
SLUŽBENI   GLASNIK

SLUŽBENO  GLASILO  OPĆINE  PODGORAČ

Godina:  XXIII                   Podgorač, 16. lipnja 2017.                                 Broj 2.

             S A D R Ž A J                                             Stranica

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

20. Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 123
21. Rješenje o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 124
22. Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač 125
23. Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač 126

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

23. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
      od interesa za područje Općine Podgorač u 2017. godini 127
24. Plan operativne provedbe programa aktivnosti za 2017. godinu 131
25. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
      za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti
      (predžetveno i žetveno razdoblje) za 2017. godinu 134
26. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Podgorač 139
27. Plan dežurstava dužnosnika Općine Podgorač
      u predžetvenom i žetvenom razdoblju 142
28. Odluka o održavanju vježbe civilne zaštite „PODGORAČ 2017“ 143
29. Odluka o pokretanju postupka nabave roba male vrijednosti
      u predmetu Opskrba električnom energijom 145
30. Odluka o pokretanju postupka nabave radova male vrijednosti
      u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova 147
31. Odluka o prihvaćanju ponude za adaptaciju i rekonstrukciju
      nogostupa u Stipanovcima 149



121

32. Odluka o prihvaćanju ponude za adaptaciju i rekonstrukciju
      nogostupa u Razbojištu 150
33. Odluka o prihvaćanju ponude za adaptaciju i uređenje
      poljskih puteva na području Općine Podgorač 151
34. Odluka o prihvaćanju ponude za adaptaciju nogostupa u Budimcima 152
35. Odluka o prihvaćanju ponude za izgradnju nogostupa u Kršincima 153
36. Odluka o prihvaćanju ponude za izgradnju
      parkirališta na groblju Stipanovci 154
37. Odluka o prihvaćanju ponude za izgradnju
      parkirališta na groblju Razbojište 155
38. Odluka o prihvaćanju ponude za izgradnju fontane u Budimcima 156
39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
      u predmetu Opskrba električnom energijom 157
40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
      u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova 159
41. Odluka o ostvarivanju prava umirovljenika na novčanu naknadu
      (Uskrsnicu) prigodom blagdana Uskrsa u 2017. godini 161
42. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
      procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog
      plana uređenja Općine Podgorač 163
43. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podgorač 165
44. Popis teške mehanizacije 167
45. Rješenje o određivanju potpisnika za potpisivanje financijskih
      dokumenata žiro-računa Proračuna Općine Podgorač 169
46. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup i
      kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 170
47. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje
      nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 171
48. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći 172
49. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu
      i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju
      komunalnih poslova na području Općine Podgorač 173
50. Rješenje o imenovanju člana Skupštine „Našički vodovod“ d.o.o. Našice 175
51. Rješenje o imenovanju članova Skupštine „Radio Našice“ d.o.o. Našice 176
52. Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna
      PPUO Podgorač i upućivanju u Javnu raspravu 177
53. Zaključak o prijedlogu imenovanja predstavnika Općine Podgorač
      u Nadzorni odbor tvrtke „Našički vodovod“ d.o.o. Našice 178



122

AKTI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

01. Plan rada Stožera civilne zaštite za 2017. godinu 179
02. Plan aktivnog uključenja svih subjekata
      zaštite od požara u Općini Podgorač 180
03. Financijski plan za požarnu sezonu 2017. godine 185

AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

01. Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač 186
02. Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Podgorač 188
03. Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine
      Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 189

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

01. Izvješće o izabranim članovima Općinskog vijeća i
      početku mandata zamjenika članova Općinskog vijeća 190



123

01. Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 11. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 01. sjednici od 14.
lipnja 2017. godine, d o n i j e l o  j e

R J E Š E N J E

o izboru Mandatnog povjerenstva

I.

U Mandatno povjerenstvo izabiru se:

1. Ljiljana Zidar, predsjednica,
2. Miroslav Štefančić, član,
3. Aleksandar Lazić, član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-04/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-01
Podgorač, 14. lipnja 2017.

PREDSJEDATELJ
       OPĆINSKOG VIJEĆA:
Blaženko Rendulić, dipl. iur., v. r.
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02. Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članaka 13. i 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač („Službeni
glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 01. sjednici od 14.
lipnja 2017. godine, d o n i j e l o  j e

R J E Š E N  J E

o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

I.

U Povjerenstvo za izbor i imenovanja izabiru se:

1. Ivana Hideg, predsjednica,
2. Nedeljko Oljača, član,
3. Tomislav Moguš, član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.

Klasa: 021-04/17-01/08
Urbroj: 2149/04-02/17-01
Podgorač, 14. lipnja 2017.

PREDSJEDATELJ
       OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Moguš, v. r.
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03. Na temelju članaka 36. i 37. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članaka 14. i 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 01. sjednici od 14.
lipnja 2017. godine, d o n i j e l o  j e

R J E Š E N J E

o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač

I.

Ljiljana Zidar iz Kelešinke, član Općinskog vijeća Općine Podgorač izabire se za
predsjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-03/17-01/08
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač, 14. lipnja 2017.

PREDSJEDATELJ
           OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Moguš, v. r.
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04. Na temelju članaka 36. i 37. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članaka 14. i 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 01. sjednici od 14.
lipnja 2017. godine, d o n i j e l o  j e

R J E  Š E N J E

o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač

I.

Sanja Kuruc iz Podgorača, član Općinskog vijeća Općine Podgorač izabire se za
potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-03/17-01/09
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač,  14. lipnja 2017.

PREDSJEDNICA
   OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ljiljana Zidar, v. r.
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23. Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj
92/10.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.),
Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

P  R O  G  R  A  M

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za područje Općine Podgorač u 2017. godini

I. UVOD

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), kojega je donijela
Vlada Republike Hrvatske, proizlaze određene obveze za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Sagledavajući obveze iz Programa, kao i prosudbe ugroženosti od požara našeg
područja, ovim Programom daje se osnovni naglasak na preventivne i represivne mjere zaštite od
požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju.

II. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U PREDŽETVENOM
RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci :

1. tehniku i mehanizaciju s kojom će se sudjelovati u žetvenim radovima dovesti u stanje
ispravnosti,

2. osoblje koje će sudjelovati u žetvenim radovima obučiti za preventivno i represivno
djelovanje glede zaštite od požara,

3. izraditi planove rasporeda ljudstva i ustroja motrilačko - dojavne službe od svojih
djelatnika za  vrijeme žetve i vršidbe (pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva),

4. izraditi planove ustroja dežurstva vatrogasaca od članova svojih vatrogasnih postrojbi, kao
i dovesti u mobilno i tehnički ispravno stanje raspoloživu vatrogasnu opremu pri dobrovoljnim
vatrogasnim društvima,

5. u naseljima gdje postoje vučne vatrogasne cisterne osigurati vozila za vuču,

6. u svim naseljima osigurati traktore s plugovima za eventualno zaoravanje gorućih
površina žitarica u svim naseljima,

7. izvršiti informativno - propagandno djelovanje putem Radija Našice d.o.o. Našice u cilju
zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju.

b) Nositelji zadataka :

- pravni subjekti iz oblasti poljodjelstva te individualni vlasnici mehanizacije,
- dobrovoljna vatrogasna društva u suradnji s mjesnim odborima,
- Vatrogasna zajednica Našice.
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c) Rokovi :

- za sve mjere do 20. lipnja 2017. godine.

III. MJERE I ZADACI, NOSITELJI I ROKOVI U ŽETVENOM RAZDOBLJU

a) Mjere i zadaci :

Posebnu pozornost u razdoblju od početka pa do završetka žetve potrebno je posvetiti:

1.   dežurstvima pri vatrogasnim društvima u mjesnim odborima,
            2.   motrilačko - dojavnoj službi organiziranoj po mjesnim odborima i pravnim subjektima u

      oblasti poljodjelstva,
3.   ostvariti koordinaciju ukupnog preventivnog djelovanja u cilju zaštite od požara svih
      subjekata,
4.   dnevno operativno djelovanje motrilačko - dojavne službe planirati (izraditi) na temelju

                  svakodnevne procjene.

b) Nositelji zadataka :

            1.  dobrovoljna vatrogasna društva,
2.   pravni subjekti u oblasti poljodjelstva,

            3.   mjesni odbori.

      1. DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA I VZ NAŠICE

a) VATROGASNA ZAJEDNICA NAŠICE

- Ljubljanović Zvonko tel. 613-724- posao
617-809- kuća
098676709- mobilni

- JVP Našice tel. 613-724 i 93

b) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODGORAČ

- Mojzeš Josip, Podgorač tel. 698-035- kućni
0915333627-mobilni

- Vidačić Danijel, Podgorač tel. 698-257- kućni
0913698257-mobilni

- Gelenčir Jozo, Podgorač tel. 698-186- kućni
0911152587-mobilni

- Strakoš Dejan, Podgorač tel. 698-043- kućni

c) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STIPANOVCI

- Gašić Vlatko, Stipanovci tel. 697-062- kućni
616-417,616-330-posao
0915202603-mobilni

- Feldi Jozo, Stipanovci tel. 697-345- kućni
099461815-mobilni

- Moguš Tomislav, Stipanovci tel. 697-037- kućni



129

d) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KELEŠINKA

- Levačić Josip, Kelešinka tel. 697-064-kućni
0917960635-mobilni

- Brnjak Antun, Kelešinka tel. 697-066- kućni
613-822- posao

e) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KRŠINCI

- Štefančić Zlatko, Kršinci tel. 697-050-kućni
- Štefančić Miroslav, Kršinci tel. 0915766614-mobilni

f) DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VUKA RAZBOJIŠTE

- Mitrić Dragan, Razbojište tel. 698-400-kućni
0916698016-mobilni

   2. PRAVNI SUBJEKTI U OBLASTI POLJODJELSTVA

a) ANAGALIS D.O.O. PODGORAČ

- Matković Damir, Našice    tel. 0916970211- mobilni
697-430- posao

- Balentić Zvonko, Podgorač tel. 698-500- kućni
0915238371-mobilni

- Marinović Danijel, Podgorač tel. 0915366050-mobilni

b) HANA VUKA d.o.o. BUDIMCI

- Bilić Pero, Osijek tel. 098299715- mobilni

c) HANA PODGORAČ  d.o.o. PODGORAČ

- Vračarić Ivica, Podgorač tel. 687-011 - posao
0917950941- mobilni

   3. MJESNI ODBORI

a) MJESNI ODBOR PODGORAČ

- Filković Željko                               tel. 698-140- kućni

b) MJESNI ODBOR STIPANOVCI

- Varga Stjepan tel. 697-024-kućni

c) MJESNI ODBOR KELEŠINKA

- Brnjak Antun tel.  697-066- kućni
 613-822- posao

d) MJESNI ODBOR KRŠINCI

- Štefančić Damir tel. 697-312-kućni
0915712541-mobilni
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e) MJESNI ODBOR RAZBOJIŠTE

- Ladnjak Zvonko tel. 698-322-kućni
0919778729-mobilni

f) MJESNI ODBOR BIJELA LOZA

- Oljača Nedeljko    tel. 687-025-kućni
098305227-mobilni

g) MJESNI ODBOR BUDIMCI

- Beara Radovan tel. 693-112-kućni
0981905274 -mobilni

h) MJESNI ODBOR POGANOVCI

- Hozijan Zlatomir tel. 694-059-kućni
0915036867-mobilni

i) MJESNI ODBOR OSTROŠINCI

- Bošnjak Drago tel. 698-024-kućni

c) Rokovi:

- od početka do završetka žetve.

