REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/13-01/15
URBROJ: 2178/13-01-01-13-2
Podcrkavlje, 11. srpnja 2013.

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 11. srpnja 2013. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 20.00 sati.

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova
zamjenika 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. Mijo Kladarić
12. Željko Medić

Odsutni:
1. Željko Berić-opravdao izostanak

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Mišo Hip - voditelj odsjeka za administrativno - tehničke poslove,
Ružica Janković – referentica za uredsko poslovanje, Marko Jarić - predsjednik MO
Glogovica.
Zapisničar: Marija Pandurić, dipl.iur.
Predsjednik OV: - kako su svi vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale za predložene
točke dnevnog reda osim točke 7. Izmijenjeni Ugovor o projektiranju vodovodne mreže u
odnosu na zaključeni Ugovor iz 2012. godine između TD VODOVOD d.o.o i Općine
Podcrkavlje, a isti ih je dočekao na stolu prije početka sjednice OV i zapisnik sa 1.
konstituirajuće sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto.
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Predsjednik OV: - nema. S obzirom da nitko nema primjedbi na zapisnik sa 1.
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, predlaže da se usvoji tekst zapisnika sa 1. sjednice.
Daje na glasovanje. Nakon glasovanja konstatira da je zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 12 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 9.
DNEVNI RED:
1. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
2. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
3. Odluka o razrješenju člana Skupštine TD VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih aktivnosti političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika na području općine Podcrkavlje za 2013. godinu
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine
6. Plan gradnje vodoopskrbe i odvodnje za period 2013. do 2016. godine
7. Izmjenjeni Ugovor o projektiranju vodovodne mreže u odnosu na zaključeni
Ugovor iz 2012. god. između TD VODOVOD d.o.o. i općine Podcrkavlje
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
9. Pitanja i prijedlozi
Predsjednik OV: - nakon glasovanja konstatira da je dnevni red usvojen jednoglasno, sa 12
glasova ZA.
Ad. 1. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - pozdravlja sve prisutne te nastavlja, zakonska je obveza da se donese spomenuta
Odluka, svi članovi Stožera zaštite i spašavanja kontaktirani su, te su dali svoj pristanak.
. Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko
Medić.
Željko Medić: - slaže se s izrečenim od načelnika, ali pita postoji li mogućnost da za članove
Stožera zaštite i spašavanja budu imenovani predsjednici Mjesnih odbora.
Načelnik : - u svezi prijedloga gospodina Medića, navodi da su predsjednici Mjesnih odbora
obuhvaćeni timom civilne zaštite, upoznati s time, a obuhvaćeno je svako naselje.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog Odluke o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno, sa 12
glasova ZA, usvojen prijedlog Odluke, a Odluka u cijelosti glasi:
Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 77/04., 79/07., 38/09 i
127/10.), članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ br. 40/08. i 44/08) i članka 32. st. 1. toč. 20 Statuta Općine Podcrkavlje („ Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/13), na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 2.
sjednici održanoj 11. 07. 2013. godine donijelo je:
ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Podcrkavlje
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje imenuje Stožer zaštite i spašavanja Općine Podcrkavlje kao
stručno, operativno i koordinativno tijelo za pripremu akcija u slučaju katastrofe.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Podcrkavlje imenuju se:
1.

VLADO TADIJANOVIĆ, načelnik stožera
(zamjenik Općinskog načelnika)

2.

DAMIR MILETIĆ, zamjenik načelnika stožera

3.

IVAN VULETA, član
(zapovjednik vatrogasne postrojbe)

4. MILKICA LIPOVAC, član
(predstavnik komunalnog poduzeća)
5. IVAN ARAČIĆ, član
(predstavnik Policijske uprave)
6.

ŽELJKO VALEŠIĆ, član
(predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje)

7.

MARIJANA MAJER, član
(predstavnik Doma zdravlja)

8.

DARKO MIROSAVLJEVIĆ, član
(predstavnik veterinarske službe)

9.

JASNA TERZIĆ, član
(predstavnik škole)

10. ĐURO ŠTIVIĆ, član
(predstavnik LU DILJ Podcrkavlje)
11. MIŠO HIP, član
(službenik Jed. upravnog odjela Općine Podcrkavlje)
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Načelnik stožera imenovan je sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja, a ostali članovi sukladno članku 9. stavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju
i članka 5. stavak 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Članak 2.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Podcrkavlje rukovodi i koordinira Općinski
načelnik uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja.
U katastrofalnim i velikim nesrećama Općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama
zaštite i spašavanja na razini Općine Podcrkavlje.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja
Općine Podcrkavlje, KLASA: 810-01/09-01/3, UR.BROJ: 2178/13-01-09-8 od 02. srpnja 2009.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 810-01/13-01/15
URBROJ: 2178/13-01-13-1

Ad. 2. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - zakonska je obveza donijeti Odluku o imenovanju Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda jer novim sazivom Općinskog vijeća donosi se nova
Odluka. Navodi da vijećnici imaju prijedloge s imenima, te ih pita ima li tko drugi prijedlog
da se navedeni članovi zamjene drugima. Pri odabiru predsjednika, zamjenika predsjednika,
članova i njihovih zamjenika vodili su se time da je primjer Vlado Tadijanović djelatnik u
Općini pa smatra da ima smisla da on bude predsjednik Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda, a po sličnom principu izabrani su i ostali.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio
zatvara raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog Odluke o
imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Nakon
glasovanja konstatira da je prijedlog Odluke usvojen sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
glasom, a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» br.
73/97.) i članka 32. stavka 1. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
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županije» br. 4/13.), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013.
godine donijelo je:
ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VLADO TADIJANOVIĆ, predsjednik
TOMO SAMARDŽIJA, zamjenik predsjednika
MIRKO OREŠKOVIĆ, član
GORAN ANDRIĆ, član
MARIO LOVRIĆ, zamjenik člana
ŽELJKO MEDIĆ, zamjenik člana
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme od četiri

godine.
Članak 2.
Elementarnu nepogodu za područje općine Podcrkavlje na prijedlog općinskog načelnika proglašava
Župan Brodsko-posavske županije.
Članak 3.
Štetu od elementarne nepogode prijavljuju fizičke i pravne osobe na propisanom obrascu EN-P odmah
ili u najkraćem roku, a najkasnije u roku osam dana od nastanka štete.
Obrasci se dostavljaju Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda putem
urudžbenog zapisnika općine.
Članak 4.

