REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/5
URBROJ: 2178/13-01-01-14-2
Podcrkavlje, 07. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 07. srpnja 2014. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 19.30 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 (stigao u 19:57)
3. Goran Andrić
4. Igor Dulj
5. Željko Berić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Barbara Mikulčić
9. Antun Tomić
10. Mario Lovrić
11. Željko Medić

Odsutni
1. Šimo Nikolić
2. Darija Pejić

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković –
privremena pročelnica, predsjednik MO Dubovik – Matković Mala – Mario Šimić,
predsjednik MO Oriovčić – Vlado Krpota, predsjednik MO Brodski Zdenci – Ivan Petrović,
predsjednik MO Donji Slatinik – Tomislav Kovačević, predsjednik MO Gornji Slatinik – Leo
Benčević.
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 7. sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
Predsjednik OV: - nema. S obzirom da nitko nema primjedbi na Zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća, predlaže da se usvoji tekst Zapisnika sa 7. sjednice. Daje na glasovanje.

Nakon glasovanja konstatira da je Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća usvojen
jednoglasno sa 10 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 3.
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine
Podcrkavlje
2. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Podcrkavlje
3. Pitanja i prijedlozi

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

Ad. 1. Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica 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, a posebno novoizabrane predsjednike mjesnih odbora i
želi im puno sreće, rada i uspjeha u predstojećem mandatu, te nastavlja što se tiče prve točke
dnevnog reda Prijedloga Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine
Podcrkavlje te kaže da je to usklađenje sa Zakonom. Nastavlja da sve pokretne trgovine i
štandovi prilikom kirvaja, blagdana moraju imati dopuštenje za prodaju, a sve je obuhvaćeno
u spomenutoj Odluci. U Odluci se nalaze i katastarske čestice ( prostori na kojima se predviđa
prodaja, obično je to na nogometnim igralištima, centru sela). Nastavlja, da ako nekog nešto
zanima što se tiče ove točke dnevnog reda neka slobodno pita.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pozdravlja sve vijećnike i novoizabrane predsjednike mjesnih odbora, te
nastavlja da se slaže s Prijedlogom Odluke, ali traži da se malo pojasni gdje se trebaju javiti
kada dođe kirvaj, u Općinu ili mjesnim odborima.
Načelnik : - pita gospodina Željku Medića misli li on na licitere.
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Željko Medić : - odgovara potvrdno, ali misli i na štandove s cvijećem, bombonima.
Načelnik : - govori da je s liciterima problematično, nije još izregulirano, te da oni neće doći
dan prije u Općinu Podcrkavlje po odobrenje jer dolaze postaviti štand na sam dan kirvaja.
Željko Medić : - pita kakav će onda biti mehanizam naplate liciterima, jer oni dođu, ostvare
profit, a ne ostave niti jednu kunu selu, Općini, pa želi da se i to izregulira.
Pročelnica : - objašnjava da Odluka regulira onako kako im je i sam načelnik rekao,
prvenstveno zakupce na dulje vrijeme, ljude koji će prodavati svijeće, lampione na grobljima,
u svim selima, ispred domova, skraćeno, Odlukom su kaže obuhvaćeni svi domovi, sva
groblja, sva središta nekog sela. Kada se donese ova Odluka, načelnik će donijeti Odluku o
visini naknade, zakupa pojedine čestice po kvadratu za svaki kiosk, štand, pokretnu trgovinu,
automat. Osobe koje podnose zahtjev moraju imati registriranu djelatnost, a Općina će im
izdati odobrenje za prodaju. Što se tiče spomenutih licitera oni nisu obuhvaćeni ovom
Odlukom i njima će se i dalje naplaćivati na crno.
Željko Medić : - pita kako je to izregulirano u gradu kad je kirvaj npr. u Podvinju.
Pročelnica : - odgovara gospodinu Mediću da bude javni natječaj, javni oglas gdje se oni
javljaju i plate unaprijed.
Željko Berić : - smatra da dok se ne ustroji sve oko licitera, da se donese Odluka koliko bi
iznosio m² te da se pošalje općinski djelatnik koji će liciterima naplatiti placarinu.