Pored navedenih mjera, radnji i obveza u preventivnom djelovanju u zaštiti od požara
u predžetvenom i žetvenom razdoblju potrebno je upozoriti i na pojačano preventivno djelovanje
ostalih subjekata i svih žitelja u zaštiti objekata, dobara i površina (šume).

IV. ZAKLJUČAK

           Mjere i aktivnosti iz ovog Programa Vatrogasna zajednica Našice, Dobrovoljna
vatrogasna društva i mjesni odbori s područja Općine Podgorač provest će u okviru odobrenih
sredstava iz Proračuna Općine Podgorač za rad u 2017. godini, a pravni subjekti iz oblasti
poljodjelstva i šumarstva vlastitim sredstvima.

 V.        Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 214-01/17-01/02
Urbroj : 2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
           Goran Đanić, v. r.



131

24. Temeljem točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.) i članka 50. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač" broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i

P L A N

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI
 ZA 2017. GODINU

     A)  PLANSKA DOKUMENTACIJA

IZRAĐENI DOKUMENTI:

1. Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Podgorač – izradio "Zavod za
unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, od 18. studenoga 2013. godine, dobiveno je
pozitivno mišljenje Vatrogasne zajednice Osječko – baranjske županije i
Inspektorata unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko - baranjske, usvojeno na
05. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 26. veljače 2014. godine, a
Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj
1/14.

2. Plan zaštite od požara za područje Općine Podgorač – izradio "Zavod za
unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, od 18. studenoga 2013. godine, dobiveno je
pozitivno mišljenje Inspektorata unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko -
baranjske, Broj: 511-07-20/04-8711/2-13. MG od 07. siječnja 2014. godine,
usvojeno na 05. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 26. veljače 2014.
godine, a Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine
Podgorač", broj 1/14.

3. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač za razdoblje 2008. – 2015.
godine – izradio Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, usvojeno na 17.
sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 13. prosinca 2007. godine i
objavljeno u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 5/07.
U tijeku je izrada novog Plana gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač
za razdoblje 2017. – 2022. godine.

4. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač – izradio Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu, usvojeno na 04. sjednici Općinskog vijeća
Općine Podgorač od 03. prosinca 2009. godine i objavljeno u "Službenom glasniku
Općine Podgorač", broj 8/09.

5. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgorač – izradio "Zavod za
unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III, dobivena suglasnost
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek,
Klasa: 810-03/11-04/06; Urbroj: 543-09-01-11-4 od 15. travnja 2011. godine,
usvojeno na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač od 27. travnja 2011.
godine, a Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom glasniku Općine
Podgorač", broj 2/11.

6. Plan zaštite i spašavanja - izradio "Zavod za unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek,
Trg Lava Mirskog 3/III, usvojeno na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač
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od 08. veljače 2012. godine, a Odluka o usvajanju je objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač", broj 1/12.
DOKUMENTI KOJE TREBA IZRADITI TIJEKOM 2017. GODINE:

1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnji te propisati mjere zabrane nekontroliranog i
neovlaštenog pristupa i boravka na otvorenim prostorima i građevinama za razdoblje
visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti,

2. Plan gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač za razdoblje 2017. – 2022.
godine.

B)  OPERATIVNA PROVEDBA – TERENSKI DIO

1. IZVRŠITI KOREKCIJU POSTOJEĆEG ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBI

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Podgorač korigirati postojeće zapovjedništvo i
postrojbe te ih uskladiti s Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine", broj  111/07.).

Prema Pravilniku na razini općina treba formirati postrojbu opće namjene koja se
sastoji od 3-5 ekipa sa 3-5 pripadnika. Točan broj odredio je Općinski načelnik Općine Podgorač
Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač od 19. listopada
2010. godine i koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Podgorač“, broj 7/10.).

Struktura postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač je slijedeća:

- ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
- skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine,
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač čini tim civilne zaštite opće
namjene od 33 pripadnika.

Materijalna popuna postrojbe opće namjene oslanja se na resurse udruga građana
čijim članovima se popunjavaju te na resurse Općine Podgorač.

Zborna mjesta okupljanja:

- Zgrada Općine Podgorač,
- Školsko dvorište OŠ "Hinka Juhna" Podgorač,
- Ambulanta Podgorač.

Općinsko vijeće Općine Podgorač je na svojoj 02. sjednici donijelo Odluku o
osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgorač od 8 članova, s načelnikom
Stožera g. Josipom Mojzeš, koji obnaša dužnost zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač.
Stupanjem na snagu novog Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15.), Stožer
djeluje pod novim nazivom Stožer civilne zaštite Općine Podgorač.

2. ŠUMSKE POVRŠINE

Na području Općine Podgorač ima 500 ha šumskih površina, podijeljenih u predjele
prema Klasifikaciji Hrvatskih šuma, Šumarija Našice i Koška.
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Za područje Općine Podgorač za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma")
zadužen je Josip Mojzeš, Podgorač, P. Preradovića 39, mob.091/6698-014.

Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih
putova i prosjeka u šumama – izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
(Prilog 1.).

Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa
stupnjevima ugroženosti - izvadak iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
(Prilog 2.).

3. POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

Na području Općine Podgorač ima 8.540 ha obradivih poljoprivrednih površina, o
kojima skrbe pravne osobe i obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Podgorač te
se trebaju pridržavati propisanih agrotehničkih mjera.

Otvoreni prostori područja Općine Podgorač podijeljeni su na sektore koji
obuhvaćaju šumske i poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji
su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4
x 6 sati ili 3 x 8 sati).

4. POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE

Sačiniti popis raspoložive teške mehanizacije s planom aktiviranja.
Izvršitelj: Općinski načelnik Općine Podgorač
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Podgorač
Rok: 15.05.2017. godine

5. Upoznavanje pučanstva s opasnostima od nastanka požara i posljedica koje
požari izazivaju, informiranje stanovništva o zakonskoj regulativi pri
spaljivanju biljnog i drugog otpada.

