REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/13-01/17
URBROJ: 2178/13-01-01-13-2
Podcrkavlje, 13. studenog 2013.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 13. studenog 2013. godine
u vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18.00 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. Goran Andrić
4. Željko Berić
5. Igor Dulj
6. Šimo Nikolić
7. Barbara Mikulčić
8. Antun Tomić
9. Šimun Abramović
10. Mirko Orešković
11. Mijo Kladarić
12. Željko Medić
13. Mario Lovrić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenika načelnika, Ružica Janković –
referentica za uredsko poslovanje, Vladimir Matijevac - predsjednik MO Podcrkavlje.
Zapisničar: Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - kako su svi vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale za predložene
točke dnevnog reda osim za 1. b) točku Prijedlog Odluke za obavljanje stručnog nadzora na
izgradnji javne rasvjete IV. faze – naselje Glogovica ( spomenuto ih dočekalo na stolu ) i
zapisnik sa 3. sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto. Javio se gospodin Željko
Medić te mu predsjednik OV daje riječ.

Željko Medić : - kaže da, kada se raspravljalo o 2. točki dnevnog reda na prethodnoj sjednici
OV, nedostaje njegov odgovor koji je uputio predsjedniku OV, te zahtjeva da se isto provjeri i
stavi u zapisnik.
Zapisničarka : - odgovara gospodinu Mediću da spomenuto ima navedeno, samo ne u pasosu
na koji se on poziva.
Ružica Janković : - objašnjava gospodinu Mediću da se zapisnik ne piše od A-Ž, ne mora
biti u formi u kojoj je ( isto će predložiti načelniku ), te kaže da se sjednice snimaju i teško je
zapisati sve što vijećnici govore iz razloga što je težak način njihova razgovora. Kaže
gospodinu Mediću da se tri puta bez replika javio po istoj točki dnevnog reda, a predsjednik
OV mu to dopušta, dok ima pravo javiti se jednom na pet minuta. Nastavlja da je zapisničarka
stavila bit riječi koje je spomenuti rekao, zapisnik se može preslušati te ga pita ( Željka
Medića ) da li je zapisničarka nešto pogrešno zapisala, netočan navod navela i slično.
Željko Medić : - smatra da ono što je rekao treba biti u zapisniku, njemu je bitno da to bude,
a ako je to problem neka se očituju.
Predsjednik OV : - pozdravlja gospodina Miju Kladarića koji je kasnio 2. minute na sjednicu
OV, te mu govori da su na verifikaciji zapisnika.
Mijo Kladarić : - pozdravlja, te kaže da pretpostavlja o čemu se radi.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita uvažava li se njegova primjedba na zapisnik.
Predsjednik OV : - pita gospodina Medića može li citirati ono što je rekao na prethodnoj
sjednici, a nije navedeno u zapisniku.
Željko Medić : - odgovara, da na stranici 4 Zapisnika sa prethodne sjednice predsjednik OV
njemu govori, citiram : predsjednik OV ponavlja gospodinu Mediću da je točka dnevnog reda
sufinanciranje prijevoza učenika O.Š. „ Blaž Tadijanović“, a on ( Željko Medić ) mu je
odgovorio, privitci ( dokumentaciju ) koje je tražio da su sastavni dio spomenute točke
dnevnog reda, te da se isto ne nalazi u zapisniku.
Zapisničarka : - odgovara gospodinu Mediću da je zapisala sve što je rekao, samo u nekom
drugom pasosu.
Željko Medić : - ponavlja, da kada ga je predsjednik OV upozorio da to nije točka dnevnog
reda, njegovog odgovora u Zapisniku prema njemu nema.
Ružica Janković : - ponavlja mu da se imao pravo jednom javiti i u pet minuta reči sve što
želi.
Željko Medić : - odgovara joj da je to bila replika.
Ružica Janković : - kaže da se više ne zna što je replika, a što ne.

