REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/1
URBROJ: 2178/13-01-01-14-2
Podcrkavlje, 06. ožujka 2014.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 06. ožujka 2014. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18.30 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. Igor Dulj
5. Šimo Nikolić
6. Barbara Mikulčić
7. Antun Tomić
8. Šimun Abramović
9. Mirko Orešković
10. Mario Lovrić
11. Željko Medić

Odsutni
1. Željko Berić – opravdao izostanak
2. Darija Pejić

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 i Zapisnik sa 5. sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
Osim materijala za predložene točke dnevnog reda, na stolu ih je dočekao odgovor načelnika
na postavljeno pitanje gospodina Željka Berića oko posla kojeg obavlja zamjenik načelnika.

Predsjednik OV: - s obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog
vijeća, predlaže da se usvoji tekst Zapisnika sa 5. sjednice. Daje na glasovanje. Nakon
glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa
11. glasova ZA.
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 6.

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine
Podcrkavlje
2. a) Prijedlog Godišnjeg Plana davanja koncesija u 2014. godini
b) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje
2014. – 2016. godine
3. Prijedlog Odluke o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2013./2014.
5. Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za
2013. godinu
6. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno, sa 11
glasova ZA.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine
Podcrkavlje
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče prve točke dnevnog reda, da bi se
trebala donijeti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje,
a spomenuto se odnosi na prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje
komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na
malo, održavanje groblja i krematorija, prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova
i javne rasvjete. Zakonski bi trebalo donijeti Plan davanja koncesija za dimnjačarske poslove i
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prijevoz pokojnika, ali s obzirom da nema koncesionara morati će se raspisati Javni natječaj i
ova Odluka je u biti podloga za raspisivanje Javnog natječaja. U Odluku su uvrstite stvari koje
će s vremenom pokazati da su potreba. Nastavlja, da bi trebalo napraviti ispravku u čl. 3. gdje
je prvih 9. točaka u redu, a točke 10.,11.,12.,13. i 14. se ponavljaju ( višak su ), treba ih
izbaciti pa bi točka 15. postala točka 10.

Rasprava

Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - u vezi s prijevozom pokojnika, zanima ga kako se to do sada obavljalo i
zašto se mijenja koncesija jer misli da nije bilo nikakvih problema oko toga.
Načelnik : - odgovara da je do sada išlo tako kako je išlo, no što se tiče samog održavanja
groblja, ukopa i prijevoza, raspisao se natječaj za održavanje groblja i ukup pokojnika koji je
dobila tvrtka Palma za oboje, a sada bi se trebao raspisati natječaj i za prijevoz pokojnika, tj.
dati u koncesiju.
Željko Medić : - pita tko je to do sada radio.
Načelnik : - odgovara da je radila tvrtka Palma, ali to nije bilo usklađeno sa zakonom.
Ružica Janković : - govori zapisničarki da se ne mora snimati niti stavljati u Zapisnik ono što
govori, te objašnjava gospodinu Željku Mediću zašto se mora donijeti spomenuta Odluka.
Kaže predsjedniku OV da gospodin Željko Medić inzistira da se u Zapisnik unese
načelnikova primjedba da se čl. 3. ispravi.
Predsjednik OV : - govori zapisničarki da se čl. 3. ispravi i točke 10. – 14. izbrišu, a time da
točka 15. postane točka 10.
Zapisničarka : - primljeno na znanje.
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 Prijedlog Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja
konstatira da je Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine
Podcrkavlje usvojen jednoglasno sa 11 glasova ZA, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/3 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na 6. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine donijelo
je:
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ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Podcrkavlje
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1) Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Podcrkavlje, način i uvjeti
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području Općine Podcrkavlje.
Članak 2.
(1) Na području Općine Podcrkavlje obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. održavanje javnih površina,
5. održavanje nerazvrstanih cesta,
6. tržnice na malo,
7. održavanje groblja i krematorija,
8. prijevoz pokojnika
9. obavljanje dimnjačarskih poslova,
10. javna rasvjeta.
(2) Posebnim zakonom ili ovom Odlukom propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih
komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.
Članak 3.
(1) Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu
Podcrkavlje i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod kojom razumijeva se provođenje obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka
bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3.

prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja
za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.
4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje
divljeg odlagališta.
5. održavanje odlagališta građevinskog otpada: pod kojom razumijeva se upravljanje odlagalištem
građevinskog otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje.
6. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom razumijeva se
upravljanje, čišćenje i održavanje sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana uključivši i stočni
sajam.
7. oglašavanje i plakatiranje: pod kojom razumijeva se postavljanje oglasa i plakata koji nas o nečemu
obavještavaju, na oglasnim mjestima u vlasništvu Općine Podcrkavlje (oglasne ploče, oglasni
stupovi) kao i njihovo održavanje.
8. ugradnja i održavanje komunalne opreme: pod kojom razumijeva se održavanje klupa, košarica za
otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih
nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje,
prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.
9. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije: pod održavanjem i obnovom horizontalne i vertikalne
signalizacije razumijeva se obnova oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim javno-prometnim
površinama pod upravom Općine Podcrkavlje.
10. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK): pod održavanjem DTK razumijeva se
održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja
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telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova
razvoja, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Općine
Podcrkavlje te izrade planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.
Članak 4.
(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Podcrkavlje mogu obavljati:
1.
2.
3.
4.
II.

trgovačka društva u su/vlasništvu Općine Podcrkavlje,
služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon), koju osniva Općina Podcrkavlje,
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.
NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOG
DRUŠTVA U SU / VLASNIŠTVU

Članak 5.
(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti:
 održavanje čistoće,
 održavanje javnih površina,
 održavanje nerazvrstanih cesta,
 sanacija i zatvaranje odlagališta,
 održavanje groblja i krematorija,
 tržnica na malo,
 sanacija divljih odlagališta,
 održavanje odlagališta građevinskog otpada,
 upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan,
 ugradnja i održavanje komunalne opreme,
 obnova horizontalne i vertikalne signalizacije,
 održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK).
djelatnosti su koje će obavljati trgovačko društvo u su/vlasništvu Općine Podcrkavlje.
(2) Komunalne djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Podcrkavlje mogu se
obavljati i putem vlastitog pogona ili koncesije ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Odluku o
tome donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog načelnika.
III.

NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI
Članak 6.
(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o koncesiji, mogu obavljati na području Općine Podcrkavlje
slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu,
2. prijevoz pokojnika,
3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina.
Članak 7.
(1) Prije početka postupka davanja koncesije, Općina Podcrkavlje provodi pripremne radnje sukladno zakonu
kojim se uređuju koncesije.
(2) Prije početka postupka davanja koncesije, općinski načelnik Općine Podcrkavlje (dalje: općinski načelnik)
imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju.
(3) Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana.
Članak 8.
(1) Na postupak davanja koncesije, prikupljanje ponuda, dokumentaciju za nadmetanje primjenjuju se odredbe
zakona kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava.
Članak 9.
(1) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički
oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koju objavljuje općinski načelnik.
(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije, nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga članka, može biti
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(1)

objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnim pločama Općine Podcrkavlje te na web
stranici Općine Podcrkavlje, u neizmijenjenom sadržaju i uz navođenje datuma objave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Članak 10.
Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda:
− kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),
− sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno
ostvarivanje koncesije,
− drugi kriteriji propisani zakonom kojim se uređuju koncesije;
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Općina Podcrkavlje može u Obavijesti o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao
kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o specifičnostima obavljanja određene komunalne
djelatnosti na području Općine Podcrkavlje.
Općina Podcrkavlje u obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje koji će se kriteriji u smislu stavka 1. i
2. ovoga članka primijeniti.
Članak 11.
Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju.
Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.
Na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje izvješće s
prijedlogom odluke o davanju koncesije ili s prijedlogom odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) donosi odluku o davanju koncesije ili donosi odluku o poništenju postupka davanja
koncesije.
Općinsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se
uređuju koncesije.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka koncesije
postane izvršna.
Sadržaj odluka propisan je zakonom kojim se uređuju koncesije.
Članak 12.
Osim obveznog sadržaja prema zakonu kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
− djelatnost za koju se koncesija daje,
− rok na koji se koncesija daje,
− visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
− cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
− prava i obveze Općine Podcrkavlje, kao davatelja koncesije,
− prava i obveze koncesionara,
− jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
− način prestanka koncesije,
− ugovorne kazne.

(2) Na postupak sklapanja ugovora, kao i njegov prestanak primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju
koncesije i obvezni odnosi.
(3) Ugovor o koncesiji može se jednostrano raskinut :
1. ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u rokovima iz ugovora o koncesiji;
2. ako se utvrdi da je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije;
3. ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku;
4. ako koncesionar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja
druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji;
5. ako je koncesionar pravomoćnom odlukom kažnjen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem djelatnosti
koja je predmet koncesije;
6. ako je koncesionar pravomoćnom odlukom kažnjen za više od tri prekršaja u svezi s obavljanjem
djelatnosti koja je predmet koncesije;
7. u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesiji.
(4) Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim putem upozoriti o
namjeri raskida ugovora te mu dati primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i
izjašnjavanje o razlozima.
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(5) Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, načelnik će raskinuti
ugovor o koncesiji.
(6) Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

IV.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(1)

NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
PISANOG UGOVORA
Članak 13.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
mogu obavljati na području Općine Podcrkavlje slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javne rasvjete,
2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
3. veterinarsko-higijeničarski poslovi,
4. prigodno ukrašavanje naselja.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najduže na
vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 14.
Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora,
provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa zakonom koji uređuje komunalno
gospodarstvo te ovom Odlukom.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik.
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najmanje 2
(dva) člana a imenuje ga općinski načelnik.
Članak 15.
Prikupljanje ponuda se provodi kada vrijednost poslova određene komunalne djelatnosti u jednom
proračunskom razdoblju ne prelazi vrijednost od 70.000,00 kuna bez PDV-a, a potrebno je prikupiti
najmanje 3 (tri) ponude.
Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Podcrkavlje.
Članak 16.
Javni natječaj iz članka 14. ove Odluke mora sadržavati:
− djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
− vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
− vrstu i opseg poslova,
− način i rokovi plaćanja,
− jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
− način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
− dokazi sposobnosti koji su potrebni kao prilozi ponudi a radi dokazivanja tražene pravne i poslovne,
financijske i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti, te njihovi minimalni zahtjevi,
− kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
− ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnim pločama ili na web stranici Općine
Podcrkavlje, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.
Članak 17.
(1) Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje komunalne
djelatnosti temeljem ugovora, jest najniža ponuđena cijena obavljanja određene komunalne djelatnosti ili
ekonomski najpovoljnija ponuda, sukladno propisu kojim se uređuju koncesije.
(2) Odredbe ove Odluke o traženim dokazima sposobnosti, kriteriju za odabir, zapisniku o otvaranju ponuda te
zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, primjenjuju se i na postupak prikupljanja ponuda.
Članak 18.
(1) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.
(2) Na osnovu prijedloga općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju
komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.
(3) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odnosno o
poništenju javnog natječaja donosi Općinsko vijeće.
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Članak 19.
(1) Na temelju odluke iz članka 18. stavka 3. ove Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti kojeg sa odabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik u roku od 10
dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.
V.
(1)
(1)
(2)
(3)