Mario Lovrić : - govori da se ova Odluka mora donijeti u skladu sa zakonom, a što se tiče
licitera to u praksi neće funkcionirati jer mjesni odbori nisu pravne osobe i vijeće ne može
donijeti Odluku da oni naplaćuju spomenutima ( to je protuzakonito ), a komunalnog redara
nemamo pa se pita tko će im ( liciterima ) kaznu naplatiti. Nastavlja da se ova Odluka ne
odnosi na licitere već na pokretnu trgovinu, osobe koje imaju OPG koje bi podnijele zahtjev
da prodaju ispred svoje kuće i da ne budu u koliziji sa poreznom upravom.
Pročelnica : - govori da su dolazile osobe u Općinu koje bi prodavale npr. rasadu, ali trebaju
suglasnost Općine i ovom Odlukom bi im se to omogućilo, dakle podnijele bi zahtjev, dobile
suglasnost i bez problema prodavali.
Goran Andrić : - pita što će biti sa malim selima gdje dođe jedan liciter i kada mu se naplati
placarina oni više uopće neće doći.
Mirko Orešković : - govori da on već godinama naplaćuje u pojedinim selima, nekad je taj
novac išao KUD – u, nekad Klubu te smatra da bi se trebala donijeti Odluka u kojoj će se
ovlastiti osobu koja bi im mogla naplatiti ( dogodi se da osoba ne želi platiti, pa ako ne plati
jedan neće ni drugi i tako u nedogled ).
Načelnik : - govori da u Odluci stoji da nadzor nad provedbom Odluke provodi nadležni
inspektor Ministarstva financija, komunalni redar Općine Podcrkavlje i načelnik Općine
Podcrkavlje ili djelatnik kojeg on ovlasti, te kaže da bi mogao ovlastiti predsjednika KUD-a
ili Kluba da naplaćuju.
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Željko Berić : - kaže da su u Odluku uvrštene čestice, te nastavlja da je to isto kao da mu u
dvorište dođe liciter, a on ( Željko Berić ) mu ne može ništa.
Predsjednik OV : - govori da se placarina u Tomici liciterima naplaćuje već 10 godina.
Željko Berić : - odgovara predsjedniku OV da se od prošle godine ne naplaćuje.
Predsjednik OV : - govori da je nekad postojala Odluka o visini placarine po m2, te da je
njih deset išlo naplaćivati i prve je godine nastavlja bilo super, a onda sve lošije.
Mirko Orešković : - govori da je za vrijeme bivšeg načelnika gospodina Miroslava Jarića,
postojala Odluka gdje je placarina iznosila 50 kn/m2, te da to nije bilo skupo i liciteri su
plaćali.
Pročelnica : - napominje da se ova Odluka ne odnosi na licitere. Ono što gospodin Mirko
Orešković predlaže je da se napiše posebna Odluka koja će regulirati položaj licitera u selu, a
načelnik da bude osoba koja će ovlastiti osobu koja će naplaćivati placarinu. Od licitera se
može naplaćivati nelegalno, a ako se donese Odluka koju spominje gospodin Mirko
Orešković, legalno bi to značilo da se treba dati Javni poziv u novine gdje će liciteri koji vide
da je kirvaj Male Gospe 08. rujna doći u Općinu Podcrkavlje, podnijeti zahtjev, platiti i tada
staviti svoje štandove i prodavati, a nelegalno je ako netko kaže iznos i to se naplaćuje bez
Odluke.
Mirko Orešković : - predlaže da se donese interna Odluka koja neće nigdje biti zapisana te
da se odredi iznos po m2.
Predsjednik OV: - konstatira da je gospodin Tomo Samardžija stigao u 19:57 h te da je od
tada prisutno 11 vijećnika 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
trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasova
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica na području Općine Podcrkavlje, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju odredbi članka 10. stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (''Narodne novine'' br. 87/08.,
96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik''
Brodsko-posavske županije br. 4/13.), Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje, na 9. sjednici održanoj dana 7.
srpnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
O TRGOVINI NA MALO IZVAN PRODAVAONICA
NA PODRUČJU OPĆINE PODCRKAVLJE

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
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•
•
•

mogući načini prodaje robe i/ili usluga na malo izvan prodavaonica;
lokacije na području Općine Podcrkavlje na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan
prodavaonica;
pravo korištenja javne površine za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica.

