što niti jedna Općina
nema svoga vrtića u kojem bi se mogao odvijati predškolski odgoj pa se mora održati na način
da se nađe adekvatan prostor koji zadovoljava uvjete, a kod nas bi to bio prostor naše
područne škole, te da se o svom ( Općinskom ) trošku angažira odgojiteljica, a to je jedino
moguće preko dječjih vrtića Slavonski Brod koji je osnivač. Nastavlja, da sve Općine moraju
donijeti Plan u kojem će se morati navesti kako će se provesti mala škola, gdje, hoće li se
financirati, što planiramo u budućnosti, hoće li se danas – sutra osnivati vrtić, planiramo li
graditi vrtić i slično. Gradski vrtići neće, kaže privremena pročelnica, dati odgojiteljicu i neće
s nama sklopiti Ugovor ako mi ovaj Plan mreže dječjih vrtića ne donesemo. Grad Slavonski
Brod nas ( Općinu ) je tražio da sufinanciramo redoviti boravak djece u dječjim vrtićima
Slavonski Brod, a mi ( Općina ) smo dostavili dopis gdje se očitujemo da spomenuto ne
sufinanciramo, ali možemo potpomoći roditelje koji imaju djecu s posebnim potrebama, a
djeca im pohađaju dječji vrtić Cekin ili izvanredan Program kreativnih radionica. Nadalje,
Županija mora objediniti sve Planove koje donesu Općine, donijeti županijski Plan i tada daje
zeleno svijetlo dječjem vrtiću Grada Slavonskog Broda da da odgojiteljice za odvijanje male
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škole, a Ured državne uprave će morati nakon donošenja Plana doći u nadzor prostorija gdje
će se odvijati mala škola te dati svoje mišljenje može li se tu odvijati ili ne.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj,
te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče Male škole da se preporučuje 250
predškolskog odgoja koji bi trajao tokom cijele godine i to svaki dan po 3 sata, dok bi
minimalni broj sati bio 150, te misli da će se ove godine ići na minimalan broj sati.
Mirko Orešković : - pozdravlja sve prisutne, a ima pitanje u svezi odgojiteljica, zanima ga
moramo li imati odgojiteljicu iz Grada Slavonskog Broda ili to može biti osoba sa područja
naše Općine, ako ju imamo.
Načelnik : - odgovara potvrdno.
Mirko Orešković : - pita zašto to mora biti tako i zašto ne bismo mogli zaposliti osobu iz
naše Općine.
Načelnik : - odgovara da to može biti odgojiteljica sa naše Općine, ali Grad Slavonski Brod
ju mora predložiti.
Privremena pročelnica : - govori, da Općina nema vrtić, niti je osnivač, te nastavlja da je
jedini pravi osnivač vrtića Grad Slavonski Brod te da on ima legalno zaposlene odgojiteljice
koje provode Program predškolskog odgoja. Općina ne može sama angažirati odgojiteljice jer
ponavlja, nema vrtića, a u Planu piše da ćemo sve platiti. Provest će se Program male škole,
ali preko dječjih vrtića Ivana Brlić Mažuranić koji obuhvaćaju sve dječje vrtiće. Načelnik
može, kaže privremena pročelnica predložiti odgojiteljicu sa područja naše Općine, ali o
izboru ne odlučujemo mi ( Općina ).
Načelnik : - odgovara da se Gradu Slavonskom Brodu može dati prijedlog.
Privremena pročelnica : - govori da to mora biti njihov zaposlenik. Možda će, kaže zbog
obima posla biti privremenih zaposlenja, ali da sve mora ići preko vrtića Ivana Brlić
Mažuranić.
Mirko Orešković : - pita što će biti ako inspekcija ne odobri prostor škole za održavanje
predškolskog odgoja.
Načelnik : - pretpostavlja da će ga odobriti jer ako se može odvijati nastava, nema razloga da
se ne odobri prostor i za predškolski odgoj.
Mirko Orešković : - pita koliko će to sve iznositi novaca.