(1)

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ugovori o koncesiji odnosno ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, zaključeni prije
stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.
U razdobljima od prestanka važenja postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora iz stavka 1. ovog
članka osniva se Radna skupina.
Radna skupina iz stavka 2. ovoga članka ima predsjednika i dva člana koje imenuje načelnik.
Radna skupina načelniku predlaže:
1. jednostrani raskid ugovora u slučajevima iz članka 12. stavka 3. ove Odluke;
2. drugoga koncesionara kojem će se u slučajevima jednostranog raskida ugovora iz članka 12. stavka
3. ove Odluke, privremeno povjeriti obavljanje predmetne komunalne djelatnosti do provedbe novog
postupka za davanje koncesije.
Članak 21.
Obavljanje komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu ili vlastitom pogonu iz članka 5.
stavka 1. ove Odluke a koje se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili
pravnim osobama na temelju članaka 14. ove Odluke, u slučaju da ih trgovačko društvo ili vlastiti pogon,
nije u mogućnosti obavljati.
Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/12).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-02/14-01/4
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Damir Miletić, ing.

Ad. 2. a) Prijedlog Godišnjeg Plana davanja koncesija u 2014. godini

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Zamjenik načelnika : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče 2. a) točke dnevnog
reda, da se na temelju čl. 56. Zakona o koncesijama davatelji koncesija dužni dostaviti
godišnji i srednjoročni ( trogodišnji ) plan davanja koncesija Ministarstvu financija. Kako na
području Općine Podcrkavlje nema uređene komunalne djelatnosti za obavljanje
dimnjačarskih poslova i prijevoza pokojnika, u skladu s novim Zakonom o komunalnom
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gospodarstvu to se dužno uskladiti i zbog toga se mora raspisati javni natječaj za spomenute
dvije komunalne djelatnosti i iz toga razloga poziva vijećnike da donesu predloženi Godišnji
Plan davanja koncesija u 2014. godini.

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 i pita tko je za to usvoji Prijedlog Godišnjeg Plana
davanja koncesija u 2014. godini. Nakon glasovanja konstatira je jednoglasno sa 11 glasova
ZA usvojen Prijedlog Godišnjeg Plana davanja koncesija u 2014. godini, a Godišnji Plan
davanja koncesija u 2014. godini u cijelosti glasi:

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta
Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 4/13) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 6. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine
d o n o s i:
GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA U 2014. GODINI
I.
Godišnjim planom davanja koncesija u 2014. godini ( u daljnjem tekstu: Plan ) utvrđuje se planirani
broj koncesija na području općine Podcrkavlje u 2014. godini, vrste koncesija, rokovi na koje se pojedine
koncesije planiraju dati, pravna osnova za davanje koncesije i procijenjena godišnja naknada za pojedine
koncesije.
II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju
komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2014. godinu, kako
slijedi:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
•
•
•

broj:
rok:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
1.000,00 kuna

2. Koncesija za prijevoz pokojnika
•
•
•

broj:
rok:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
1.000,00 kuna

Pravna osnova za davanje koncesije je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine
Podcrkavlje.
III.
Ovaj Plan se dostavlja Ministarstvu financija.
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IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-02/14-01/ 5
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Damir Miletić, ing.

Ad. 2. b) Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje
2014. – 2016. Godine

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Zamjenik načelnika : - objašnjava da se srednjoročni ( trogodišnji ) Plan davanja koncesija
donosi zbog jasno iskazanih procijenjenih ekonomskih učinaka iz budućih Ugovora o
koncesijama. Kako je naša Općina mala, ne očekuju se značajniji financijski prihodi od
spomenutih koncesija, već da se barem pokriju troškovi provođenja javnog natječaja, a u
skladu s iznesenim poziva vijećnike da donesu srednjoročni ( trogodišnji ) Plan davanja
koncesija za razdoblje od 2014. - 2016. godine.

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 i pita tko je za to usvoji Prijedlog srednjoročnog (
trogodišnjeg ) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. – 2016. godine. Nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog srednjoročnog (
trogodišnjeg ) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. – 2016. godine, a Srednjoročni (
trogodišnji ) Plan davanja koncesija za razdoblje od 2014. – 2016. godine u cijelosti glasi :
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 32. Statuta
Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 4/13) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 6. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine d o n o s i:
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SREDNJOROČNI ( TROGODIŠNJI ) PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA
RAZDOBLJE 2014. – 2016. GODINE
I.
Srednjoročnim ( trogodišnjim ) planom davanja koncesija za razdoblje 2014. – 2016. godine ( u
daljnjem tekstu: Plan ) utvrđuju se gospodarska i druga područja u kojima se planiraju dati koncesije na području
općine Podcrkavlje, javni objekti koji će se graditi, odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati na temelju
koncesije, planirani rashodi za koncesije i prihodi od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi od
planiranih koncesija.
II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju
komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuju se gospodarska i druga područja u kojima se
planiraju dati koncesije na području općine Podcrkavlje i Plan davanja koncesija za razdoblje 2014. – 2016.
godine, kako slijedi:
a) Komunalne djelatnosti
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
•
•
•

broj:
rok:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
1.000,00 kuna

2. Koncesija za prijevoz pokojnika
•
•
•

broj:
rok:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
1.000,00 kuna

III.
U razdoblju od 2014. do 2016. godine nije planirano građenje javnih objekata, odnosno obavljanje
javnih djelatnosti na temelju koncesije.
IV.
Planirani prihodi od koncesija u razdoblju od 2014. do 2016. godine utvrđuju se u iznosu od 8.000,00
kuna, a sastoje se od planirane godišnje naknade za koncesije.
Planirani rashodi od koncesija u razdoblju od 2014. do 2016. godine utvrđuju se u iznosu od 4.000,00
kuna, a sastoje se od troškova provođenja postupka dodjele koncesija, objave i izrade dokumentacije za
nadmetanje.
V.
Od planiranih koncesija očekuju se neznatne gospodarske koristi, koje se najviše ogledaju kroz:
•
•

povećanje prihoda Proračuna općine Podcrkavlje
smanjenje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i prekomjernog zagađivanja okoliša