-

Povjerenstvo za procjenu šteta:
procjenjuje štete od elementarnih nepogoda na području općine Podcrkavlje
izrađuje izvješće o procjeni šteta na području općine, te ga dostavlja Županijskom povjerenstvu za
procjenu šteta
obavlja i druge poslove u svezi procjene šteta po naputku Županijskog povjerenstva i načelnika općine.
Članak 5.

Da bi Povjerenstvo pravovaljano moglo obavljati svoj posao mora biti nazočno najmanje tri člana
Povjerenstva.
Članak 6.
Stručne, administrativno-tehničke i druge uvjete za rad Povjerenstva za procjenu šteta osigurava
Jedinstveni upravni odjel općine, a sredstva za rad osiguravaju se u općinskom proračunu.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti predsjednika, zamjenika i članovi
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovani Odlukom o imenovanju općinskog
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni vjesnik Brodsko - posavske Županije“ br.
9/09).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
Klasa: 320-01/13-01/17
Urbroj: 2178/13-01-13-1
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Ad. 3. Odluka o razrješenju člana Skupštine TD VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - navodi da je po starom Zakonu Općinsko vijeće donosilo Odluku o imenovanju
člana Skupštine TD VODOVOD d.o.o Slavonski Brod, a po novom to donosi načelnik. Ne
smatra ništa spornim po ovoj točki dnevnog reda, već je samo potrebno razriješiti gospodina
Miroslava Bjelobrka i imenovati novog člana skupštine, a to će biti on sam, načelnik Općine
Podcrkavlje, Tomislav Trtanj.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio
zatvara raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog Odluke o
razrješenju člana Skupštine TD VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 12 glasova ZA usvojen prijedlog Odluke, a Odluka u cijelosti
glasi :
Na temelju članka 32. točke 20. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11.07.2013. donosi
ODLUKU
o razrješenju člana Skupštine
TD VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod

Članak 1.
Općinsko vijeće razrješuje Miroslava Bjelobrka, iur. člana skupštine TD VODOVOD d.o.o. Slavonski
Brod, Nikole Zrinskog 25, imenovanog Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-01/10-01/9 URBROJ:
2178/13-01-10-1 od 22.10.2010.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 021-01/10-01/9
UR.BROJ: 2178/13-01-13-2

Ad. 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih aktivnosti političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika na području općine Podcrkavlje za 2013. godinu.