Načelnik : - sve ovisi o broju djece i o tome hoće li se moći odvijati u jednoj skupiti ili će biti
dvije skupine.
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Privremena pročelnica : - na bazi od 150 sati to je održavanje svaki dan 1,5 mjeseci.
Mirko Orešković : - pita tko to sve plaća.
Načelnik : - odgovara da Općina plaća, s time da Županija donira 20,00 kn po djetetu.
Željko Berić : - pita moraju li djeca iz Tomice i iz Rastušja ići na predškolski odgoj u
Podcrkavlje ili mogu u Podvinje kao i do sada.
Načelnik : - odgovara da moraju.
Privremena pročelnica : - najveći problem je u tome što roditelji djece iz Tomice i Rastušja
ne žele da im djeca idu na predškolski odgoj u Podcrkavlje, a Grad Slavonski Brod ih ne želi
primiti, a djeca negdje moraju ići.
Predsjednik OV: - kaže, da je dobio Rješenje ( odbijenicu ) od dječjeg vrtića Ivana Brlić
Mažuranić gdje se oni pozivaju na Pravilnik o dječjem vrtiću po kojem oba roditelja moraju
imati prebivalište u gradu da bi ih primili u gradski vrtić.
Privremena pročelnica : - govori, da nažalost ima roditelja koji na osobnoj iskaznici imaju
prebivalište na području Općine Podcrkavlje, ali boravište imaju negdje drugdje pa se dolazi
do situacije da npr. gospođa živi u Vinogorju, ima tamo boravište, a ne žele joj dijete upisati u
Vinogorje jer ima prebivalište u Rastušju, pa ona dijete iz Vinogorja mora voziti na
predškolski odgoj u Podcrkavlje.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu
te se prelazi na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Plana mreže
dječjih vrtića na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno
sa 10 glasova ZA usvojen Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine
Podcrkavlje, a Plan je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad. 2. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV : - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga.

Rasprava
Predsjednik OV : - ima pitanja u svezi škole, dokle su stigli radovi, kada se planira završetak
te koje su obveze Općine.
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Načelnik : - odgovara da se u zgradi Općine Podcrkavlje održao sastanak 30. siječnja 2015.
godine, te da su prisutni na sastanku bili gospodin Šokić iz Ministarstva obrazovanja i sporta
koji je nadležan za školu, oni ( načelnik, zamjenik načelnika ) kao zainteresirana strana te
gospoda iz Županije ( dožupanica i dožupan ), nadzorni za dvoranu gospodin Jakov Vidović,
gospođa iz tvrtke Fenix d.o.o., a jedino se iz Grada Slavonskog Broda nije nitko odazvao.
Najnovija informacija je, da je konačno postupak raskidanja Ugovora s tvrtkom Fenix d.o.o.
u tijeku, a biti će okončan kada se napravi razlikovni Troškovnik koji je potreban za završetak
škole. Po njihovim procjenama potrebno je oko 1.500.000,00 kn da se škola završi, a prvi
korak je da se napravi revizija gradilišta, a za to je zadužen Fenix d.o.o. jer se ne može
raskinuti Ugovor dok se ne dobije stanje na terenu onako kako je. Gospođa Dunja Magaš,
zamjenica župana i gospodin Jakov Vidović, nadzorni za dvoranu su na neki način zaduženi
da iskontroliraju dio Troškovnika te da se ubaci ono što treba za završetak škole. Dobiven je
rok od 45 dana i čim se raskine Ugovor, automatski će se imati gotov Troškovnik te bi se išlo
u raspisivanje natječaja za završetak škole. U razgovoru s gospodinom Šokićem, shvatio je
kaže ( načelnik ) da je spomenuti gospodin dobio naputak od ministra da se škola mora
završiti. Što se tiče naših obveza, to je nastavlja, infrastruktura ( trafostanica, voda, cesta, bio
– centar ). Nadalje, što se tiče same infrastrukture dani su uvjeti gradnje Elektri za
postavljenje trafostanice ( nema posebnih uvjeta ), a obećali su kroz mjesec – dva dana da bi
projektna dokumentacija bila gotova. Prava služnosti ćemo dobiti jer smo kupili zemlju, a isto
tako, nastavlja načelnik u utorak 17. veljače 2015. godine ide se potpisati Ugovor za
dovođenje debljeg voda koji je potreban. Uglavnom, što se tiče nas i naših obveza, kaže
načelnik one bi trebale biti gotove do 7. mj., a najkasnije do 1. rujna 2015., a škola bi trebala
biti završena do kraja 2015. godine. Gospođa iz tvrtke Fenix d.o.o. koja je također bila na
sastanku spomenula je, a nadzorni za dvoranu gospodin Vidović je potvrdio da treba mjesec –
mjesec i pol dana da se završe radovi na školi. Što se tiče dvorane, radovi idu svojim tokom te
iako je rok završetka 6. mjesec izvođači planiraju dvoranu završiti do 4. mjeseca.