Izvršitelj: DVD – i i Općinski načelnik Općine Podgorač
Sudjelovatelj: Pravne i fizičke osobe s područja Općine Podgorač
Rok: 01.06.2017. godine

6. Sačiniti plan dežurstava dužnosnika Općine Podgorač za razdoblje 01.05. do
30.09.2017. godine, zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za
sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba.

Izvršitelj: DVD - i  i Općinski načelnik Općine Podgorač
Rok: 01.05.2017. godine

C)  STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/06
Urbroj:  2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
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                      Goran Đanić, v. r.
25. Temeljem članka 8. stavak 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne

novine", broj 92/10.), točke 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač" broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

P L A N
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA

I GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE VISOKOG I VRLO VISOKOG
INDEKSA OPASNOSTI (PREDŽETVENO I ŽETVENO

RAZDOBLJE) ZA 2017. GODINU

I. CILJ I ZADACI

Članak 1.

Ovim  se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora,
građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje
požara, u danima kada je proglašen visok i vrlo visok indeks opasnosti za nastanak i širenje požara u
razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada 2017. godine.

Članak 2.

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedene u Procjeni
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač.

Članak 3.

Kvalitetno i opsežno obavljene pripremne radnje pojačat će efikasnost mjera zaštite
od požara u vrijeme pred žetvenog i žetvenog razdoblja.

II. ORGANIZACIJSKE MJERE

Članak 4.

Nadzor šumskih površina u vrijeme povećane opasnosti za nastajanje šumskih požara
u razdoblju od 15. veljače do 15. svibnja kada se vrši spaljivanje suhe trave, granja i ostalog biljnog
otpada, odnosno pripremanje poljoprivrednih površina za proljetnu sjetvu, kao i od 15. rujna do 15.
studenog nakon berbe kukuruza "Hrvatske šume" Zagreb, Šumarija Našice, dužne su organizirati
motriteljsko - dojavnu službu. Broj zaposlenika u motriteljsko - dojavnim ophodnjama mora biti
takav da budu kontinuirano pod paskom sve šumske površine koje nisu minirane.

Za područje Općine Podgorač za šumske predjele (evidencija "Hrvatskih šuma")
zadužen je Josip Mojzeš, Podgorač, P. Preradovića 39, mob.091/6698-014.

Pregled šumskih površina po vrsti, starosti, zapaljivosti i izgrađenosti protupožarnih
putova i prosjeka u šumama dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.



135

Situacijski prikaz šumskih površina s prosjekama i cestovnim prometnicama sa
stupnjevima ugroženosti dan je u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.

Članak 5.

Nadzor poljoprivrednih površina zasijanim žitaricama i drugim ugroženim kulturama
u vrijeme povećane opasnosti od nastajanja požara uz sudjelovanje mjesnih odbora, DVD - a
Podgorač, lovačkih društva, ribolovnih udruga te vlasnika OPG - a organizirati motriteljsko –
dojavnu službu. Popis osoba nalazi se u prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana. To je potrebno
naročito u vrijeme dozrijevanja i žetve žitarica u mjeseci lipnju, srpnju i kolovozu.

Motriteljsko - dojavne ophodnje opremljene su mobilnim telefonskim uređajem
(privatni broj) međusobno razmijenjeni, privatni dalekozori i privatna osobna vozila uz vozila
DVD-a Podgorač i mehanizaciju poljoprivrednika.

Otvoreni prostori područja Općine Podgorač podijeljeni su na sektore koji
obuhvaćaju šumske i poljoprivredne površine. Za svaki sektor je zadužen određeni broj osoba koji
su na svom sastanku odredili zapovjednika i podijelili se u manje grupe za cjelodnevno dežurstvo (4
x 6 sati ili 3 x 8 sati).

U važećem Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine
Podgorač naznačene su površine ophodnje, motrenja i čuvanja.

U slučaju nastajanja požara na poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG - a
odmah se mora obavijestiti DVD Podgorač, Županijski centar 112, vlasnici OPG - a  i Policijska
postaja Našice.

Članak 6.

Nadzor nad elektroenergetskim postrojenjima i uređajima za transformaciju i prijenos
električne energije vrše zaposlenici određenog postrojenja.

Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i
plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari dan je u važećoj Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija.

Iz popisa slijedi:

1. Ina d.d. Zagreb – nadležnost Ine u pogledu osiguranja i zaštite,
2. "Našički vodovod" d.o.o. Našice - ima svoju zaštitarsku službu i zabranu pristupa
        nezaposlenim osobama,
3. Fizičke osobe također imaju obvezu osiguranja, kontrole ispravnosti i početnog
        gašenja požara.

U slučaju nastajanja požara ili nekog drugog događaja na trafostanicama ili
energetskim vodovima potrebno je odmah obavijestiti DVD Podgorač, HEP Pogon Našice i
Policijsku postaju Našice.

Članak 7.

Nadzor nad cestovnim prometnicama obavljaju zaposlenici tvrtke "Cesting" d.o.o.
Osijek, Nadcestarija Našice. U slučaju požara, eksplozije ili nekog drugog akcidenta prilikom
prijevoza lako zapaljivih tekućina, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari, obavješćuje se
Nadcestarija Našice, a po potrebi i Sanitarna inspekcija ili neka druga inspekcija prema svojoj
nadležnosti te Policijska postaja Našice.

Članak 8.

Preko područja Općine Podgorač nema izgrađenih željezničkih pruga.
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Članak 9.

U svrhu provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana zadužuje se DVD Podgorač kao
glavni nositelj zaštite od požara i kao stožerno, kvalitetno i u potpunosti opremljeno društvo za
koordinaciju svih sudionika motriteljsko - dojavnih ophodnji, sa stalnim dežurstvom u bazi tj.
sjedištu DVD - a i pasivnim dežurstvom.

Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se u slučaju požara, kada u roku od 15
minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Temeljem ovog Plana, DVD Podgorač je dužno napraviti vlastiti Program aktivnosti
na zaštiti od požara u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca, koji
će određenog dana dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u sjedištu DVD - a te u predviđeno
vrijeme obaviti motriteljsko - dojavnu ophodnju prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled
treba sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i
vrijeme dežurstva (dan i sat).

DVD Podgorač je opremljeno kompletnom opremom prema Pravilniku o minimumu
tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne novine", broj 43/95.), sukladno
Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 139/04. i 174/04.).

Uzbunjivanje se vrši putem električne sirene na vatrogasnom domu u Podgoraču.
Sjedište DVD-a Podgorač o nastalim požarima izvješćuje Županijski centar 112,

Policijsku postaju Našice i druge službe po potrebi.

Članak 10.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač, na području
Općine Podgorač nema službenog odlagališta otpada. Komunalni otpad prikuplja “Našički park”
d.o.o. Našice, Vinogradska 3 i odlaže na divlje odlagalište “Makloševac” i odlagalište u postupku
legalizacije “Pepelane”, na području Grada Našica. Na području Općine Podgorač postoji nekoliko
divljih odlagališta otpada, većinom manjih površina (naselje Podgorač, Kršinci, Budimci) od kojih
su neka djelomično i sanirana iz općinskih sredstava. Od većih divljih odlagališta ističe se
“Razbojištanski pašnjak” u naselju Razbojište, ukupne površine oko 3 ha. Do odlagališta se dolazi
nerazvrstanom cestom od mjesnog groblja.

Eventualnu pojavu "divljih deponija" (neuređena odlagališta otpada) na rubnim
dijelovima područja Općine Podgorač uz poljoprivredne površine, tijekom požarne sezone nadzirat
će komunalni djelatnici Općine Podgorač.

Članak 11.

Po završetku žetvene sezone, a najkasnije do 10.11.2017. godine u sklopu Izvješća o
izvršenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.). pisanim putem izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Osijek.

III. PREVENTIVNE MJERE

Članak 12.

Zadužuje se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač da organizira
kraće predavanje ili posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu:
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- upozorenja na ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva
(kombajna, vršilica, traktora i dr.) te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata za
početno gašenje požara, dovoljnih zaliha vode, naprtnjača za gašenje požara,

- pokazati način rukovanja ručnim vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe koje
upravljaju radnim strojevima, za rukovanje vatrogasnim aparatima i napravama za
gašenje početnih požara,

- ukazati na zabranu loženja vatre ili spaljivanja ostataka strnih usjeva ili slame u
razdoblju od 01. lipnja do 31. prosinca 2017. godine,

- educirati vlasnike parcela i kombajna o postupcima i mjestima pušenja i obveznim
mjerama gašenja opušaka,

- u slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza
prilikom istakanja goriva (sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena,
minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl.).
Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok motor radi.
Proliveno gorivo ili ulje treba odmah obrisati s radnog stroja, a u slučaju razlijevanja
po tlu prekriti slojem pijeska,

- na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu
presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara,

- velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više
manjih parcela. Površina jedne od tih manjih parcela treba odgovarati dnevnom
učinku kombajna. Prosjek treba biti u širini najmanje 15 m. S tog dijela treba odmah
ukloniti žito i slamu, a čitavu površinu preorati.

IV. FINANCIRANJE

Članak 13.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su financijska sredstva u
Proračunu Općine Podgorač, sukladno točki 49. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.).

Članak 14.

Za osiguranje financijskih sredstava, kao i za provođenje ovog Plana odgovoran je
Općinski načelnik Općine Podgorač.

Članak 15.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/08
Urbroj:  2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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PRILOG 1.

a) Mjesni odbori

R. br. Ime i prezime Mjesto Telefon
1. Željko Filković Podgorač 698-140
2. Stjepan Varga Stipanovci 697-024
3. Antun Brnjak Kelešinka 697-066
4. Damir Štefančić Kršinci 697-312
5. Zvonko Ladnjak Razbojište 698-322
6. Nedeljko Oljača Bijela Loza 687-025
7. Radovan Beara Budimci 693-112
8. Zlatomir Hozijan Poganovci 694-059
9. Drago Bošnjak Ostrošinci 698-024

b) DVD Podgorač

R. br. Ime i prezime Funkcija Mjesto Telefon
1. Danijel Vidačić zapovjednik Podgorač 091/369-8257

c) Lovačka društva

R. br. Ime i prezime Udruga Funkcija Mjesto Telefon
1. Vjekoslav Ivančić "Vepar 1946" predsjednik Podgorač 091/792-8148
2. Miroslav Šimić "Jastreb" predsjednik Ostrošinci  098/539-132
3. Dragan Rajković "Fazan" predsjednik Budimci 091/161-1330
4. Josip Begović "Srna" predsjednik Poganovci 095/656-5663
5. Mario Puhanić "Srndač" predsjednik Kelešinka 098/223-685
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26. Na temelju članka 20. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada, te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine"
37/16. i 47/16. - ispravak), članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač" broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

P L A N   P O Z I V A N J A

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODGORAČ

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Podgorač kao stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik
Općine Podgorač, imenuje Općinski načelnik Općine Podgorač.

Stožer civilne zaštite Općine Podgorač pruža stručnu potporu Općinskom načelniku
Općine Podgorač u rukovođenju i koordiniranju snaga zaštite i spašavanja te upravlja i usklađuje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa na području Općine Podgorač
u slučaju neposrednih prijetnji, katastrofa ili velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Članak 2.

Neposrednu prijetnju, katastrofu ili veliku nesreću na području Općine Podgorač
proglašava Općinski načelnik Općine Podgorač po svojoj odluci ili na prijedlog Državne uprave za
zaštitu i spašavanje, Područni ured Osijek.

Članak 3.

Kad se proglasi neposredna prijetnja, katastrofa ili velika nesreća odmah se i žurno, u
pravilu poziva i aktivira Stožer civilne zaštite Općine Podgorač.