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - sredstva pod točkama A, B, C, sredstva su za izbornu promidžbu, propisana su
Zakonom, isplaćena su i smatra da ovdje nije ništa sporno. Jedino o čemu bi se moglo
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raspravljati redovno je financiranje koje se odnosi na III. i IV. kvartal. Po staroj Odluci I. i II.
kvartal isplaćen je, iznosio je 1.000,00 kn godišnje, odnosno 250,00 kn po vijećniku. Iznosi
koji su stavljeni maksimalni su što se tiče pozicije s proračuna, a njegov prijedlog je da se
iznos smanji i po vijećniku bude 150,00 kn odnosno za preostala dva kvartala 300,00 kn, a
isto bi se odnosilo i za načelnika i njegova zamjenika. Navodi da je ovo bila izborna godina,
dosta novaca potrošilo se na stranke te da je ovo smanjenje u redu. Također navodi da je
spomenutih 150,00 kn u samoj biti isto kao i za prva dva kvartala samo što sada imamo više
vijećnika. Za prošlu godinu bilo je osiguranih 9.000,00 kn koji su bili raspoređeni na 7.
vijećnika, načelnika i njegovog zamjenika, što znači za pola godine 4.500,00 kn. Sada je
osiguran isti iznos od 4.500,00 kn samo što imamo više vijećnika i kada se spomenuti iznos
podijeli po kvartalima po vijećniku iznose 150,00 kn. Iznos od 393,00 kn koji je vidljiv
maksimalan je po poziciji proračuna Općine Podcrkavlje i ne može se povećati, a njegov
prijedlog je da se smanji.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mirko
Orešković.
Mirko Orešković: - kaže da se to uplaćuje u središnjicu stranke pa im to ionako ne znači
ništa.
Načelnik: - ponavlja da je njegov prijedlog smanjenje za III. i IV. kvartal, a nagodinu bi se
moglo opet povećati.
Mijo Kladarić : - misli da je najbolje da se ova naknada ukine. Smatra da je iznos od 250,00
kn po vijećniku bilo malo, a ovaj od 150,00 je ponižavajući. Nadalje govori da su se
financirale neke stvari protiv kojih je i sam bio protiv, ali donesene su većinom glasova, tako
da će i ova ova Odluka isto tako biti donešena. Također navodi da se od toga iznosa iz
središnjice stranke određeni iznos daje stranci i da je to zapravo jedini stabilan izvor prihoda,
jer članarine stranke su simbolične i iznose 1,00 kn mjesečno. Isto tako, smatra da u
proračunu od 2.800.000,00 kn povećanje stavke sa 9.000,00 na 15.000,00 neće osiromašiti
proračun Općine ili ići na uštrb nekih drugih pozicija, ali je ovdje zbog 6.000,00 kn dovedeno
u pitanje financiranje političkih stranaka.
Mišo Hip : - pozdravlja sve prisutne, te daje pojašnjenje zašto su iznosi nejednaki u lipu.
Navodi da su iznosi ove Odluke preračunati digitronom. Za financiranje političkih stranaka u
proračunu Općine Podcrkavlje u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.
Kada se izbiju promidžbeni troškovi za vijeće, načelnika i njegovog zamjenika za I. i II. krug
lokalnih izbora, ostaje iznos koji je podijeljen na broj vijećnika, uključujući načelnika i
njegovog zamjenika u istom iznosu. Smatra da ne bi bilo dobro da iznosi budu veći nego što
su prikazani jer sredstva u proračunu Općine Podcrkavlje nisu predviđena.
Načelnik : - govori da nije ništa sporno jer će vijećnici svojim glasovanjem odlučiti.
Predsjednik OV: - slaže se s gospodinom Mijom Kladarićem, jer i njihova stranka ubire
minimalan iznos od članarine i bilo bi dobro ostaviti iznos od 250,00 kn po vijećniku.
Mario Lovrić: - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da nije problem da se iznos smanji jer
kaže, može se donijeti iznos od 500,00 kn po vijećniku, ali tih novaca nema osiguranih na
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poziciji proračuna i načelnik ih neće moći isplatiti, osim ako ne bude rebalansa proračuna.
Isto tako, kaže da je on sam u politiku ušao kao volonter i da će kao volonter iz nje i otići, te
da za njegov rad u politici nitko nikad nije osiguravao sredstva niti ih treba osiguravati.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara
raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje prvi amandman (načelnik) koji glasi tko je za to da se
usvoji iznos od 150,00 kn za III. i IV. kvartal za svakog vijećnika. Nakog glasovanja
konstatira da je prijedlog ODBIJEN, a rezultat glasovanja: 5 ZA, 6 PROTIV i 1 SUZDRŽAN
glas.
Daje na glasovanje drugi amandman koji glasi tko je za to da se usvoji iznos od 250,00 kn (M.
Kladarić) za III. i IV. kvartal za svakog vijećnika. Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog
ODBIJEN, a rezultat glasovanja: 6 ZA, 5 PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas.
Nakon što niti jedan amandman nije prošao daje na glasovanje prijedlog Odluke, kakav su
vijećnici primili u materijalima uz poziv, o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju političkih
aktivnosti stranaka i nezavisnih vijećnika na području Općine Podcrkavlje za 2013. Nakon
glasovanja konstatira da je prijedlog Odluke usvojen sa 11 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN,
a Odluka u cijelosti glasi:
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ br. 23/11.), a u svezi s Odlukom o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskih
načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika Općinskih načelnika,
gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
(„N.N“ br. 51/13) i Odluke o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („N.N.“ br. 51/13), i članka 32. stavka 1 točke 21. Statuta
općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje
na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11.07.2013. donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o financiranju političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika na području Općine
Podcrkavlje za 2013. godinu
Članak 1.
U Odluci o financiranju političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika na području Općine
Podcrkavlje za 2013. godinu KLASA: 400-02/13-01/6 URBROJ: 2178/13-01-13-1 od 23.1.2013. iza članka 2.
dodaje se novi članak 2. a. koji glasi:
Na temelju Odluke Općinskog načelnika isplaćena su ili će se isplatiti sredstva troškova izborne promidžbe
za članove Općinskog vijeća i kandidate za općinskog načelnika i njegovog zamjenika, a kako slijedi:
A) Odlukom općinskog načelnika KLASA: 402-08/13-01/27 URBROJ: 2178/13-02-13-1 od 24. svibnja
2013. troškovi izborne promidžbe za članove općinskog vijeća iznose:
1. Hrvatska stranka prava - HSP iznos od 7.500,00 kn.
2. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ iznos od 7.500,00 kn.
3. Hrvatska seljačka stranka – HSS iznos od 1.500,00 kn.
4. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP iznos od 1.500,00 kn.
5. Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje – HDSSB iznos od 1.500,00 kn.
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B)

Odlukom općinskog načelnika KLASA: 402-08/13-01/27 URBROJ: 2178/13-02-13-2 od 24. svibnja
2013. troškovi izborne promidžbe za općinskog načelnika i njegovog zamjenika u I. krugu izbora
iznose:

1. Kandidat Hrvatske stranke prava – HSP, Tomislav Trtanj i njegov zamjenik Vlado
Tadijanović imaju pravo na 5.000,00 kn.
2. Kandidat Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Damir Miletić i njegov zamjenik
Mato Živković imaju pravo na 3.843,20 kn.
3. Kandidat Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje – HDSSB, Josip
Vučinić i njegova zamjenica Ružica Kasapović imaju pravo na 2.065,00 kn.
4. Kandidat Hrvatske seljačke stranke – HSS, Mario Lovrić i njegov zamjenik Stjepan
Šimić imaju pravo na 1.520,10 kn.
5. Kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP Franjo Pejić i njegov zamjenik
Damir Mirosavljević osvojili su 109 glasova odnosno 7,52 % te nemaju pravo na
naknadu troškova.
C) Odlukom općinskog načelnika KLASA: 402-08/13-01/27 URBROJ: 2178/13-02-13-3 od 19. lipnja
2013. troškovi izborne promidžbe za općinskog načelnika i njegovog zamjenika u II. krugu izbora iznose:
1.
2.

Kandidat Hrvatske stranke prava – Tomislav Trtanj i njegov zamjenik Vlado
Tadijanović imaju pravo na 1.000,00 kn.
Kandidat Hrvatske demokratske zajednice – Damir Miletić i njegov zamjenik Mato
Živković imaju pravo na 767,71 kn.