Mirko Orešković : - pita ide li izgradnja dvorane i njezin završetak zajedno sa namještajem.
Načelnik : - odgovara da je dogovor bio da je to ono što se u Troškovniku mora nadodati
kada se škola završi. Govori, da bi najidealnije bilo da posao za završetak škole dobije firma
koja radi dvoranu. Nadalje, Grad Slavonski Brod za školu uopće nije zainteresiran. Na
sastanku koji se održao bile su 4. točke dnevnog reda, a jedna od točaka bila je i
osamostaljenje škole, a taj prijedlog Županije prema Ministarstvu već je otišao, a isto tako
gospodin Šokić je rekao da će razgovarati s ministrom da se škola osamostali.
Mirko Orešković : - pita koliko će to Općina moći financijski izdržati.
Načelnik : - odgovara da bi škola potpala pod Županiju.
Predsjednik OV : - pita koliko će Općina sredstava uložiti.
Načelnik : - odgovara, da će Općina najviše sredstava uložiti u infrastrukturu, osobito
trafostanicu koja bi iznosila oko 160.000,00 kn, ali bi se ona koristila i u druge svrhe, a isto
tako i vod vode da bude deblji, pa danas – sutra kada budemo imali DVD morat će se imati
hidrantski priključak. Nadalje, što se tiče samog opremanja škole Općina s time nema ništa,
ne može imati obvezu jer nije osnivač škole niti to može biti. U razgovoru s gospodinom
Vidovićem vidjelo se, kaže načelnik da je projekt dvorane vezano uz grijanje dosta loše
napravljen pa bi naša obveza bila plaćanje preprojektiranja projekta.
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Mirko Orešković : - pita da li je Općina već plaćala projekt.
Načelnik : - odgovara da Općina dosad nije plaćala, on se platio iz Fondova, Grad Slavonski
Brod je bio inicijator, a Općina je platila vodni doprinos za školu u iznosu od 157.000,00
kuna.
Mirko Orešković : - ima dva pitanja. Prvo pita u kojoj je fazi kanalizacija, da li će ići ili ne te
ga zanima retencija odnosno akumulacija, da li se površno znaju kakve informacije.
Načelnik : - odgovara, da je u razgovoru s direktorima saznao, što se tiče kanalizacije da će se
ići u Program Brod 2 koji obuhvaća sva naselja koja nemaju kanalizaciju, a koja idu na
pročiščavač u Slavonskom Brodu na koji se veže. Po njihovim informacija, kaže načelnik to
bi bila 2017. godina, a što se tiče vodovodnih mreža to bi bila 2019. godina.
Mirko Orešković : - kaže da nije problem pričekati, samo da nas to dodatno financijski ne
optereti.
Načelnik : - odgovara, da će Općina imati obvezu sufinanciranja od 2 – 8 % kao jedinica
lokalne samouprave. Po novom zakonu, kaže da nažalost nemamo nikakva prava na
ostvarivanje dohotka od samog priključka. Nastavlja, da je Općina spomenuto imala, a dio
novca bio je namjenski za izgradnju vodovodne mreže, ali toga nažalost više nema.