NAČIN PRODAJE
Članak 2.
Trgovina na malo izvan prodavaonica može se na području Općine Podcrkavlje obavljati na sljedeće
načine:
•
na štandovima i klupama na tržnicama na malo,
•
na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,
•
putem kioska,
•
pokretnom prodajom,
•
prodaja putem automata,
•
prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),
•
u proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Članak 3.
Pojmovi iz ove Odluke za potrebe ovog akta imaju slijedeće značenje:
1. Štand / klupa – lako prenosiv i tipiziran element predviđen za prodaju izvan prodavaonica,
predstavljanje proizvoda i pružanje usluge,
2. Kiosk – tipizirana, cjelovita i tehnološki dovršena prostorna jedinica lagane konstrukcije koja se u
cijelosti ili u dijelovima može prenositi i postavljati na javnoj površini bez temeljenja (moguće
pričvršćivanje na podlogu), a s mogućnosti priključka na komunalnu i drugu infrastrukturu, ovisno o
vrsti djelatnosti
3. Pokretnom prodajom – prodaja putem posebno prilagođenog vozila, a u skladu sa odredbama
posebnih propisa, koje omogućava trgovanje robom na malo iz vozila, kolica ili drugog sličnog vozila
iz kojeg se trguje robom na malo,
4. Prodaja putem automata – prodaja putem automata hrane i ostalih proizvoda koji nisu namijenjeni
hrani u originalnom pakiranju,
5. Prigodna prodaja – prodaja robe na prigodnim organiziranim događajima kao što su primjerice
tradicijski sajmovi, državni, općinski i vjerski blagdani, kulturne i zabavne priredbe i manifestacije,
običajne priredbe, zabave, izložbe i slično.