D) Nakon provedenih lokalnih izbora i objavljenih konačnih rezultata političkim strankama za III. i IV.
kvartal 2013. godine isplatit će se sredstva za financiranje političkih aktivnosti u iznosima i na način kako
slijedi:
1. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
- zastupljena sa 5 vijećnika OV
- općinski načelnik
- zamjenik općinskog načelnika
UKUPNO III. KVARTAL isplaćuje se do 30.9. 2013.
UKUPNO IV. KVARTAL isplaćuje se do 31.12. 2013.
SVEUKUPNO: HSP na Ž-rn. 2408002-1500002154
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
- zastupljena sa 5 vijećnika OV III. KVARTAL do 30.9. 2013.
IV.KVARTAL do 31.12. 2013.
SVEUKUPNO: HDZ na Ž-rn. 2340009-1400010954

1.967,25
393,45
393,45
2.754,15
2.754,15
5.508,30

1.967,25
1.967,25
3.934,50

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
- zastupljena sa 1 vijećnikom OV III. KVARTAL do 30.9. 2013.
IV. KVARTAL do 31.12. 2013.
SVEUKUPNO: HSS na Ž-rn. 2360000-1400482385

393,45
393,45
786,90

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
- zastupljena sa 1 vijećnikom OV III. KVARTAL do 30.9. 2013.
IV. KVARTAL do 31.12. 2013.
SVEUKUPNO: SDP na Ž-rn. 2340009-1110023894

393,45
393,45
786,90

5. HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB
- zastupljena sa 1 vijećnikom OV III. KVARTAL do 30.9. 2013.
IV. KVARTAL do 31.12. 2013.
SVEUKUPNO: HDSSB na Ž-rn. (obvezuje se stranka dostaviti br. ž-rn. )

393,45
393,45
786,90

Članak 2.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom donošenja.
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KLASA: 400-02/13-01/6
URBROJ: 2178/13-01-13-2

Ad. 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - po novom Zakonu, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva ukida se naknada za priključak vode jedinicama lokalne samouprave,
tako da bi vijeće u spomenutoj Odluci trebalo donijeti izmjene koje se odnose na nakadu za
priključenje. Naknada za priključenje do sada je bila u visini 1/3 prosječne neto plaće u
Republici Hrvatskoj, odprilike 1.700,00 kn, a sada se nažalost ukida, ali Zakon je rekao svoje
i treba ga poštivati.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mišo Hip.
Mišo Hip : - u načelu će ponoviti ono što je načelnik rekao. U odgovarajućim odredbama čl.
38. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, te čl. 57. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ukinuta je naknada za priključenje na
vodne građevine. Navodi da su u prošlom sazivu Općinskog vijeća, 22. prosinca 2011.
donijeli Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine, a može se vidjeti da je
spomenuta Odluka objavljena u „ Službenom vjesniku Brodsko-posavske Županije „ br. 18/11
i svatko tko se želio informirati mogao je doći u općinsku upravu po kopiju Odluke. Ponavlja,
Izmjene se odnose samo na ukidanje naknade za priključenje na komunalne vodne građevine
koja je u prošloj Odluci regulirana u 12. točaka razvrstana po građevinama, a sve ostale
odredbe koje propisuju rokove priključenja, obvezu priključenja kada infrastruktura bude
izgrađena, ostaju na snazi.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko još za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Nakon
glasovanja konstatira da je prijedlog Odluke usvojen jednoglasano sa 12 glasova ZA, a
Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ br.
56/13.), članka 57. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne
novine“ br. 56/13.) i očitovanja Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva KLASA: 325-01/1301/131 URBROJ: 525-12/0921-13-2 od 28.05.2013., Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici
održanoj dana 11.07.2013. donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju
na komunalne vodne građevine
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Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 18/11.),
u članku 9. stavku 2. riječi „Kod razdvajanja ne plaća se naknada za priključenje jedinici lokalne samouprave.,
brišu se.
Članak 2.
U članku 13. stavak 3. i stavak 4. brišu se.
Članak 3.
Podnaslov prije članka 18. „V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE“, briše se.
Članak 4.
Članci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. i 26. brišu se.
Članak 5.
U podnaslovu prije članka 27. rimski broj „VI“ zamjenjuje se rimskim brojem V.
Članak 6.
U podnaslovu prije članka 28. rimski broj „VII“ zamjenjuje se rimskim brojem VI.
Članak 7.
U podnaslovu prije članka 29. rimski broj „VIII“ zamjenjuje se rimskim brojem VII.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 8.
Svi upravni postupci pokrenuti prije 18. svibnja 2013. za obračun i naplatu naknade za priključenje
dovršit će se sukladno odredbama Zakona o vodama („NN“ 153/09. i 130/11.) i Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva („NN“ 153/09.) i Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine „Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 18/11.).
Nakon 18. svibnja 2013. ne postoji mogućnost obračuna naknade za priključenje na komunalne vodne
građevine, a ukoliko je stranka podnijela zahtjev za priključenje nakon 18.5.2013. i platila naknadu za
priključenje, ista će joj biti vraćena odmah po stupanju ove Odluke na snagu.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 363-01/11-01/13
URBROJ: 2178/13-01-13-6

Ad. 6. Plan gradnje vodoopskrbe i odvodnje za period 2013. do 2016. godine

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Plana, pita postoji li
potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - govori da se ova točka veže uz točku 5. dnevnog reda sjednice OV Općine
Podcrkavlje. Nadalje navodi, da će Vodovod d.o.o. u budućnosti biti nadležan za produženje
vodovodnih mreža, izgradnju i sve ostalo. Što se tiče Plana gradnje vodoopskrbe i odvodnje
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za period 2013.-2016., kaže da tvrtka Vodovod d.o.o. pravi svoj trogodišnji Plan i u taj njihov
trebali bismo uvrstiti svoj Plan. Nastavlja da su obuhvaćena sva naselja, te da oni koji imaju
vodovodnu mrežu za njih se navodi samo produženje, a za ona naselja koja nemaju
vodovodnu mrežu, oni su u postupku projektne dokumentacije. Ističe da ima mala greška u
tekstu Prijedloga Plana; pod brojem 1. mjesto Glogovica bi trebala ići pod broj 2. jer je tu već
izgrađena vodovodna mreža. Što se tiče odvodnje, gdje ima projekat treba izvršiti dopunu
postojećeg, a za naselja gdje ga nema tražit će od Vodovoda da uvrsti u svoj Plan.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario
Lovrić.
Mario Lovrić: - zanima ga, jer nije siguran odnosi li se spomenuti Plan samo na kanalizaciju.
Načelnik : - daje potvrdan odgovor.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji prijedlog Plana gradnje
vodoopskrbe i odvodnje za period 2013.-2016. godine. Nakon glasovanja konstatira da je
prijedlog Plana usvojen jednoglasno sa 12 glasova ZA, a Plan u cijelosti glasi:

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko–
posavske županije“ br. 4/13) i temeljem zahtjeva TD VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod pod brojem 023534/13/DT od 5.6. 2013., Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja
2013. donosi
PLAN
gradnje vodoopskrbe i odvodnje za period 2013. – 2016. godine
na području općine Podcrkavlje
I.
Vodoopskrba
1.