2

Željko Medić : - ponavlja, bila je replika.
Ružica Janković : - kaže da je zapisničarka spomenula ono što je gospodin Željko Medić
rekao, samo ne u pasosu na koji se on poziva jer se javljao par puta, te nema smisla pet puta
pisati jedno te isto u svakom pasosu gdje se nalazi njegovo ime.
Predsjednik OV : - također kaže, da ono što je gospodin Željko Medić na prethodnoj sjednici
OV rekao, nalazi u prethodnom pasosu ( str. 4 zapisnika OV, 3 pasos ) uz njegovo ime.
Prisjeća se kaže, da se tada otišlo van točke dnevnog reda i da ga je samo iz toga razloga
upozorio, te navodi da nema ništa protiv da se spomenuto nadopiše u pasos, ali da za to
jednostavno nema potrebe.

Glasovanje
Predsjednik OV : - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Zapisnik sa 3. Sjednice
OV. Nakon glasovanja konstatira da je sa 10 glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽANA i 1 glas
PROTIV usvojen Zapisnik sa 3. sjednice OV.
Ružica Janković : - pita predsjednika OV mora li se sjednica ponovno preslušavati, greška
ugraditi u zapisnik te da li je uvažena primjedba gospodina Željka Medića.
Predsjednik OV : - odgovara ukratko da primjedba gospodina Željka Medića nije uvažena te
ono što je spomenuti rekao, nalazi se u Zapisniku.
Predsjednik OV: - govori da je dnevni red 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 5.
DNEVNI RED:
1. a) Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju IV. faze
javne rasvjete u općini Podcrkavlje – naselje Glogovica
b) Prijedlog Odluke za obavljanje poslova stručnog nadzora na izgradnji javne
rasvjete IV. faze – naselje Glogovica
2. Prijedlog Proračuna općine Podcrkavlje za 2014. godinu (1. čitanje)
3. Prijedlog Odluke o određivanju i formiranju ulica na području Mjesnih odbora
Donji Slatinik, Dubovik-Matković Mala, Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje,
Kindrovo, Oriovčić, Podcrkavlje i Rastušje

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2013.
godinu
5. Razno
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Predsjednik OV : - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno, sa 13
glasova ZA.

Ad. 1.a. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju IV. faze
javne rasvjete u općini Podcrkavlje – naselje Glogovica
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da treba donijeti Zaključak o prihvačanju
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju IV. faze javne rasvjete Općine
Podcrkavlje, naselje Glogovica, a prijedlog istoga su dobili u materijalima za sjednicu OV.
Daje informaciju da je na samom otvaranju ponuda bilo četiri ponuditelja, a kriterij je najniža
cijena, tako da su tvrtka Tehno – elektro d.o.o. Đakovo i Ured ovlaštenog inženjera geodezije
Željko Koporčić, Oriovac, bili najpovoljniji s iznosom od 288.438,75 kn, te predlaže da se
usvoji njegov prijedlog kojeg su vijećnici dobili u materijalima.

Rasprava
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 prihvati i usvoji Prijedlog
Zaključka o prihvaćanju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a Zaključak u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 13. studenoga 2013. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja

I
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Odluku općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za izgradnju IV. faze javne rasvjete općine Podcrkavlje, naselje Glogovica, KLASA: 361-01/1301/06 URBROJ: 2178/13-02-13-19 od 13.11. 2013. godine.
II
Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.
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III
Općinsko vijeće općine Podcrkavje zadužuje općinskog načelnika za sklapanje ugovora sa odabranom
zajednicom ponuditelja: Tehno-elektro d.o.o. Đakovo i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Željko Koporčić,
Oriovac i njegovu provedbu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 361-01/13-01/6
URBROJ: 2178/13-01-13-20
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić

Ad. 1. b) Prijedlog Odluke za obavljanje poslova stručnog nadzora na izgradnji javne
rasvjete IV. faze – naselje Glogovica
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal (isto ih dočekalo na stolu),
prijedlog Odluke za obavljanje poslova stručnog nadzora na izgradnji javne rasvjete IV. faze
– naselja Glogovica pita postoji li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin
Tomislav Trtanj.
Načelnik: - govori da se treba donijeti Odluka o obavljanju poslova stručnog nadzora na
izgradnji javne rasvjete IV. faze – naselje Glogovica, te nastavlja da su se dobile dvije
ponude: Ponuda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu i ARTPROJEKTA d.o.o. iz Varaždina. Ponuda Strojarskog fakulteta je
povoljnija te iznosi 8.496,18 kn bez PDV-a, te je njegov prijedlog da se spomenuto kao takvo
prihvati.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Mirko Orešković, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mirko Orešković : - pita načelnika koliki je iznos druge ponude.
Načelnik: - odgovara da je ponuda ARTPROJEKTA d.o.o iz Varaždina skuplja te iznosi
9.750,00 kn bez PDV- a.
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 i pita tko je za to da se usvoji Odluka za obavljanje
poslova stručnog nadzora na izgradnji Javne rasvjete IV. faze – naselja Glogovica i prihvati
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povoljnija ponuda Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Slavonski Brod u
Slavonskom Brodu. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA
usvojena Odluka, a isto u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj“
4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. donosi
ODLUKU
ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNOG NADZORA
NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE
IV. FAZE – NASELJA GLOGOVICA

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje između Ponuda:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod,
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2,
2. ARTPROJEKT d.o.o. Varaždin, Varaždinska, odvojak I, Jalkovac
za obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje IV. faze, naselje Glogovica u skladu s
projektnom dokumentacijom: Glavni projekt ZOP: 30/09 - elektrotehnički projekt E-30/09 iz srpnja 2009.,
građevinski projekt G-30/09 iz srpnja 2009. i elektrotehnički projekt E-30/09-GD – glavni projekt-izmjena i
dopuna po pitanju faznosti iz svibnja 2011., izrađeni od tvrtke elvi d.o.o., Slavonski Brod, Bukovlje,
Vinogradska 5 i Troškovnicima, izabralo je kao povoljniju Ponudu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod,
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2 sa ponuđenim iznosom od
1.

8.496,18 kn
(slovima: osamtisućačetrstodevedesetšestkuna i osamnaestlipa)
U cijenu nije uključen PDV i posebno se obračunava.
Članak 2.
Obvezuje se općinski načelnik za potpisivanje Ugovora za obavljanje stručnog nadzora sa izabranim
najpovoljnijim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 361-01/13-01/6
URBROJ: 2178/13-01-13-21
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 2. Prijedlog Proračuna općine Podcrkavlje za 2014. godinu (1. čitanje)
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
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Načelnik : - navodi da su u materijalima dobili Prijedlog Proračuna kakav bi trebao izgledati
za 2014. godinu. Nastavlja, ako tko ima kakvo pitanje, amandman ili prijedlog neka se
slobodno javi. Predlaže da se odredi datum do kojeg bi se podnosili amandmani.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Ne javlja se nitko, te se nadovezuje na
načelnika i predlaže da se amandmani podnesu do 01. prosinca 2013. godine.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se amandmani u vezi Prijedloga
proračuna Općine Podcrkavlje za 2014. godinu podnesu do 01. prosinca 2013. godine. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojeno isto.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o određivanju i formiranju ulica na području Mjesnih odbora
Donji Slatinik, Dubovik-Matković Mala, Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje,
Kindrovo, Oriovčić, Podcrkavlje i Rastušje