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-02/14-01/6
URBROJ: 2178/13-01-14-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Damir Miletić, ing.
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Ad. 3. Prijedlog Odluke o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Zamjenik načelnika : - objašnjava, da na temelju dopisa Agencije za poljoprivredno
zemljište, koja poziva da se postupa po čl. 27. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
potrebno da Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje imenuje jednog člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon
iznesenog poziva vjećnike da predlože i imenuju jednu osobu za člana povjerenstva.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio, predlaže da se
imenuje Mirko Orešković za predstavnika Općine Podcrkavlje u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to usvoji Prijedlog Odluke o
određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske. Nakon glasovanja konstatira da je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
glasom usvojen prijedlog Odluke o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 27. st. 4 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN br. 39/13 ) i članka 32. Statuta
Općine Podcrkavlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«,
broj 4/13) Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 6. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine d o n o s i:

ODLUKU
o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1.
Za predstavnika općine Podcrkavlje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske određuje se:
1. MIRKO OREŠKOVIĆ, Trg 108 brigade ZNG br. 5, Podcrkavlje
OIB: 04746209317
Članak 2.
Ova Odluka se dostavlja Agenciji za poljoprivredno zemljište na daljnje postupanje.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 320-01/14-01/10
URBROJ: 2178/13-01-14-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Damir Miletić, ing.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima
akademske godine 2013. – 2014.

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj, te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori, da kao i svake godine, tako i ove 2014. godine bi se trebala donijeti
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći redovitim studentima. Ovih godina taj iznos je
bio 1.500,00 kuna po studentu, a samo prošlo godine 54 studenta su ostvarila spomenuto, gdje
je Općina izdvojila iznos od 81.000,00 kuna. Isto tako, u proračunu za 2014. godinu osigurana
su sredstva za isto, a njegov ( načelnikov ) prijedlog je da i ove godine ostane iznos od
1.500,00 kn po studentu, s time, kao što je navedeno u Odluci u čl. 4. moraju biti izmirene
obveze prema Općini da bi ostvarili svoje pravo, a na taj način Općina pokušava smanjiti dug
komunalne naknade ( najviše dužnika prema Općini Podcrkavlje su dužnici komunalne
naknade).

Rasprava

Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - ne slaže se s načelnikom, ako je roditelj dužan da student ne može ostvariti
pravo na jednokratnu novčanu pomoć.
Načelnik : - odgovara gospodinu Željku Mediću, da je unazad tri godine to bila praksa te je
bio jedan od najboljih načina da se smanji dug prema Općini Podcrkavlje. Nastavlja, da ako je
netko dužan npr. 700,00 – 800,00 kn za komunalnu naknadu snaći će se da dug plati, time
dobije 1.500,00 kn i opet je u plusu. Na taj način će za jednu godinu riješiti dug svih proteklih
godina, a slijedeće godine će moći ostvariti cijeli iznos. Napominje, da svi pridonose
općinskom proračunu, te da postoje obveze koje se prema Općini moraju ispuniti da bi mogli
ostvariti pravo na pogodnosti koje Općina daje ( prvo obveze, pa onda prava ).
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Željko Medić : - kaže, sve on to razumije, ali i dalje se ne slaže s iznesem. Pita što ako
student ne živi s roditeljima.
Načelnik : - odgovara gospodinu Željku Mediću da je to njegov prijedlog, a vijećnici neka
odglasaju kako misle da je najbolje.
Mario Lovrić : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da se ova točka provodi svake godine,
te kao što je načelnik rekao praksa je bila da se ide po spomenutom prijedlogu. Osvrnuti će se
kaže na izlaganje gospodina Željka Medića, ako student ne živi ovdje to ne znači da se dug ne
mora podmiriti, vremena su teška, ali svi koji plaćaju obveze prema Općini pridonose
općinskom proračunu. Daje primjer, ako netko vozi dobar auto, a takvih ima dosta, ima dvoje
djece na fakultetu, a dužnik je komunalne naknade pet godina, što s njim – da mu se dug
oprosti, ako će se tako gledati onda nitko ne bi trebao plaćati obveze i što će biti s općinskim
proračunom. Nastavlja, ako je netko socijalno ugrožen da doista ne može platiti spomenuto,
takvim osobama će se pomoći na drugi način, s druge pozicije proračuna, jer načelnik do
određenog iznosa ima pravo sam odobriti isplatu jednokratne novčane pomoći socijalno
ugroženim ljudima.
Željko Medić : - ponavlja, ne misli da to bude pravilo za sve, ali da ima studenata koji su u
potrebi, a roditelj je dužan, te ne može platiti spomenuto, da se stavi aneks te da se takvima
pomogne ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć.
Načelnik : - napominje, da svi koji su bili dužnici komunalne naknade, platili su dug da bi
ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć za studente. Smatra da ni ove godine neće
problema, jer kada dođu s uplatnicom da su uplatili, podnijet će zahtjev i već sutra je moguće
da im novac bude uplaćen, te da je to prilika ljudima da se riješe spomenutog duga.
Predsjednik OV: - smatra da komunalna naknada mora biti obveza, a za spomenute ljude u
teškoj novčanoj situaciji postoji druga pozicija u proračunu da im se pomogne.
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 Prijedlog Odluke o
isplati jednokratne novčane redovnim studentima akademske godine 2013. – 2014. Nakon
glasovanja konstatira da je sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen Prijedlog Odluke o
isplati jednokratne novčane redovnim studentima akademske godine 2013. – 2014., a Odluka
u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 4/13.) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 6.
ožujka 2014. donijelo je
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ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
redovnim studentima
akademske godine 2013./2014.