Članak 4.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite Općine Podgorač nalaže Načelnik
Stožera civilne zaštite Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Načelnik Stožera).

Članak 5.

Članovi Stožera civilne zaštite Općine Podgorač pozivaju se u pravilu, putem
Županijskog centra 112, Područnog ureda Osijek.
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Članak 6.

Za pozivanje članova Stožera civilne zaštite Općine Podgorač, Načelnik Stožera daje
pismeni ili usmeni (telefonski) nalog dežurnom djelatniku Županijskog centra 112.

Kod izdavanja naloga Načelnik Stožera, može odrediti i redoslijed (prioritet)
pozivanja Stožera civilne zaštite.

Članak 7.

Načelnik Stožera može pozvati članove Stožera civilne zaštite Općine Podgorač,
osobno ili putem Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu, a naročito ako su smanjene
mogućnosti Županijskog centra 112 u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike nesreće.

Članak 8.

Shema pozivanja i evidencija s podacima članova Stožera civilne zaštite Općine
Podgorač je sastavni dio ovog Plana.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/07
Urbroj:  2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
   Goran Đanić, v. r.
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SHEMA POZIVANJA I EVIDENCIJA S PODACIMA

Sukladno Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Podgorač donesenoj na 02. sjednici Općinskog vijeća Općine Podgorač, održanoj 09. srpnja 2013.
godine, a objavljenoj u "Službenom glasniku Općine Podgorač", broj 3/13., Odluci o izmjeni
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 2/16.) te Odluci o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/16.), članovi Stožera su:

RED.
BR.

IME I PREZIME ADRESA TELEFON FUNKCIJA

1. Josip Mojzeš Podgorač,
P. Preradovića 39

031/698-035
091/6698-014

zamjenik Općinskog
načelnika, načelnik Stožera

2. Zora Dragun-
Šmital

Osijek, Podravska 16 031/209-170
091/591-9843

službenik Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Osijek,
član Stožera

3. Mijo Prpić Ostrošinci, Panjik 5 031/698-348
091/949-6190

djelatnik PU osječko –
baranjske, PP Našice,
član Stožera

4. Ivo Crnčan Viljevo,
A. Stepinca 3

031/644-038
098/281-263

djelatnik VGI "Karašica –
Vučica", član Stožera

5. Viktor Lončarić Našice,
J. J. Strossmayera 96

091/931-0323 predstavnik HGSS-a,
član Stožera 

6. Danijel Vidačić Podgorač, Kralja
Tomislava 38

031/698-257
091/3698-257

zapovjednik Vatrogasne
postrojbe DVD – a Podgorač,
član Stožera

7. Brankica Petelin Višnjevac,
Lugarski put 38

031/354-172
098/560-326

liječnik Doma zdravlja
Podgorač, član Stožera

8. Jurica Požega Osijek,
Vidove gore 12 A

091/16-12-19
9

pročelnik Upravnog odjela za
općinsku samoupravu i upravu,
član Stožera

9. Dragan Mitrić Razbojište,
Braće Radića 55

031/698-400
091/6698-016

komunalni djelatnik,
član Stožera

Načelnik Stožera

Članovi Stožera civilne zaštite zapovjednik DVD-a Podgorač

Članovi DVD-a Podgorač

Shema pozivanja ovisi o vrsti neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće na
području Općine Podgorač, dok u redovnim okolnostima, za redovno održavanje sjednica
redoslijedom  u prethodnoj tablici.

O prioritetima pozivanja odlučuje Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Podgorač.
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27. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač"
broj 1/13.), a povodom točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i

PLAN DEŽURSTAVA DUŽNOSNIKA OPĆINE PODGORAČ
 U PREDŽETVENOM I ŽETVENOM RAZDOBLJU

I.

Sukladno točki 6. Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za 2017. godinu za
razdoblje od 01.05.2017. do 30.09.2017. godine, Plan dežurstava dužnosnika Općine Podgorač,
zaduženih za komunikaciju između organa nadležnih za sprečavanje požara, kao i fizičkih osoba, je
kako slijedi:

1. DVD Podgorač će dostaviti popis dežurstva svojih članova.

2. Općina Podgorač

Općinski načelnik – Goran Đanić, mob. 091/6698-013,
Zamjenik Općinskog načelnika – Josip Mojzeš, mob. 091/6698-014,
Zamjenik Općinskog načelnika -  Milorad Beronja, mob. 091/6698-015,
Predsjednik Općinskog vijeća – Tomislav Moguš, mob. 091/2605-105,
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća – Sanja Kuruc, mob. 099/574-9489.

Dužnosnici će se međusobno dogovoriti i napraviti Plan dežurstva.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/10
Urbroj:  2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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28. Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj
82/15.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.),
Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

O D L U K U

o održavanju vježbe civilne zaštite
„PODGORAČ 2017“

Članak 1.

Nalaže se održavanje pokazne vježbe civilne zaštite „PODGORAČ 2017“, koja će se
održati dana 31. ožujka 2017. godine (petak) u naselju Bijela Loza.

Članak 2.

Tema vježbe je provođenje zadaća civilne zaštite kod obrane od poplave, evakuacija
ugroženog stanovništva i njihovo zbrinjavanje, rad Stožera civilne zaštite te spašavanje materijalnih
i drugih dobara.

Članak 3.

Glavni ciljevi vježbe su:

- provjera predloženih mjera i rješenja zaštite od poplave iz planova zaštite i
spašavanja i izdavanje zapovjedi,

- provjera odaziva i stvarnog stanja popunjenosti, te podizanje razine osposobljenosti
pripadnika civilne zaštite i ostalih snaga,

- provjera koordinacije svih sudionika u slučaju poplave,
- podizanje razine informiranosti stanovništva o mjerama i radnjama koje je potrebno

poduzeti u slučaju poplave.

Članak 4.

Nositelj pripreme i provedbe vježbe je Općina Podgorač.
Pored operativnih snaga iz Općine Podgorač, u vježbi će sudjelovati  pripadnici i

tehnika Hrvatskih voda - VGI Donji Miholjac, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, MUP
PP Našice i Gradsko društvo Crvenog križa Našice.