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović.
Vlado Tadijanović : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da je temeljem zahtjeva Državne
geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Slavonski Brod zaprimljenog 07. listopada
2013. potrebno u naseljima Općine Podcrkavlje koje nemaju sustav ulica, imenovati ulice.
Razlog spomenutog je ažuriranje podataka u Registru prostornih jedinica koje vodi katastar,
no iznimka je jedino u naselju Podcrkavlje, koje doduše ima sustav ulica, ali se jedan dio
naselja Grabarje nalazi u katastarskoj općini Podcrkavlje, te se za taj dio mora imenovati ulica
Grabarje. Naime, ukoliko bi netko od vlasnika kuća sa tog dijela zatražio potvrdu o kućnom
broju katastar ju ne bi mogao izdati. Iz svega spomenutog bi se trebala donijeti Odluka o
određivanju i formiranju ulica na području Mjesnih odbora, a trebala bi premostiti razdoblje
do donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podcrkavlje, kojim će se urediti
sustav ulica u spomenutim naseljima. Kaže, ako treba netko još nekakvo pojašnjenje neka se
slobodno javi.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Ne javlja se nitko, te se prelazi na
glasovanje.
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Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da usvoji Prijedlog Odluke o
određivanju i formiranju ulica na području Mjesnih odbora Donji Slatinik, Dubovik –
Matković Mala, Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje, Kindrovo, Oriovčić, Podcrkavlje i
Rastušje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA uvojen Prijedlog
Odluke, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj“
4/13 ), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 13. studenog 2013. godine
donosi:
ODLUKU
o određivanju i formiranja ulica na području Mjesnih odbora
Donji Slatinik, Dubovik-Matković Mala, Glogovica, Gornji Slatinik,
Grabarje, Kindrovo, Oriovčić, Podcrkavlje i Rastušje

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje u smislu uređenja naselja formira i određuje naziv ulica na
području mjesnih odbora Donji Slatinik, Dubovik-Matković Mala, Glogovica, Gornji Slatinik, Grabarje,
Kindrovo, Oriovčić, Podcrkavlje i Rastušje.
Članak 2.
U svezi članka 1. ove Odluke određuju se nazivi ulica kako slijedi:
MJESNI ODBOR DONJI SLATINIK
1. U naselju Donji Slatinik naziva se Ulica Donji Slatinik.
MJESNI ODBOR DUBOVIK-MATKOVIĆ MALA
1. U naselju Dubovik naziva se Ulica Dubovik.
2. U naselju Matković Mala naziva se Ulica Matković Mala.
MJESNI ODBOR GLOGOVICA
1. U naselju Glogovica naziva se Ulica Glogovica.
MJESNI ODBOR GORNJI SLATINIK
1. U naselju Gornji Slatinik naziva se Ulica Gornji Slatinik.
MJESNI ODBOR GRABARJE
1. U naselju Grabarje naziva se Ulica Grabarje.

MJESNI ODBOR KINDROVO
1. U naselju Kindrovo naziva se Ulica Kindrovo.
2. U naselju Crni Potok naziva se Ulica Crni Potok.
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MJESNI ODBOR ORIOVČIĆ
1. U naselju Oriovčić naziva se Ulica Oriovčić.
MJESNI ODBOR PODCRKAVLJE
1. U naselju Podcrkavlje, ulica od k.č. 255 k.o. Grabarje Brodsko do k.č. 2/68 k.o. Podcrkavlje s desne strane (
od kbr. 94 do kbr. 106 ) naziva se Ulica Grabarje.
MJESNI ODBOR RASTUŠJE
1. U naselju Rastušje naziva se Ulica Rastušje.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 015-01/13-01/1
URBROJ: 2178/13-01-13-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2013. godinu
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Ne javlja se nitko.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Ne javlja se nitko, te se prelazi na
glasovanje.

Glasovanje

Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to prihvati prijedlog Odluke o
imenovanju Povjerenstva za provedbu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava te obveza i potraživanja za 2013. godinu, gdje je Vlado Tadijanović predsjednik povjerenstva, Marija Pandurić – član i Ružica Janković – član. Nakon glasovanja konstatira
da je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojen prijedlog Odluke, a Odluka u cijelosti glasi :
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Na temelju članka 32. točke 20. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 4. sjednici održanoj dana 13. studenoga
2013. donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu popisa dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja za 2013. godinu

Članak 1.
U Povjerenstvo za provedbu popisa dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te
obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje za 2013. godinu imenuju se:
1.

Vlado Tadijanović, predsjednik

2.

Marija Pandurić, član

3.