MJESTO PRODAJE
Članak 4.
Prodaja robe na malo izvan prodavaonica može se obavljati:
• na štandovima i klupama izvan tržnica na malo na sljedećim lokacijama:
a. prodaja voća, povrća, rasade i sadnica
obavlja se na sljedećim mjestima:
1. u naselju Tomica: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 439, 448 i 450 k.o.
Tomica; javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 164, 330, 439, 448, 450, 451 i 452
k.o. Tomica; javno-prometna površina ispred sportskog objekta, k.č. br. 338/1 i 338/3 k.o.
Tomica,
2. u naselju Rastušje: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 60/1 k.o. Rastušje;
javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 203, 204/1 i 250 k.o. Rastušje
3. u naselju Grabarje: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 10 i 600 k.o.
Grabarje Brodsko; javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 11/1 i 602 k.o. Grabarje
Brodsko,
4. u naselju Kindrovo: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 422 k.o. Kindrovo;
javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 422 i 423 k.o. Kindrovo,
5. u naselju Oriovčić: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 1/1 i 317 k.o.
Oriovčić; javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 317 k.o. Oriovčić,
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6. u naselju Podcrkavlje: javno-prometna površina ispred zgrade Općine i crkve, k.č. br. 180 i
324/1 k.o. Podcrkavlje; javno-prometna površina ispred sportskog objekta, k.č. br. 232 i 233
k.o. Podcrkavlje; javno-prometna površina ispred škole, k.č. br. 233 i 235 k.o. Podcrkavlje,
7. u naselju Dubovik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 1, 42, 43/1,
43/2, 44, 45, 46, 47, 425/2, 426 i 435/2 k.o. Dubovik,
8. u naselju Matković Mala: javno-prometna površina ispred crkve i mjesnog doma, k.č. br. 168/2
i 337 k.o. Matković Mala,
9. u naselju Glogovica: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 33/1GR,
*33/2, 33/2 i 1300 k.o. Glogovica,
10. u naselju Donji Slatinik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 540
k.o. Slatinik Mali
11. u naselju Gornji Slatinik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 546/1,
546/2 i 546/6 k.o. Slatinik Mali,
12. u naselju Brodski Zdenci: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 214 i 965
k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. *11, 965 i 976/2 k.o.
Zdenci Brodski; javno-prometna površina ispred sportskog objekta, k.č. br. 547/1, 552 i 972
k.o. Zdenci Brodski
b. prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana, svijeća, lampiona i drugih prigodnih proizvoda:
1. u naselju Tomica: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 994 k.o. Tomica;
javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 164, 330, 451 i 452 k.o. Tomica; javnoprometna površina prema gradskom groblju u Podvinju, k.č. br. 439, 448 i 450 k.o. Tomica,
2. u naselju Rastušje: javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 203, 204/1, 250 k.o. Rastušje;
javno-prometna površina ispred mjesnog groblja, k.č. br. 213 i 251 k.o. Rastušje,
3. u naselju Grabarje: javno-prometna površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č. br. 11/1,
118/3 i 602 k.o. Grabarje Brodsko,
4 .u naselju Kindrovo: javno-prometna površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č. br. 422 i 423
k.o. Kindrovo,
5. u naselju Oriovčić: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 1/1 i 317 k.o.
Oriovčić; javno-prometna površina ispred crkve, k.č. br. 317 k.o. Oriovčić, javno-prometna
površina ispred mjesnog groblja, k.č. br. 118 i 320 k.o. Oriovčić,
6. u naselju Podcrkavlje: javno-prometna površina ispred zgrade Općine i crkve, k.č. br. 180 i
324/1 k.o. Podcrkavlje; javno-prometna površina ispred mjesnog groblja, k.č. br. 199, 202/2a2,
202/3 i 331/1 k.o. Podcrkavlje,
7. u naselju Dubovik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 1, 42, 43/1,
43/2, 44, 45, 46, 47, 425/2, 426 i 435/2 k.o. Dubovik; javno-prometna površina ispred mjesnog
groblja, k.č. br 341/31 i 341/50 k.o. Dubovik,
8. u naselju Matković Mala: javno-prometna površina ispred crkve i mjesnog doma, k.č. br. 168/2 i
337 k.o. Matković Mala; javno-prometna površina ispred mjesnog groblja k.č. br. 160/6, 160/7
i 337 k.o. Matković Mala,
9. u naselju Glogovica: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 33/1GR,
*33/2, 33/2 i 1300 k.o. Glogovica; javno-prometna površina ispred mjesnog groblja k.č. br.
1072 i 1327/1 k.o. Glogovica, javno-prometna površina k.č. br. 1326/3 k.o. Glogovica, k.č.br.
1009/1 – igralište „Jelas polje“,
10. u naselju Donji Slatinik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 540
k.o. Slatinik Mali, javno-prometna površina ispred mjesnog groblja k.č. br. 234/99 i 234/113
k.o. Slatinik Mali,
11.u naselju Gornji Slatinik: javno-prometna površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č. br. 546/1,
546/2 i 546/6 k.o. Slatinik Mali, javna površina ispred mjesnog groblja k.č. br. 234/20 k.o.
Slatinik Mali,
12.u naselju Brodski Zdenci: javno-prometna površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 214 i 965
k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č. br. *11, 965,
976/2, 35/GR, 36/GR,153/1 i 154 k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna površina ispred
mjesnog groblja u Dreniću, k.č. br. 242 i 971/1 k.o. Zdenci Brodski.
•
•

putem kioska: sukladno rješenju upravnog odjela Općine o korištenju javne površine.
pokretnom prodajom: prodaja putem posebno prilagođenog vozila može se obavljati na javnim
površinama (nogostupi, parkirališta i sl.), gdje se ne ometa nesmetano odvijanje prometa, uz
prethodno odobrenje nadležnog tijela Općine i na privatnim površinama uz suglasnost vlasnika
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parcele.
•
•

Svakodnevna prodaja putem pokretnih trgovina može se obavljati u svim naseljima Općine
Podcrkavlje gdje nema otvorene trgovačke radnje mješovitom robom.
prodaja putem automata u pravilu se obavlja unutar zatvorenih prostora, a samo iznimno na
javnim površinama i to za vrijeme održavanja prigodnih manifestacija na lokacijama na kojima se
održavaju te manifestacije.
prigodnom prodajom u okviru izložbi, sajmova i drugih javnih društvenih ili vjerskih manifestacija,
na mjestima koja su predviđena za takve manifestacije ili zasebnom odlukom načelnika.