Privremena pročelnica : - kaže da je stigao od Vodovoda prijedlog za poskupljenje vode i
vodoodvodnje, te da je to apsurd jer se nemaju nikakva prava kada se npr. treba širiti meža,
graditi, a kada je formiranje cijene vode u pitanju moramo ( Općina ) dati suglasnost.
Objašnjava, da ako se ne očitujemo o formiranju cijene vode, smatra se kao da si dao, ako ju
damo onda dobro, a ako odbijemo dati suglasnost mora se dati argument zašto odbijamo, a mi
( Općina ) nemamo argumenata.
Načelnik : - odgovara na drugo pitanje gospodina Mirka Oreškovića, što se tiče retencije, da
se išlo u otkup zemljišta, postoje problemi oko ostavina koji se provode, a par ljudi nije
pristalo na ponuđenu cijenu. Nadalje, kaže načelnik da je bio probni iskop na par mjesta, a
čeka se i projekt za kandidiranje.
Tomo Samardžija : - pozdravlja sve prisutne. Govori da je primio par poziva u svezi
trgovine Bosso u Grabarju. Tamo se, kaže, parkiraju traktori, auti, a do trgovine se ne može
bez čizama. Pita, da li je zemljište Općinsko, a ako je, da se malo naspe da ljudi mogu bez
čizama u trgovinu ići.
Načelnik : - odgovara da je zemljište Općinsko, a za objekt tj. trgovinu ne zna u čijem je
vlasništvu, ali s obzirom da Bosso koristi prostor po logici stvari oni bi trebali i parkiralište
održavati.
Mirko Orešković : - slaže se s prijedlogom gospodina Tome Samardžije.
Načelnik : - odgovara, da po njegovoj procjeni tamo treba 5 m³ frezanog asfalta, te da ako se
vijećnici slažu s prijedlogom nije problem da se to naspe.
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Igor Dulj : - govori da oni u Oriovčiću imaju problem sa čišćenjem cesta. Konkretno problem
je 30 m kroz šumu gdje se pravi led, ne očisti se dobro, a autobus prolazi svaki dan sa djecom.
Pita može li Općinska uprava poslati dopis ŽUC – u za navedeni problem.
Načelnik : - odgovara, da su istih problema imali i u Brodskim Zdencima gdje se također nije
dobro čistilo. Problem je, kaže načelnik što se promijenio koncesionar. Prije je koncesionar
bio Cestar i tada se dobro čistilo, međutim to su sada Ceste. Nadalje, govori ( načelnik ) da je
zvao Županijsku upravu za ceste i spomenuo im je sve ceste koje nisu očišćene.
Privremena pročelnica : - kaže, ono što svi znaju, samo su nerazvrstane ceste u nadležnosti
Općine, dok su lokalne ceste prema Oriovčiću, Kindrovu, Glogovici, Duboviku u nadležnosti
Županijske uprave za ceste i mi ( Općina ) po tome ne smijemo ništa postupati. Odgovara
gospodinu Igoru Dulju da će poslati dopis Županijskoj upravi za ceste.
Načelnik : - govori vijećnicima da se ide u osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva
kojeg po zakonu moramo imati, te poziva vijećnike da se odazovu sastanku u svezi
spomenutog, a on sam ( načelnik ) će pozvati predsjednike mjesnih odbora i obavijestiti ih,
da se vidi koliko je osoba zainteresirano. Sastanak bi se održao na igralištu u Podcrkavlju već
idući tjedan, a za osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva potrebno je 20 – ak osoba dok
bi za početak bile uključene osobe koje su u Javnoj vatrogasnoj postrojbi ( 5 osoba su u JVP –
u ).

Predsjednik OV:- pita javlja li se još tko za riječ po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da
se nije nitko javio, zaključuje raspravu i 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 19:50 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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