Međusobnim ugovorom iz 2012. godine između TD VODOVOD d.o.o. i općine Podcrkavlje ugovoreno
je projektiranje opsrkrbne vodovodne mreže za naselja: Brodski Zdenci, Gornji Slatinik, Dubovik,
Matković Mala i Oriovčić.

2.

Plan općine Podcrkavlje, a koji je potrebno uvrstiti u cjelokupnu izradu planova TD VODOVOD d.o.o.
u periodu 2013. do 2016. godine, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg izgrađenog
vodoopskrbnog sustava (na dionicama gdje se to smatra potrebnim) kao i dogradnja odnosno produžeci
vodovodnih mreža u naseljima Tomica, Rastušje, Grabarje, Podcrkavlje, Kindrovo, Glogovica i Donji
Slatinik.
II.
Odvodnja
1.

Izvršiti dopunu postojećeg Projekta i izgraditi mrežu vodoodvodnje na način da sve izgrađene građevine
imaju mogućnost priključenja na mrežu vodoodvodnje u naseljima: Tomica, Rastušje, Grabarje i
Podcrkavlje.

2.

Započeti projektiranje mreže vodoodvodnje za ostala naselja općine Podcrkavlje: Brodski Zdenci,
Gornji Slatinik, Donji Slatinik, Glogovica, Dubovik, Matković Mala, Oriovčić i Kindrovo.
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III.
Predlaže se uvrštenje ovog Plana u sveobuhvatni Plan gradnje komunalne infrastrukture za distributivno
područje na kojem je VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod distributer.
KLASA: 400-02/13-01/1
URBROJ: 2178/13-01-13-2