PRAVO KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN
PRODAVAONICA
Članak 5.
(1)

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem automata i prigodna
prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima
za koja upravno tijelo izda odobrenje.
(2)
Naknada za korištenje javne površine za sve načine prodaje utvrđuje se temeljem rješenja za prodaju
na malo izvan prodavaonica u upravnom postupku koji vodi upravni odjel Općine.
(3)
Odluku o visini naknade donosi općinski načelnik.
(4)
U svrhu razvoja poljoprivrede i gospodarstva, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja općine
Podcrkavlje oslobođena su plaćanja naknade kada na javnim površinama prodaju vlastite proizvode. Sredstva
za provedbu ovog stavka osigurat će se u proračunu Općine Podcrkavlje.

Članak 6.
(1)

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja
putem automata i prigodna prodaja na površinama a koje imaju neposredni pristup na javno-prometne
površine može se obavljati samo na mjestima za koje je upravni odjel Općine izdao odgovarajuće
odobrenje.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke o
(2)
podnositelju, robu koju će prodavati i način na koji će je prodavati, površinu gdje će je prodavati, te
priložiti ispravu nadležnog tijela kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti trgovine.
(3)
Odobrenje upravnog tijela sadrži osobito sljedeće podatke: osnovne podatke o podnositelju
zahtjeva, lokaciju i površinu na kojoj se prodaje roba, način prodaje robe i vrstu robe, vrijeme trajanja
odobrenja (početak i završetak trajanja odobrenja), visinu naknade za korištenje površine, obvezu
čišćenja površine.
(4)
Odobrenja iz ove odluke neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema
Općini Podcrkavlje po bilo kojoj osnovi.
NADZOR
Članak 7.
(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležni inspektor Ministarstva financija, komunalni redar
Općine Podcrkavlje i načelnik Općine Podcrkavlje ili djelatnik kojeg ovlasti.

KAZNENE ODREDBE
Članak 8.
(1) Ukoliko se prodaje roba bez odobrenja ili protivno dobivenom odobrenju iz ove Odluke, novčanom
kaznom:
•
u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizičku osobu,
•
u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja
obavlja drugu samostalnu djelatnost, a prekršaj je počinjen u vezi obavljanja njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti,
•
u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravnu osobu.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1)

(1)

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
pokretnom prodajom na području Općine Podcrkavlje ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
17/12 ).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske Županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 330-01/14-01/6
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 7. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.

Ad. 2. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu 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 : - što se tiče druge točke dnevnog reda, kaže da imaju Odluku o visini plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i to za mjesto pročelnika,
voditelja administrativno – tehničkih poslova i referenta za uredsko poslovanje, a po Zakonu
trebali bi imati ( Općina ) komunalnog redara, a samim time trebala bi se donijeti Odluka o
visini plaće za spomenuto radno mjesto, a kad se već donosi takva Odluka trebalo bi
predvidjeti koeficijent i za komunalnog radnika. To je kaže, njegov prijedlog, te nastavlja da
postoji radni stroj u Općini ( bager ), pa ako se u budućnosti bude primao komunalni radnik
da bude predviđen koeficijent. Koeficijent za komunalnog radnika je najniži što po Zakonu
može biti 1,00, dok je za komunalnog redara nešto veći 1,05. Napominje da se samo
nadopunjuje Odluka iz 2010. godine.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu
predsjednik OV daje riječ.
Željko Medić : - pita uzima li se komunalni redar na puno radno vrijeme ili bi bio na
raspolaganju kada se za to ukaže potreba te smatra da postoji potreba za takvim kadrom.
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Načelnik : - odgovara da se ne zna hoće li se komunalni redar primati ili ne, te da je ova
točka dnevnog reda samo podloga da bi se uopće mogao primiti.
Željko Medić : - kaže da je potreban i komunalni radnik da bude ljudima na raspolaganju.
Načelnik : - što se tiče komunalnog radnika kaže da se takav kadar može zaposliti i na pola
radnog vremena, a kada dođe vrijeme za to o tome će se razgovarati, te ponavlja da je ova
točka dnevnog reda samo podloga za dalje.
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 Izmjene i
dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje. Nakon glasova konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA usvojen Prijedlog
Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Podcrkavlje, a izmjene i dopune u cijelosti glase :
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 28/10), članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.
4/13) i članka 8. Odluke o ustrojstvu općinske uprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
11/10), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 9. sjednici održanoj dana 7. srpnja 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o plaći službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
Članak 1.
Izmjenama i dopunama Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje mijenja se i dopunjuje Odluka o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Podcrkavlje (KLASA: 080-01/10-01/23 URBROJ: 2178/13-01-10-1 od 29.9. 2010.) tako da se u
Članku 3. iza točke 3. dodaju točke:
4. za Komunalnog redara (radno mjesto III. kategorije, potkategorija: referent, razina: treća razina III.
Kategorije, klasifikacijski rang 11) - koeficijent 1,05.
5. za Komunalnog radnika (radno mjesto IV. kategorije, potkategorija: namještenici II. potkategorija, razina:
treća razina II. razina četvrte kategorije, klasifikacijski rang: 13) – koeficijent 1,00.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Odluke o plaći službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Podcrkavlje stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i
na internet stranici Općine Podcrkavlje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 080-01/14-01/
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 7.7. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
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Damir Miletić, ing.