Članak 5.

Organizaciju pripreme i provođenja vježbe preuzima Stožer civilne zaštite Općine
Podgorač.

Za koordinatora stožernog dijela vježbe određuje se Jurica Požega, pročelnik
Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač, a za koordinatora operativnog
dijela vježbe određuje se Goran Đanić, Općinski načelnik.
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Članak 6.

Sudionici navedene vježbe snose svaki svoje troškove korištenja radnih strojeva,
opreme, ljudstva i organizacije.

Članak 7.

Analiza vježbe provest će se kroz raščlambu, odmah nakon vježbe, u kojoj sudjeluju
voditelji timova.

Završna analiza vježbe obavit će se u roku 30 dana po završetku vježbe u organizaciji
Stožera civilne zaštite Općine Podgorač. Završna analiza vježbe provest će se sa svim sudionicima,
radi stjecanja iskustava za daljnji rad na planu praktičnog uvježbavanja operativnih snaga civilne
zaštite za provođenje mjera obrane od poplave i mjera evakuacije i zbrinjavanja. Pri tome je
potrebno obaviti analizu dobrih i slabih strana uočenih tijekom izvođenja vježbe.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u ''Službenom
glasniku Općine Podgorač''.    

Klasa : 810-05/17-01/01
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 10. ožujka 2017.

        OPĆINSKI NAČELNIK:
                  Goran Đanić, v. r.



145

29. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 7. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d
o n o s i

O D L U K U

o pokretanju postupka nabave roba male vrijednosti
 u predmetu Opskrba električnom energijom

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

– početak i odabir postupka nabave,
– ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave, koji će sa stručnim

službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu predmeta nabave,
– popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda.

II.

Javni naručitelj za robu koja je predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.

III.

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima:

1. "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6,
2. "HEP – Opskrba" d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
3. "Proenergy" d.o.o. Zagreb, Ulica Josipa Marohnića 1.

Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda objavljuje
se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.

IV.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine
Podgorač.

V.

Predmet nabave je Opskrba električnom energijom.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je

09310000-5.
Evidencijski broj javne nabave je 8/17.
Planom nabave za 2017. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 8.
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VI.

Pripremu i provedbu postupka nabave obavljaju ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave su:

1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i
upravu – voditelj,

2. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku
samoupravu i upravu – član,

3. Dragan Mitrić – Komunalni djelatnik u Vlastitom pogonu Općine Podgorač – član.

Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

VII.

Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja u
postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.

VIII.

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 176.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2017. godinu.

IX.

Zakonska osnova za provođenje postupka nabave roba male vrijednosti je članak 12.
stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).

X.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zakonskim
uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude.

XI.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.

XII.

Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 400-08/17-01/05
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 17. ožujka 2017. OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                          Goran Đanić, v. r.         
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30. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 7. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d
o n o s i

O D L U K U

o pokretanju postupka nabave radova male vrijednosti
 u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

– početak i odabir postupka nabave,
– ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave, koji će sa stručnim

službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu predmeta nabave,
– popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda.

II.

Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.

III.

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima:

1. "Li grad" građevinski obrt, Antunovac, Školska 18,
2. "Ilišin" obrt za limarske i građevinske radove, Pribiševci, M. Gupca 1,
3. "Elektro - Lovošević" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 100.     

Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda objavljuje
se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.

IV.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine
Podgorač.

V.

Predmet nabave je Adaptacija i uređenje Društvenih domova u Bijeloj Lozi,
Budimcima, Poganovcima, Ostrošincima, Kršincima, Stipanovcima i Podgoraču.

Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45262700-8.

Evidencijski broj javne nabave je 33/17.
Planom nabave za 2017. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 33.



148

VI.

Pripremu i provedbu postupka nabave obavljaju ovlašteni predstavnici javnog
naručitelja.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave su:

1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i
upravu – voditelj,

2. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku
samoupravu i upravu – član,

3. Dragan Mitrić – Komunalni djelatnik u Vlastitom pogonu Općine Podgorač – član.

Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

VII.

Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog naručitelja u
postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.

VIII.

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 160.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2017. godinu.

IX.

Zakonska osnova za provođenje postupka nabave radova male vrijednosti je članak
12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).

X.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zakonskim
uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude.

XI.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.

XII.

Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 400-08/17-01/06
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 17. ožujka 2017.                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                           Goran Đanić, v. r.
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31. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za adaptaciju i rekonstrukciju
 nogostupa u Stipanovcima

I.

Za adaptaciju i rekonstrukciju nogostupa u Stipanovcima prihvaća se ponuda Obrta
za građevinske radove "Temelj" vlasnik Zlatko Plazibat Našice, Dudić 1 A.   

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 62.357,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesetdvijetisućetristopedesetsedamkuna).

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/17-01/03
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 10. ožujka 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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32. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za adaptaciju i rekonstrukciju
 nogostupa u Razbojištu

I.

Za adaptaciju i rekonstrukciju nogostupa u Razbojištu prihvaća se ponuda Obrta za
građevinske radove "Temelj" vlasnik Zlatko Plazibat Našice, Dudić 1 A.   

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 62.357,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesetdvijetisućetristopedesetsedamkuna).

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/17-01/04
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 10. ožujka 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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33. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za adaptaciju i uređenje poljskih puteva
 na području Općine Podgorač

I.

Za adaptaciju i uređenje poljskih puteva na području Općine Podgorač prihvaća se
ponuda tvrtke Prijevoz i trgovina "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.               

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 63.600,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesettritisućešestokuna).

III.

Prijevoz i trgovina "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57,
dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/17-01/07
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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34. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za adaptaciju nogostupa u Budimcima

I.

Za adaptaciju nogostupa u Budimcima prihvaća se ponuda Obrta za građevinske
radove "Temelj" vlasnik Zlatko Plazibat Našice, Dudić 1 A.   