Ad. 7. Izmjenjeni Ugovor o projektiranju vodovodne mreže u odnosu na zaključeni
Ugovor iz 2012. god. između TD VODOVOD d.o.o. i Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - budući da uz poziv nije dostavljen materijal, ali je prije sjednice stavljen
vijećnicima na stol, prijedlog Ugovora, pita postoji li potreba za pojašnjenjem. Javio se
načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - što se tiče ove točke, obrazloženje počinje s time da su vijećnici materijal dobili
na stolu iz razloga što nije na vrijeme dobio novi prijedlog Ugovora, pa neka si uzmu vremena
ako im je potrebno da se upoznaju sa materijalom. Nadalje navodi da su u 2012. godini,
točnije 27. veljače potpisali Ugovor o prijenosu i korištenju sredstava između Općine
Podcrkavlje i tvrtke Vodovod d.o.o. za projektiranje vodovodnih mreža za naselja Brodski
Zdenci, Gornji Slatinik, Dubovik, Matković Mala i Oriovčić. Postupak Javne nabave pokrenut
je 21. rujna 2012. godine, a Odluka o izboru donesena je 9. studenog 2012. Ugovor je
sklopljen 5. prosinca 2012. tako da u 2012. nije mogao biti realiziran. Ugovor se mijenja u
tome da je rok završetka bio do kraja 2012., a sada je bez roka, tj. otvoren, te u tome da je
prije iznos bio 400.000,00 kn jer nije bio poznat iznos, a sada nam je poznat i iznosi
300.000,00 kn. Kaže da je u razgovorima s tvrtkom Vodovod d.o.o. Slavonski Brod dobio
odgovor da bi moglo biti gotovo do kraja rujna 2013. godine.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Mario
Lovrić.
Mario Lovrić: - činjenica je da se taj dio izgradnje vodovodne mreže projektira već 3 godine.
Nakon raspisanog natječaja i izrade tog projekta koji još nije završen, ni u novoj dostavi
Ugovora opet nema naznačen datum, pa ga zanima može li se u Ugovoru navesti datum.
Nadalje navodi, da se taj projekt imao, da se moglo na nekim projektima kandidirati i
očekivati sredstva., te smatra da oni ( Vodovod d.o.o ), ne vide neki interes za priključak ili
im je to slijepo crijevo, iz razloga što je mali broj kućanstava na velikom području. Vodovod
d.o.o. Slavonski Brod niti ovdje se nije obvezao da će to napraviti, i ako ga nisu završili do
kraja 2012. godine, ne zna se da li će ga dovršiti do kraja 2013. godine, neće snositi nikakve
posljedice, a mi (Općina ) prebacuje to iz godine u godinu i dočekati će se i 2014. godina s
navedenim projektom.
Željko Medić : - slaže se s gospodinom Lovrićem i navodi da ako se radi Ugovor trebao bi
postojati rok do kada će to biti završeno jer je ljudima u interesu da se dobije projekat koji bi
se uputio fondovima i mogao realizirati.
Mišo Hip : - po nalogu načelnika daje odgovore i vraća se na početak. Navodi da su bile
Izmjene i dopune Zakona o vodama i Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnog
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gospodarstva što će tim izmjenama reći da Vodovod d.o.o. kao distributer postaje nositelj svih
investicija na području na kojem se vrši distribucija vode kao i na onom području koje će ući
u njihove planove 2013. – 2016. godine, ( Odluka koju su donijeli na prethodnoj točki
dnevnog reda). Dakle, napominje da povlačenje sredstava bilo iz strukturnih ili kojih drugih
fondova povlači Vodovod d.o.o Slavonski Brod, a financiranje će ići po principu da se povuče
60 % iz strukturnih fondova ili fondova EU, a ostatak bi plaćale Hrvatske vode, Vodovod
d.o.o. Slavonski Brod i jedinica lokalne samouprave na čijem području se radi, s time da bi
naš ( općinski ) udio bio u rasponu od 2 – 8 % ukupnih investicija. Što se tiče Izmjenjenog
Ugovora kaže da se radi o tehničkim detaljima. Prethodni Ugovor za koje je vijeće donijelo
Odluku limitiran je s 31. prosinca 2012. godine, ali nije se mogao izvršiti iz razloga što je
Ugovor potpisan 05. prosinca 2012. godine, a što se tiče samog projektiranja kaže da u
mjesecu svibnju 2013. dobili 1. Privremenu situaciju posredno od projektanta preko Vodovod
d.o.o. Slavonski Brod. Dobar dio projektne dokumentacije je napravljen, slijedi okončana
situacija i nema razloga ne vjerovati da se posao neće napraviti jer u interesu je projektanta
napraviti posao i uzeti novac. Kaže da se nije mogla isplatiti prva tranša u iznosu od
159.000,00 kn jer to prethodni Ugovor nije dozvoljavao. Bivši načelnik, gospodin Miroslav
Bjelobrk nije uspio potpisati Aneks Ugovora, a sa spomenutim Izmjenama i dopunama
Zakona koji je stupio na snagu Aneks iz tehničkih razloga ne može proći. Kroz razgovore s
predstavnicima Vodovod d.o.o. Slavonski Brod, njihovim pravnicima i pravnom službom
došlo se do zaključka da je ovo najbolja solucija. Navodi da se u Ugovoru u načelu ne mijenja
ništa, osim roka – ostavlja se otvoren rok. S obzirom da su novi standardi projektiranja
vodovodne mreže, po svemu sudeći ovo bi bio prvi projekat na razini Županije na ovom
distributivnom području koji bi mogao odmah ići u prve natječaje za strukturne fondove jer će
biti isprojektiran na način da zadovoljava sve standarde koji su propisani.
Mijo Kladarić: - smatra da je priča oko Vodovoda odnosno projektiranja, tehničke
dokumentacije za Vodovod, priča koja se protezala tokom cijelog prošlog mandata Općinskog
vijeća, a u projektiranje se krenulo tek u 4. godini mandata, ali da ne treba sada trošiti energiju
i vrijeme o tome što je bilo jer je pred njima novi Ugovor. Nadodaje da u spomenutom
Ugovoru ima tehničkih grešaka pa tako članak 7. glasi: korisnik se obvezuje da će
pravovremeno izvijestiti Općinu o eventualnim objektivnim smetnjama tijekom realizacije
ovog Ugovora koji onemogućavaju izvršenje u ugovorenom roku, a ugovorenog roka
nemamo, te se došlo do situacije da se rok iz Ugovora izbrisao, ali se ostavilo da se izvršenje
može tražiti u ugovorenom roku. Napominje da se Ugovor s Vodovodom treba izdefinirati da
sliči na nešto i kad ga netko ozbiljan bude čitao da se ne smije, kao npr. da nedostaje članak 5.
Ugovora koji je brojkom preskočen, a isto tako neka se ubuduće Ugovori prvo pročitaju prije
nego im se daju ( vijećnicima ) na odlučivanje.
Mišo Hip : - odgovara da su imali dvije intervencije u prijedlogu Ugovora prije nego je došlo
na vijeće, ali ovu nisu primjetili i zahvaljuje se na sugestiji.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara
raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje amandman gospodina Mije Kladarića koji glasi:
korisnik se obvezuje radove iz čl. 1. ovog Ugovora izvesti do 31. prosinca 2013., a stavak 1.
postao bi time stavak 2. u članku 7. koji će postati članak 6., dok čl. 6. postaje čl. 5., čl. 7.
postaje čl. 6., čl. 8. postaje čl. 7., čl. 9. postaje čl. 8.
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Nakon glasovanja konstatira da je amandman gospodina Mije Kladarića USVOJEN
jednoglasno sa 12 glasova ZA.
Nakon usvajanja amandmana daje na glasovanje i pita tko je za to da se prihvati Izmjenjeni
Ugovor o projektiranju vodovodne mreže u odnosu na zaključeni Ugovor iz 2012. godine
između TD VODOVOD d.o.o i Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
Izmjenjeni Ugovor sa ugrađenim amandmanom usvojen jednoglasno sa 12 glasova, a Odluka
u cijelosti glasi:
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/13) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja
2013. donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Ugovora br. 05-3891/13
o prijenosu i korištenju sredstava općine Podcrkavlje
za projektiranje vodovodne mreže
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvatilo je Prijedlog Ugovora br. 05-3891/13 o prijenosu i
korištenju sredstava općine Podcrkavlje za projektiranje vodovodne mreže od 5. 7. 2013. kojim se uređuje pravni
odnos između općine Podcrkavlje i „Vodovod“ d.o.o. Zrinska 25, Slavonski Brod, OIB 80535169523.
U odnosu na prijedlog Ugovora iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće izvršilo je korekciju
predloženog ugovora na sljedeći način:
- članci 6., 7., 8. i 9. postaju članci 5., 6., 7. i 8.
- u novom članku 6. dodaje se novi stavak 1. koji određuje rok izvršenja Ugovora, a predložena odredba
postaje stavak 2.
Članak 2.
Prijedlog Ugovora br. 05-3891/13 o prijenosu i korištenju sredstava općine Podcrkavlje za projektiranje
vodovodne mreže, sa izvršenim korekcijama iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora, namjenjenih izradi idejnog
rješenja, te idejnog i glavnog projekta distribucijskog cjevovoda u općini Podcrkavlje, selima: Brodski Zdenci,
Gornji Slatinik, Dubovik, Matković Mala i Oriovčić, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju Ugovora br. 05-1231/12 o
prijenosu i korištenju sredstava općine Podcrkavlje KLASA: 402-08/12-01/16 URBROJ: 2178/13-01-12-1 od
21. 3. 2012.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-08/12-01/16
URBROJ: 2178/13-01-13-11