Ad. 3. Pitanja i prijedlozi
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 : - govori da svi znaju da je školska godina završila, te da se trebaju kupiti
knjige. Nastavlja, da su se pojedine Općine uključile u to da učenicima kupe knjige, pojedine
nisu, pojedine razmišljaju. Njegov ( Željka Medića ) je prijedlog da se i naša Općina uključi u
to da se pripomogne roditeljima u kupnji knjiga. Osnovna škola broji oko 230 učenika, te pita
načelnika da li je razmišljao o tome da naša Općina kupi ili pripomogne u kupnji knjiga, te da
se time pomogne roditeljima učenika.
Načelnik : - govori da svi znaju da je proračun Općine skroman, da se pomaže studentima i
novorođenoj djeci sa 1.500,00 kn, tako da se slobodno može reći da se ljudima pomaže. Iznos
za knjige je poprilično velik, ako bi im se pomoglo sa 1.000,00 kn, te ako ima 230 učenika (
osnovna škola ) to je iznos od 230.000,00 kn što naš ( općinski ) proračun teško može
podnijeti.
Željko Medić : - govori da je teško roditeljima koji imaju 2 – 3 učenika, jer za samo knjige
moraju izdvojiti do 5.000,00 kn, ne računajući da se dijete mora poslati u školu i slično.
Načelnik : - govori da u proračunu Općine tih sredstava nema, a ako će se ići u pomaganje
kupnje knjiga mora se napraviti rebalans. Kaže da nije protiv kupnje knjiga, ali nije ni za.
Postoje kaže, obveze i prema školi, te smatra da se ljudima treba pomoći, ali da se ne smije
doći u situaciju da se mora razmišljati o sredstvima. Predlaže da se napravi radni sastanak na
kojem će se razgovarati o spomenutom.
Mario Lovrić : - govori da rebalans proračuna svakako mora ići, pa prije njegova donošenja
da se vidi što se može napraviti, tj. koliko se može izdvojiti za udžbenike, ako se ne može dati
200.000,00 kn, možda se može 100.000,00 kn ili 50.000,00 kn.
Željko Berić : - govori da se onda pomogne samo socijalno ugroženim slučajevima, a ne
svima.
Željko Medić : - govori da je to samo njegov prijedlog te da se pronađe način da se
roditeljima pomogne.
Željko Berić : - govori da se spomenuto što prije treba riješiti jer će školska godina ubrzo
započeti.
Željko Medić : - odgovara gospodinu Beriću da se roditeljima može i retroaktivno refundirati
novac.
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Predsjednik OV : - govori da se treba vidjeti hoće li se potruditi kako, koliko i kome pomoći
ili će se biti pasivan pa svima podijeliti po 500,00 kn, no u svakom slučaju one je za to da se
pomogne koliko god se može.
Željko Berić : - govori da se već zna tko ima kakav status.
Načelnik : - ponovno predlaže neformalan sastanak.
Mirko Orešković : - smatra da je to dobar prijedlog, ali svi socijalni slučajevi već ostvaruju
prava od države.
Načelnik : - kaže da misli da će i Županija pomoći.
Željko Medić : - govori da prava ostvaruju samo branitelji, a ljudi koji rade, koji su
produktivni nemaju prava i njima treba pomoći.
Željko Berić : - govori da nikad nije bilo kriterija kakvog bi trebalo biti.
Željko Medić : - odgovara da bi zbog toga i trebalo pomoći ljudima koji ne ostvaruju prava
iz drugih izvora.
Pročelnica : - kaže da za studente ne postoje kriteriji npr. socijalni, već pravo na jednokratnu
novčanu pomoć ostvaruju svi redovni studenti redovno upisane akademske godine.