Članak 1.
Općina Podcrkavlje će svim redovno upisanim studentima akademske godine 2013./2014., koji podnesu
zahtjev i ispunjavaju propisane uvjete, isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u visini od 1.500,00 kn (slovima:
tisućupetstokuna) u 2014. godini.
Student status redovnog studenta za tekuću akademsku godinu dokazuje potvrdom ili uvjerenjem znanstvene
ustanove u kojoj se školuje.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka isplatit će se s pozicije 35 Proračuna Općine Podcrkavlje za 2014. godinu
sukladno točki III. Podtočki 3. Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Podcrkavlje
za 2014.
Članak 3.
Iznos iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se na račun studenta ponaosob i to pod uvjetom da na dan isplate
njegova obitelj nema dugovanja odnosno da je izmirila sve svoje obveze prema općini Podcrkavlje.
Članak 4.
Isplata jednokratne novčane pomoći neće se izvršiti sve dok ne budu podmirene obveze i o tome priloži
dokaz.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski načelnik i računovodstvo.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 602-01/14-01/2
URBROJ: 2178/13-01-14-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 5. Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje
za 2013. godinu.
Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović, te mu predsjednik
OV daje riječ.

15

Zamjenik načelnika : - nada se da su vijećnici barem pročitali dostavljeni materijal o ovoj
točki dnevnog reda, te nastavlja da je na temelju zahtjeva Upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije za dostavu Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom, gdje se temeljem čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom traži Izvješće ( vijećnici ga dobili u materijalima ), iskorištena prilika da ono ide i
pred Općinsko vijeće. Nastavlja, Plan gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje donesen je
u svibnju 2011. godine, te da se po njemu do sada gotovo ništa nije postupalo. Bilo je
pregovora s tvrtkom IPZ „Uniprojekt Terra „ d.o.o iz Zagreba u svezi izrade Plana sanacije
divljih odlagališta otpada, ali zbog visokih financijskih troškova, na pregovorima je sve i
ostalo. Dana 22. siječnja 2014. godine, od Državnog ureda za reviziju, zatražena je Revizija
učinkovitosti provedbe Plana gospodarenja otpadom, te je ista dostavljena 31. siječnja 2014.
godine. Nastavlja, iz svega je vidljivo da određene dokumente ili akte koji se donose neće se
više moći donositi „ reda radi „ već će se morati i postupati prema njima. Stoga su kaže,
načelnik i on ( zamjenik načelnik ) odradili sastanak s direktorom tvtke „ Soling „ d.o.o (
gospodin Marinić ), a u utorak 11. ožujka 2014. godine imaju dogovoren sastanak u tvrtci „
Jakob – Becker „ d.o.o. kako bi stvari vezane za spomenutu problematiku pomakli s mrtve
točke. Nakon iznesenog izlaganja, moli vijećnike da prihvate Zaključak o Izvješću.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pohvaljuje načelnika i zamjenika načelnika što će se uvesti reda u divlja
odlagališta i otpade, što se donose konačne odluke da se smanje, što se diže svijest ljudima
Općine Podcrkavlje da trebaju voditi brigu o očuvanju prirode i nada se da će u tome
zajednički uspjeti.
Vladimir Matijevac : - kaže da nije problem domicilino stanovništvo već je problem što ljudi
iz drugih općina, iz grada donose smeće u našu Općinu i pita tko će tome stati na kraj.
Željko Medić : - kaže, kako je on sam razumio Odlukom koja je donesena, navedenom od
gospodina Vladimira Matijevca bi se trebalo stati na kraj, a mi ( stanovnici Općine
Podcrkavlje ) bi trebali biti savjesni građani i prijaviti one koji nam donose smeće.
Vladimir Matijevac : - kaže, neka se ode na tabor i po papirićima će se vidjeti adrese onih
koji bacaju smeće.
Načelnik : - kaže, da je ovaj Zaključak o prihvaćanju Izvješća za 2013. godinu nešto što je
već prošlo i zaključak je da se praktički po tom pitanju nije ništa radilo i zato bi se sada trebali
„ zasukati rukavi „ i nešto napraviti. Daje odgovor gospodinu Vladimiru Matijevcu, da će
Općina Podcrkavlje i svi njezini stanovnici imati zadaću plaćati sanaciju divljih odlagališta,
tako da će na neki način imati i obvezu ( kada se to očisti ), prijaviti svakoga tko dovozi
otpad, a nije naš stanovnik ( općinski ) ili nije platio sanaciju. Nastavlja, Općina Podcrkavlje
nema komunalnog redara, ali uz pomoć svih ljudi otkriti će se tko smeće dovozi i nastojati ga
sankcionirati. Nadalje kaže, radi se po pitanju projekne dokumentacije za divlja odlagališta i
vjeruje da slijedeće godine Izvješće biti opširnije i detaljnije.
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Mario Lovrić : - kaže da ga zanimaju divlja odlagališta jer je i u prošlom sazivu Općinskog