Ad. 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, prijedlog Odluke, pita postoji
li potreba za pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj.
Načelnik: - s obzirom da su u predizbornoj kampanji svi naveli da će smanjiti iznos za
komunalni doprinos, to je, smatra načelnik, sada došlo na dnevni red, a smanjenje bi se
odnosilo samo na objekte za koje su podneseni zahtjevi za legalizaciju do 30. lipnja 2013. U
razgovoru s predsjednikom Općinskog vijeća objekti su razvrstani na: zgrade stambene
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namjene, zgrade industrijske namjene odnosno gospodarsko – proizvodne namjene, poslovni
prostori kao što su trgovina, uslužne djelatnosti i sl., zgrade poljoprivredne namjene,
uključivo ribarstvo i akvakulturu odnosno tlocrtne površine za otvorene građevine ribarstva i
akvakulture, na sve ostale zgrade koje se koriste za druge namjene i ostale građevine ( garaže
i ostale zgrade i građevine koje nisu obuhvaćene naprijed narečenim. Načelnikov je prijedlog
da za zgrade stambene namjene iznos komunalnog doprinosa bude 3 kn/m3, za zgrade
industrijske namjene odnosno gospodarsko – proizvodne namjene, poslovni prostori kao što
su trgovina, uslužne djelatnosti i sl. iznos komunalnog doprinosa bude 1 kn/m3, za zgrade
poljoprivredne namjene, uključivo ribarstvo i akvakulturu odnosno tlocrtne površine za
otvorene građevine ribarstva i akvakulture iznos komunalnog doprinosa bude 1 kn /m3, na sve
ostale zgrade koje se koriste za druge namjene i ostale građevine ( garaže i ostale zgrade i
građevine koje nisu obuhvaćene naprijed narečenim) iznos komunalnog doprinosa bude 1 kn/
m3.
Rasprava
Predsjednik OV: - otvara raspravu, pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko
Medić.
Željko Medić : - ne slaže se s načelnikovim prijedlogom jer smatra da je i to puno s obzirom
da Općina nije planirala prihode od tih sredstava. Pita mora li Općina po zakonu uzeti nešto
od toga, a nakon što dobije odgovor da ne mora, daje prijedlog da za zgrade stambene
namjene iznos komunalnog doprinosa bude 1 kn/m3, a za sve ostalo navedeno bude 0 kn/m3.
Mario Lovrić : - djelomično se slaže s gospodinom Medićem, ali ne i što se tiče
poljoprivrednih objekata jer se kaže, na poljoprivredne objekte do 50 m² ne plaća komunalni
doprinos kao što ga ne plaćaju ni oni što imaju OPG. Navodi da je i sam gospodin Medić
rekao da naša Općina nema zgrade industrijske namjene i ne vidi problema zašto tu ne bi
ostala visina komunalnog doprinosa od 1 kn/m³., a isto tako smatra da je za zgradu stambene
namjene visina komunalnog doprinosa od 3 kn/m³ realna, jer svi oni koji su po zakonu radili i
plaćali doprinos ( navodi primjer za Zdence gdje je visina komunalnog doprinosa bila 10 kn
/m³ ), omogućili su da im dođe voda, asfalt i sve ostalo. Smatra da se ljudima treba pomoći,
ali treba biti fer prema onima koji su platili pun iznos i ponavlja da je visina komunalnog
doprinosa od 3 kn/m³ za zgrade stambene namjene realna, pa daje svoj prijedlog da za zgradu
stambene namjene visina komulnog doprinosa bude 3 kn/m³, za zgrade industrijske odnosno
gospodarsko – proizvodne namjene, poslovni prostori kao što su trgovina, uslužne djelatnosti
i sl. visina komunalnog doprinosa bude 1 kn/m³, a za sve ostalo navedeno visina komunalnog
doprinosa bude 0 kn/m³.
Mijo Kladarić : - smatra da je priča oko Odluke o smanjenju iznosa komunalnog doprinosa
skupljanje jeftinih političkih bodova jer se u načelu ljudima neće puno pomoći kada se uzme
u obzir koliko novaca uzme arhitekt i geodet, ali želi intervenirati na članak 1. stavak 4 koji
kaže : za sve ostale zgrade koje se koriste za druge namjene ( garaže i ostale zgrade koje nisu
obuhvaćene točkom 1., 2., 3. ), pa predlaže da se umjesto riječi zgrade u dijelu koji se nalazi u
zagradi stavi pojam građevine iz razloga što nisu sve građevine zgrade ( primjer, netko može
imati objekt koji neće biti zgrada, ali jest građevina ). Zakon se koristi terminom građevina, a
ne zgrada ( ne mora se mijenjati cijela Odluka, već samo riječ zgrada u riječ građevina ).
Mišo Hip : - navodi da nije problem izmjeniti riječi u tekstu, ali da ionako to ne bi stvorilo
nikakvu zabunu i da ostane u prvobitnom stanju. Dobro, ugradit će se riječ građevina.
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Predsjednik OV: - pita javlja li se još netko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara
raspravu.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje prvi amandman, gospodina Željka Medića koji glasi:
da visina komunalnog doprinosa iznosi i to: za zgrade stambene namjene 1 kn /m3, za zgrade
industrijske odnosno gospodarsko – proizvodne namjene, poslovni prostori kao što su
trgovina, uslužne djelatnosti i sl. 0 kn/m3, za zgrade poljoprivredne namjene, uključivo
ribarstvo i akvakulturu 0 kn/m3, odnosno 0 kn/m3 tlocrtne površine za otvorene građevine
ribarstva i akvakulture, za sve ostale zgrade koje se koriste za druge namjene ( garaže i ostale
građevine koje nisu obuhvaćene točkom 1., 2., 3., 0 kn/m3.
Nakon glasovanja konstatira da amandman gospodina Željka Medića ODBIJEN, a rezultati
glasovanja su slijedeći: 1 glas ZA, 8 glasova PROTIV, 3 glasa SUZDRŽANA.
Daje na glasovanje drugi amandman, gospodina Maria Lovrića koji glasi: da visina
komunalnog doprinosa iznosi i to: za zgrade stambene namjene 3 kn/m3, za zgrade
industrijske odnosno gospodarsko proizvodne namjene, poslovni prostori kao što su trgovina,
uslužne djelatnosti i sl. 1 kn/m3, za zgrade poljoprivredne namjene, uključivo ribarstvo i
akvakulturu 0 kn/m3, odnosno 0 kn/m3 tlocrtne površine za otvorene građevine ribarstva i
akvakulture, za sve ostale zgrade koje se koriste za druge namjene ( garaže i ostale građevine
koje nisu obuhvačene točkom 1., 2., 3., 0 kn/m3.
Nakon glasovanja konstatira da amandman gospodina Maria Lovrića ODBIJEN, a rezultati
glasovanja su slijedeći: 1 glas ZA, 9 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRŽANA.
Nakon što niti jedan amandman nije usvojen prelazi se na glasovanje o prijedlogu Odluke,
kako je predložio načelnik, o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog Odluke usvojen sa 10 glasova ZA, 1 glasom
PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a Odluka u cijelosti glasi :
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12), a
u svezi s člankom 22. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N.“ 86/12) i članka 32.
stavka 1. točke 21. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije» br. 4/13.),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11. 07. 2013. donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko - posavske Županije“ 13/04 i 17/04)
iza članka 14. dodaje se novi članak 14. a koji glasi:
„Za obveznike komunalnog doprinosa koji ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade, neovisno o zoni u
Općini iz članka 6. Odluke o komunalnom doprinosu i neovisno o tome da li se zgrada ozakonjuje unutar ili
izvan granica građevinskog područja, utvrđuje se visina komunalnog doprinosa i to:
1.