Željko Berić : - odgovara pročelnici da postoji kriterij za studente jer roditelji moraju platiti
komunalnu naknadu.
Pročelnica : - odgovara gospodinu Beriću da to nije kriterij već obveza.
Načelnik : - po treći put predlaže radni sastanak da se vidi što se može učiniti.
Željko Medić : - predlaže da općinska uprava priredi točan broj učenika.
Mirko Orešković : - pita misli li se samo na učenike osnovne škole ili i na učenike srednje
škole.
Željko Medić : - odgovara gospodinu Oreškoviću da je on dao „samo prijedlog“ da se
roditeljima pomogne pri kupnji udžbenika.
Načelnik : - odgovara da će se prirediti broj učenika, te nastavlja da mu je žao što vijećnici
nisu bili prisutni na Dan Općine 28. lipnja. Dan Općine kaže načelnik nije samo priredba gdje
će gosti doći već da svi ( vijećnici, mještani ) trebaju prisustvovati jer to je naš Dan, Dan naše
Općine. Svečana sjednica OV izgledala jako mršavo bez vijećnika, kaže načelnik. Nastavlja,
da se treba ići u rebalans proračuna jer u proračunu postoje pozicije na kojima stoje sredstva,
a pretpostavlja se da se neće ići u realizaciju u ovoj godini. To je kaže, posao koji ih čeka te
nastavlja da on sam može napraviti rebalans po svom viđenju, ali želi da svi vijećnici
sudjeluju u tome, da se raspravlja, a osobito sada što se tiče spomenutih udžbenika, da se vidi
što će se i kako, a ne da se donosi nešto što će se na slijedećoj sjednici mijenjati već da se
dogovore ili ne dogovore. Smatra da bi do kraja srpnja trebalo održati sjednicu gdje će jedna
od točaka dnevnog reda biti rebalans proračuna.
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Predsjednik OV : - opominje predsjednika mjesnog odbora Gornji Slatinik gospodina Lea
Benčevića da ne šalje poruke dok traje sjednica OV.
Načelnik : - slaže se s predsjednikom OV te govori predsjednicima MO da se pozivaju na
svaku sjednicu te da pod točkom dnevnog reda pitanja i prijedlozi mogu sudjelovati u
raspravi, ali da ne ometaju sjednicu.
Željko Medić : - govori da je Grad Slavonski Brod išao s Odlukom da se napravi popis imena
roditelja koji imaju tri ili više učenika da im se pripomogne, ali Odluka još nije donesena.
Mirko Orešković : - govori da je vidio da su počeli radovi na dvorani, pa traži par riječi o
tome, tko radi, kakvi su planovi, ciljevi.
Načelnik : - odgovara gospodinu Mirku Oreškoviću da su radovi kao što se vidi počeli, te da
je tvrtka Watmont d.o.o. iz Vinkovaca dobila posao. Nastavlja, da su 27. lipnja uvedeni u
posao, rok završetka radova je godina dana s time da oni ( tvrtka ) tvrde da će biti gotovi kroz
3-4 mjeseca. Što se tiče škole, kaže da ima informacije iz Ministarstva gdje se čeka da se
dovrši dvorana da se mogu obaviti priključci koji idu preko dvorane.
Željko Medić : - govori da se treba reagirati u Ministarstvo.
Načelnik : - govori da je zvao gospodina Šokića koji već 2 – 3 mjeseca dogovara sastanak, a
poslat će i upit u Ministarstvo da se vidi što je s školom. Govori vijećnicima da se dobila
uporabna dozvola za Javnu rasvjetu.
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 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje
privodi kraju.

DOVRŠENO u 20:22 sati.
ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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