vijeća o tome bilo govora i stalno se vrtila priča. Koliko se on sjeća, to je dovedeno do
određenog stupnja, bio je Idejni projekt koji je išao na natječaj i sredstva su trebala biti
osigurana preko Fonda za zaštitu okoliša, no kako je proračun padao tako je pao i spomenuti
projekt, stalo je i od toga nije ništa bilo. Dokumentacija je išla na ministarstvo, sredstva su
trebala biti osigurana, nastavlja, da možda projekat nije zadovoljavao standarde po natječaju,
uglavnom nešto se po tome radilo, ali od toga na kraju nije ništa bilo.
Načelnik : - kaže da je gospodin iz tvrtke „Soling“ bio u Općini, možda će se nešto i
iskoristiti, ali po njemu ( načelniku ) količine otpada su prenapuhane, jer se očito nekome
pogodovalo, tako da će se opet morati obići sve deponije, divlja odlagališta te napraviti
stvarne količine jer Fond za zaštitu okoliša oko 80 % sufinancira, postoji mogučnost i 100 %og sufinanciranja iz razloga što se u Europskoj uniji veliku pažnju daje otpadu. Rokovi do
kojih se sve mora završiti su 2017. godina, pa je realno za očekivati da će Fond za zaštitu
okoliša dosta uskočiti i prilikom same izrade projektne dokumentacije i provođenja projekta.
Mario Lovrić : - ako se bude sufinanciralo sa 80 %, Općina Podcrkavlje sa 20%, natječaj
prođe, tvrtka dobije posao, pita se što onda.
Načelnik : - odgovara da ovo što imaju (Općina Podcrkavlje ) su okrugle cifre, nisu realne.
Postoji mogućnost da se dio otpada mora predati na odlagalište, a u Davoru postoji takvo
odlagalište, te nastavlja da ako se te količine moraju izvesti to će biti dosta skupo, ali ako
Općini pripada plaćanje od 20 %, nije isto 20 % od 1.000.000,00 kn ili 20 % od 500.000,00
kn. No svakako, vidjet će se kaže, da se to što bolje napravi bi i nada se da će biti rezultata.
Zamjenik načelnika : - govori da su u fazi pregovaranja i očekuju konkretnu ponudu. Čekaju
( Općina Podcrkavlje ) da vide koliko će sam Plan sanacije iznositi, a zatim će ga uputiti
Fondu za zaštitu okoliša na sufinaciranje, te će se ići na raspisivanje javnog natječaja za
dodjelu sredstava tko će to provesti i sanirati.
Vladimir Matijevac : - što se tiče projektne dokumentacije, zanima ga odnosi li se to samo
na sanaciju ili se Općini Podcrkavlje pravi deponija za otpad.
Načelnik : - odgovara da se odnosi samo na sanaciju, te nastavlja da kao što je zamjenik
rekao, dogovorili su sastanak s tvrtkom Becker u vezi zelenih otoka. Reciklažno dvorište
preskupa je investicija za Općinu Podcrkavlje, pa će se zakonski zadovoljiti s zelenim
otocima, a na par mjesta u Općini Podcrkavlje nalaziti će se kontejneri za plastiku, staklo.
Mirko Orešković : - pita hoće li svi odlagati smeće.
Načelnik : - daje potvrdan odgovor, ali isto tako i dalje će se morati imati kante za smeće.
Mirko Orešković : - pita da li se to odnosi samo na stanovnike naše Općine?
Načelnik : - daje potvrdan odgovor, te nastavlja da na nivou grada postoje kontejneri, u
mnogim općinama također, pa nema razloga da netko iz grada dovozi svoje smeće u naš (
općinski ) kontejner, ako ga ima npr. kod bolnice.
Željko Medić : - kaže da ga je jedan od roditelja zaustavio i rekao mu da netko krade
kablove s nove škole, pa pita šta bi on ( Željko Medić ) trebao ( glumiti policajca).
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Načelnik : - pita ga da li je on to doista vidio.
Željko Medić : - odgovara da nije.
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 usvoji Izvješće načelnika o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za 2013. godinu. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 13 glasova ZA usvojeno Izvješće načelnika o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Podcrkavlje za 2013. Godinu, a Zaključak o prihvačanju
Izvješća u cijelosti glasi :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj
4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine donosi:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu

I.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području općine Podcrkavlje za 2013. godinu.
Općinsko vijeće nalaže intenziviranje aktivnosti u smislu provođenja mjere skupljanja selektivnog
komunalnog otpada kao i donošenje Plana sanacije divljih odlagališta te njegova realizacija.

II.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu koje je podnio općinski načelnik
sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 351-01/14-01/3
URBROJ: 2178/13-01-14-2
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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Ad. 6. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV : - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga. Javio se Mirko Orešković te mu predsjednik OV daje riječ.