za zgradu stambene namjene 3,00 kn/m³,
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2.

za zgrade industrijske odnosno gospodarsko-proizvodne namjene, poslovni prostori kao što su trgovina,
uslužne djelatnosti i sl. 1,00 kn/m³,

3.

za zgrade poljoprivredne namjene, uključivo ribarstvo i akvakulturu 1,00 kn/m³, odnosno 1,00 kn/m²
tlocrtne površine za otvorene građevine ribarstva i akvakulture,

4.

za sve ostale zgrade koje se koriste za druge namjene i ostale građevine (garaže i ostale zgrade i
građevine koje nisu obuhvaćene točkom 1., 2. i 3.) 1,00 kn/m³.“
Članak 2.
Iza članka 14. a dodaje se članak 14. b koji glasi:

„Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa, obračunati komunalni doprinos iz članka 1. ove Odluke
mogu platiti obročno na zahtjev podnositelja zahtjeva pod uvjetom da ukupan obračunati komunalni doprinos
nije manji od 1.500,00 kuna.“
„Obročno plaćanje odobrava se najduže na rok otplate do 12 mjeseci s tim da I. rata iznosi 30%
obračunatog komunalnog doprinosa, a preostale rate pojedinačno ne mogu biti manje od 300,00 kuna.“
Članak 3.
Iza članka 14. b dodaje se članak 14. c koji glasi:
„Odredbe Članka 1. i 2. ove Odluke primjenjuju se isključivo samo na zahtjeve podnijete do roka
propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ br. 86/12).“
Članak 4.
Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, za koje je podnijet zahtjev za obračun
komunalnog doprinosa a u kojima nije donijeto rješenje o komunalnom doprinosu u postupku ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada iz članka 1. i 2. ove Odluke, nastavit će se i dovršit prema odredbama ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
Županije“
KLASA: 944-10/04-01/10
URBROJ: 2178/13-01-13-3

Ad. 9. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - otvara zadnju točku dnevnog reda i pita ima li tko kakvih pitanja ili
prijedloga. Javio se gospodin Željko Medić.
Rasprava
Željko Medić : - daje prijedlog da se za neku od slijedećih sjednica OV otvori pitanje
nerazvrstanih cesta u Općini Podcrkavlje, njihovog projektiranja i kandidiranja.
Mijo Kladarić : - slaže se s prijedlogom gospodina Željka Medića, a navodi da bi bilo dobro
ići na prisilnu naplatu komunalne naknade jer bi se time Općini Podcrkavlje pribavila
značajna financijska sredstva i time popunio proračun Općine.
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Mišo Hip : - reagira i daje informaciju koja se odnosi na katastar nerazvrstanih cesta.
Neovisno o svim naznačenim okolnostima i raspravama koje su bile, samoinicijativno je radio
na tome i više od 80% je napravljeno, osim što će negdje treba intervenirati i tražiti uknjižbu u
vlasništvo Općine Podcrkavlje. Sva sela osim Brodskih Zdenaca i Donjeg Slatinika su
izvučena. Želja mu je kaže bila prirediti Odluku kategorizacije nerazvrstanih cesta, svrstati
one koje obuhvaćaju naseljeno mjesto, glavne pravce iz naseljenog pravca prema njivama itd.
Predsjednik OV : - s obzirom na informacije koje je dao gospodin Mišo Hip kaže da se
treba potruditi, da bi bilo dobro konkurirati i naravno ako se sa time svime načelnik slaže, ali
nema razloga za neslaganjem. Pita javlja li se još tko za riječ, javio se Marko Jarić,
predsjednik MO Glogovica.
Marko Jarić : - pozdravlja sve prisutne, čestita načelniku na izboru kao i svim izabranim
vijećnicima te pita načelnika može li poslati bager i ljude iz javnih radova, u Glogovicu da
urede puteve jer su ceste uništene od kiša, a počinje vršidba žita.
Načelnik : - Daje potvrdan odgovor.
Predsjednik OV : - pita javlja se se još tko po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da se nije
nitko javio, zaključuje raspravu i 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podcrkavlje privodi
kraju.

DOVRŠENO u 21:30 sati.

ZAPISNIČAR
Marija Pandurić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić ing.
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