Ružica Janković, član

Članak 2.
Tijekom mjeseca studenog i prosinca 2013. Povjerenstvo će izvršiti popis dugotrajne imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Podcrkavlje sa stanjem na dan 31. prosinca 2013.
Člankak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 406-08/13-01/1
URBROJ: 2178/13-01-13-1
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić

Ad. 5. Razno.
Predsjednik OV: - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga. Javio se gospodin Željko Medić te mu predsjednik OV daje riječ.

Rasprava
Željko Medić : - kaže, ima dva pitanja.
Predsjednik OV: - odgovara mu da ide jedno po jedno.
Željko Medić : - zanima ga što je s odborom koji se trebao imenovati s ciljem da se O.Š. „
Blaž Tadijanović „ u Podcrkavlju završi u što kračem roku.

10

Predsjednik OV: - odgovara da se nisu još dogovorili oko toga i da će na slijedećoj sjednici
OV to donijeti. Pita gospodina Željka Medića koje je drugo pitanje.
Željko Medić : - odgovara da nije pitanje, nego izvještaj sa sastanka sjednice Vijeća roditelja
O.Š. „ Blaž Tadijanović „ u Podvinju, gdje su bili prisutni i načelnik Općine Podcrkavlje
Tomislav Trtanj, zamjenik načelnika Općine Podcrkavlje Vlado Tadijanović te zamjenik
gradonačelnika Hrvoje Andrić. Radi se o tome, da Grad Slavonski Brod nema novca za
financiranje prijevoza učenika te da će ih vratiti u matičnu školu u Podcrkavlju gdje će
obnoviti samo krov škole, ne vodeći računa što nema kuhinje, sanitarnog čvora i što škola ne
zadovoljava tehničke uvjete. Okvirno, to bi trebalo biti do 31. prosinca 2013. godine, a ako
uspiju odraditi svoj dio posla djecu će i prije vratiti, bez obzira u kakvim se uvjetima škola
nalazi.
Predsjednik OV:- pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Mijo Kladarić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Mijo Kladarić : - obavještava sve prisutne da je dana 13. studenog 2013. godine zadnji put
na sjednici OV Općine Podcrkavlje u svojstvu vijećnika, jer svoj mandat stavlja u mirovanje
iz osobnih razloga što je po Zakonu o lokalnim izborima moguće. Umjesto njega,
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP Podružnice Podcrkavlje odrediti će drugog člana
koji je bio na listi za vijeće na lokalnim izborima 19. svibnja 2013. godine. Odluku o
novoizabranom vijećniku dostaviti će u roku od 8. dana kako Zakon i propisuje, te moli
predsjednika OV da pred njim potpiše svoju Izjavu o stavljanju mandata u mirovanje, što
Zakon nalaže. Što se tiče njegovog angažiranja dalje, govori da je jedini u Županijskoj
skupštini s područja Općine Podcrkavlje, te da im stoji na raspolaganju. Statutarno i
Poslovnički predviđeno je da se pozivaju predsjednici Mjesnih odbora, dužnosnici s područja
Općine i vijećnici u Županijskoj skupštini. Nastavlja, da se u prošlom mandatu to nije radilo
jer je bivši načelnik izričito zabranio da se poziva Stjepan Samardžija, a to je kaže
protustatutarno, nepristojno i nekorisno za Općinu. Netko tko je vijećnik u Županijskoj
skupštini može biti od koristi u radu OV i Općine na način da tamo može postavljati pitanja,
organizirati dogovore s predsjednikom Županijske skupštine, županom, dožupanom,
pročelnicima i ostalima. Formalnopravno, spomenuti su ga dužni primiti. Kaže da im stoji na
raspolaganju ( OV ) i ako žele s njim komunicirati njegova im je adresa otvorena. Nastavlja,
da s obzirom na odnose na državnoj razini, također im stoji na raspolaganju jer može
uspostaviti komunikaciju s ministarstvima i ostalim tijelima, te ako to žele ( OV ) iskoristiti
neka mu se jave.
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 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 18:40 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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