Rasprava
Mirko Orešković : - traži da se objasni ima li kakvih novosti u vezi nove škole.
Načelnik : - govori da je bio kod gospodina Vladimira Štefaneka, pročelnika za školstvo u
Brodsko – posavskoj županiji. Spomenutog gospodina kontaktirao je Petar Šokić iz
Ministarstva znanosti, gdje od njega traži da organizira sastanak na kojem će prisustvovati
predstavnici Ministarstva, Grada Slavonskog Broda te Općine Podcrkavlje. Ministarstvo
znanosti smatra da je najveći problem infrastruktura zbog kojeg škola u Podcrkavlju nije
završena, no stvarna situacija nije takva to i sami vijećnici znaju. Spomenuto ministarstvo je
trebalo završiti školu, tj. tvrtka Fenix, a zatim pustiti da drugi rješavaju pitanje infrastrukure,
navodi načelnik. Na sastanku koji bi se trebao održati za 10.-ak dana trebalo bi se striktno
dogovoriti tko što treba napraviti, a sredstva za pristupnu cestu su osigurana u općinskom
proračunu, a ako bude potrebno platiti će ( Općina Podcrkavlje ) i trafostanicu, iako će se
pokušati izbjeći financiranje trafostanice, no ako baš bude potrebno i to bude jedini uvjet da
škola krene, Općina Podcrkavlje će napraviti trafostanicu. Nastavlja, da su stupili kontakt s
gospodinom iz Ministarstva regionalnog razvoja i raspisivanje natječaja za dvoranu biti će
kroz koji dan.
Mirko Orešković : - zanima ga koliko je to novaca.
Načelnik : - odgovara da su u Ministarstvu regionalnog razvoja za ovu godinu osigurali
4.000,000,00 kn, 7 % radova na dvorani je napravljeno ( iskopani su temelji), a rok za
završetak će biti godina dana. Pretpostavlja da Općinu Podcrkavlje čeka financiranje već
spomenute pristupne ceste i trafostanice, ali on ( načelnik ) će dati sve od sebe i zauzet će stav
da priključci plina i vode idu na teret Grada Slavonskog Broda kao osnivača škole, a i imaju
tvrtke koje se u njihovom vlasništvu ( Brod – plin i Vodovod ), a što se tiče septičke jame
odnosno kanalizacije ona još nije došla do škole.
Mirko Orešković : - pita ima li Općina Podcrkavlje zemljište za kanalizaciju.
Načelnik : - odgovara da se spominjao biorotor kao Plan B. Ako ne bude kanalizacije biti će
kaže septička jama i biorotor - kanal koji ide ispod škole pokraj igrališta i ulijeva se u
glogovicu ( postoje propisi kakav on treba biti ).
Mirko Orešković : - odgovara da se pazi da se ne bi opet zemlja morala kupovati.
Načelnik : - po prostornom Planu širina ceste bi trebala biti 6 m, a Općina Podcrkavlje ima
oko 8,5 m upisnog puta prema školi, s time da cesta iznosi 6 m, a 1,5 m staza i to je 7,5 m
plus ivičnjaci, razmak između tako da to ispada „ na knap „. Ministarstvo regionalnog
razvoja trebalo bi napraviti projektnu dokumentaciju, a kako će to projektant napraviti ostaje
nam za čekati. Vjerojatno će biti kanalice koje će oborinske vode prikupljati.
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Mirko Orešković : - zanima ga hoće li staza ići po postojećoj trasi.
Načelnik : - objašnjava da cesta koja sada postoji, asfaltirani dio ide po čestici ceste, malo se
kaže baca kod Lovakovićevih krušaka, tj. malo ulazi u njegovu česticu, ali nastojati će se
ispraviti spomenuto.
Mirko Orešković : - pita hoće li se morati otkupiti zemlja.
Načelnik : - odgovara da će se trebati otkupiti od gospodina Željka Metića jer će se morati
proširiti sam izlaz na cestu D 53.
Mirko Orešković : - pita hoće li biti kružni tok.
Načelnik : - spominje se, kaže načelnik da će biti kružni tok kod svlačionice, iako on sam (
načelnik ) ne vidi razloga za to, jer ima parkiralište koje je dosta široko. Postoji, kaže načelnik
čep između gospodina Ivezića i gospodina Lovakovića, ali će nastojati u gabaritima koje
imaju malo otkiniti od ceste, malo od staze da sve prođe u 8 m pojasa kojeg imaju. Navodi da
imaju ponudu za kupnju zemlje od gospodina Ivezića, ali ta cijena je malo previsoka, jer
gospodin Ivezić misli da je nama ta zemlja prijeko potrebna pa ju je povisio na 150.000,00 kn
za 2.900,00 m2, dok je prva njegova ponuda bila 100.000,00 kn za navedeno. Nastavlja da to
jest građevinsko zemljište, ali po njemu ( načelniku ) cijena je visoka, ali ako ipak budu
primorani ju kupiti, to će napraviti, pa ju kasnije ispalcelirati i prodati, jer sama dvorana je u
međi, ali treba zauzeti stav da to nije baš tako kako on ( gospodin Ivezić ) misli, te da nas ne
može ucjenjivati. Možda bi mu ( gospodinu Iveziću ) trebalo pokazati projekat ceste da ne
trebamo otkupljivati, možda onda popusti sa cijenom.
Mario Lovrić : - nadovezuje se na načelnika, pa nastavlja što se tiče pristupne ceste, da smo
mi ( Općina Podcrkavlje, načelnik, vijećnici ) oni koji bi trebali rješavati imovinsko – pravne
odnose, a kojim putem će to ići sve je stvar dogovora, pregovora. Njega najviše zanima
trafostanica, pa nastavlja da nije problem ako se novac mora osigurati, ali što ako se time krši
Zakon, jer mi ( Općina Podcrkavlje ) nismo investitori već je to Grad Slavonski Brod, pa se
pita zašto bi Općina Podcrkavlje plaćala nešto što nije njezino. Boji se kaže, ako dođe revizija
pa pita zašto je Općina Podcrkavlje kupila trafostanicu školi koja je u vlasništvu Grada
Slavonskog Broda.
Načelnik : - sama priča oko škole išla je u smjeru da se neće ništa pokrenuti ako se ne da
zemljište, plati vodni doprinos i slično, te nastavlja primjerom škole u Rušćici, gdje je škola
završena, a sada ne treba nikome jer Gradu Slavonskom Brodu je puno dati 1.000.000,00 kn
za opremanje škole, a pretpostavlja da će se to dogoditi i našoj školi. Ako se bude sjedilo
prekriženih ruku, svi će gledati u nas ( Općinu Podcrkavlje ), zašto nemamo infrastrukture, a
mi ( Općina Podcrkavlje ) moramo sve napraviti, njima prepustiti, iako (Općina Podcrkavlje )
nemamo ništa od toga, ali ako se to ne napravi, nema se pogotovo ništa, završava načelnik.
Mario Lovrić : - odgovara da nema ništa protiv ako se nešto mora napraviti, kupiti, ali po
njemu kupiti trafostanicu i dati je HEP – u nema logike.
Načelnik : - slaže se s gospodinom Mariom Lovrićem, te nastavlja da se 1.000.000,00 kn za
školu stalno provlači kroz proračun i s tim sredstvima se ne može ništa.
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Željko Medić : - govori da načelnik zna za odgovore iz ministarstva, gdje oni sve prebacuju
na lokalnu samoupravu, a ne zna ( Željko Medić ) iz kojeg razloga je to tako. Pretpostavlja da
su održali sastanak gdje su se dogovorili da će to napraviti lokalna samouprava.
Načelnik : - kaže da nema pisanih tragova sa spomenutih sastanaka te govori da ministarstvo
kaže da oni ( ministarstvo ) po troškovniku moraju napraviti to što moraju, a tu ne spada
trafostanica, pristupna cesta, priključci za infrastrukturu i njih ( ministarstvo ) to ne zanima.
Nastavlja, da ministarstvo ne kaže da mi to moramo napraviti, već da oni ( ministarstvo ) ne
moraju. Na već unaprijed spomenutom sastanku koji će se održati, saznati će se tko što mora
napraviti.
Mario Lovrić : - govori da je u samom startu napravljen propust, nastavlja dalje raspravljati
neformalno, te govori zapisničarki da to ne mora snimati niti stavljati u Zapisnik.
Zapisničarka : - raspravljaju o školi i dvorani, neformalno.
Predsjednik OV : - nakon rasprave koja nije ušla u Zapisnik, pita ima li tko još kakvih
pitanja i prijedloga. Javio se gospodin Željko Medić, te mu predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - spominje novi nalaz prosvjetne inspekcije za područnu školu u Podcrkavlju,
te navodi da je mišljenje inspektorice da škola nije sanirana na način koji udovoljava tehničke
uvjete, higijenske uvjete, kao i to da djeca nastave školovanje u Podvinju. Nastavlja da je
inspektorica u veljači dala preporuku da se da još jedna učiteljica koja bi pazila na djecu, te tu
sada dolazi do nelogičnosti – inspektorica kaže da škola nije sigurna, a opet bi dala učiteljicu.
Nastavlja dalje, da roditelji djecu od 5. – 8. razreda na izborne predmete moraju voziti u školu
u Podvinju, a inspektornica će narediti školi da im se osigura prijevoz. Sve u svemu, radi toga
da se uvede reda pisati će pravobraniteljici za djecu i predsjedniku Republike Hrvatske.
Mario Lovrić : - kaže da uvjeti nisu primjereni, ali opet da ima škola koje su u deset puta
gorem stanju od naše. Po njemu bi se trebao rješiti sanitarni čvor, na način da Općina
Podcrkavlje u tome sudjeluje, kako je ( Općina Podcrkavlje ) sufinancirala vodu, grijanje,
tako bi mogla sufinancirati rješavanje sanitarnog čvora.
Željko Medić : - kaže da nije vjerovao da su učiteljice stavljale kante po učionicama i
skupljale vodu jer je voda curila i da Grad Slavonski Brod nikad ne bi prepokrio krov da nije
bilo spomenutog stanja, te da je Grad Slavonski Brod ovoga puta sam pozvao inspekciju da
dođe na novi uviđaj.
Mario Lovrić : - po tome bi se kaže moglo zatvoriti 30% škola.
Predsjednik OV : - po njegovom mišljenju inspektorica nema tu ingerenciju da zatvori školu,
jer da može već bi ju zatvorila, te nastavlja da što se tiče nove škole trebalo bi ju završiti, te da
nije problem da Općina Podcrkavlje financira trafostanicu i put škole ako već mora.
Načelnik : - kaže da nema smisla praviti novu pristupnu cestu sa stazom kad škola još nije
završena.
Željko Medić : - vezano uz isplate naknade vijećnicima zanima ga gdje je zapelo i tko to „
koči „.
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Načelnik : - odgovara da je on mislio da su naknade isplaćene, no Ružica Janković ga
ispravlja i kaže da nisu, te se načelnik sjetio da je to tako iz razloga što nisu svi viječnici
donijeli žiro-račune.
Ružica Janković : - pojašnjava oko naknade isplate vijećnicima, te kaže zapisničarki da to
ne mora biti u Zapisniku.
Predsjednik OV : - zanima ga iznos koji vijećniku pripada.
Ružica Janković : - odgovara da je to 30% dnevnice plus 2 kn po prijeđenom kilometru.
Predsjednik OV : - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - moli načelnika, predsjednika vijeća, da ako je moguće do iduće sjednice OV
napraviti web stranicu Općine Podcrkavlje na kojoj bi se javno objavljivali Zapisnici sa
sjednica OV, Zaključci, Odluke i slično, a ako se ne napravi da mu se u pisanom obliku
objasni zašto se to nije odradilo.
Načelnik : - odgovara da će se web stranica Općine Podcrkavlje napraviti.
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 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 19:36 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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