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 15.653,50 kuna bez PDV-a
(slovima: petnaesttisućašestopedesettrikuneipedesetlipa).

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/17-01/07
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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35. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za izgradnju nogostupa u Kršincima

I.

Za izgradnju nogostupa u Kršincima prihvaća se ponuda Obrta za prijevoz i usluge
"Pavošević" Čepinski Martinci, S. Radića 17.   

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 63.355,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesettritisućetristopedesetpetkuna).

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/17-01/08
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.



154

36. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za izgradnju parkirališta na groblju Stipanovci

I.

Za izgradnju parkirališta na groblju Stipanovci prihvaća se ponuda Obrta za
prijevoz i usluge "Pavošević" Čepinski Martinci, S. Radića 17.               

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 66.910,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesetšesttisućadevetstodesetkuna).

III.

Obrt za prijevoz i usluge "Pavošević" Čepinski Martinci, S. Radića 17, dužan je u
roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 360-01/17-01/01
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                  Goran Đanić, v. r.
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37. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za izgradnju parkirališta na groblju Razbojište

I.

Za izgradnju parkirališta na groblju Razbojište prihvaća se ponuda Obrta za
prijevoz i usluge "Pavošević" Čepinski Martinci, S. Radića 17.               

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 53.928,00 kuna bez PDV-a
(slovima: pedesettritisućedevetstodvadesetosamkuna).

III.

Obrt za prijevoz i usluge "Pavošević" Čepinski Martinci, S. Radića 17, dužan je u
roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 360-01/17-01/02
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. travnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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38. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

o prihvaćanju ponude za izgradnju fontane u Budimcima

I.

Za izgradnju fontane u Budimcima prihvaća se ponuda tvrtke "Idm - Gradnja"
d.o.o. Našice, V. Nazora 39.               

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 63.590,00 kuna bez PDV-a
(slovima: šesdesettritisućepetstodevedesetkuna).

III.

Idm - Gradnja d.o.o. Našice, V. Nazora 39, dužan je u roku od 15 dana od primitka
ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/17-01/09
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 29. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:             
                                 Goran Đanić, v. r.
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39. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 12. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu
Opskrba električnom energijom

I.

Utvrđuje se da je u predmetu Opskrba električnom energijom, najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6.

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 86.115,11 kn
bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

III.

"RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6, dužan je po primitku ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

o b r a z l o ž e n j e

Ovlašteni predstavnici Općine Podgorač proveli su postupak jednostavne nabave
roba u predmetu Opskrbe električnom energijom, evidencijski broj nabave 8/17., redni broj Plana
nabave za 2017. godinu br. 8. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez
poreza na dodanu vrijednost i iznosi 176.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine
Podgorač za 2017. godinu.

Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).

Pozivi za dostavu ponude upućeni su dana 17. ožujka 2017. godine na adrese
slijedećih gospodarskih subjekata:

1. "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6,
2. "HEP – Opskrba" d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
3. "Proenergy" d.o.o. Zagreb, Ulica Josipa Marohnića 1.
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Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda gore navedenim gospodarskim
subjektima, poziv za dostavu ponuda objavljen je i na internetskim stranicama Općine Podgorač.

Ukupno su zaprimljene 2 (dvije) ponude, i to:

1. "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6,
2. "HEP – Opskrba" d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.

Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "RWE Energija" d.o.o. Zagreb, Capraška ulica 6.

Klasa : 400-08/17-01/05
Urbroj : 2149/04-01/17-09
Podgorač, 30. ožujka 2017.

       OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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40. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 12. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga male
vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude
u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova 

I.

Utvrđuje se da je u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova,
najpovoljniju ponudu dao ponuditelj "Raki Gradnja" j.d.o.o. Našice, V. Nazora 88.

II.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 148.377,60 kn
bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

III.

"Raki Gradnja" j.d.o.o. Našice, V. Nazora 88, dužan je po primitku ove Odluke
zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

o b r a z l o ž e n j e

Ovlašteni predstavnici Općine Podgorač proveli su postupak jednostavne nabave
radova u predmetu Adaptacija i uređenje Društvenih domova, evidencijski broj nabave 33/17., redni
broj Plana nabave za 2017. godinu br. 33. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom
iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 160.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom
Općine Podgorač za 2017. godinu.

Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).

Pozivi za dostavu ponude upućeni su dana 17. ožujka 2017. godine na adrese
slijedećih gospodarskih subjekata:

1. "Li grad" građevinski obrt, Antunovac, Školska 18,
2. "Ilišin" obrt za limarske i građevinske radove, Pribiševci, M. Gupca 1,
3. "Elektro - Lovošević" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 100.     
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Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda gore navedenim gospodarskim
subjektima, poziv za dostavu ponuda objavljen je i na internetskim stranicama Općine Podgorač.

Ukupno su zaprimljene 2 (dvije) ponude, i to:

1. "Raki Gradnja" j.d.o.o. Našice, V. Nazora 88,
2. "Komjetan Gradnja" Markovac Našički, N. M. Pejačevića 54.

Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "Raki Gradnja" j.d.o.o. Našice, V. Nazora 88.

Klasa : 400-08/17-01/06
Urbroj : 2149/04-01/17-09
Podgorač, 30. ožujka 2017.

       OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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41. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i točke IV. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2017. godini ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/16.), Općinski načelnik Općine Podgorač
d o n o s i     

O D L U K U

o ostvarivanju prava umirovljenika na novčanu naknadu
 (Uskrsnicu) prilikom blagdana Uskrsa u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava umirovljenika na
novčanu naknadu (Uskrsnicu) prilikom blagdana Uskrsa u 2017. godini (u daljnjem tekstu:
Uskrsnica), te visina i oblik Uskrsnice.

Članak 2.

Pravo na Uskrsnicu ostvaruje se u jednokratnom novčanom iznosu u visini od 150,00
kuna.

Članak 3.

Pravo na Uskrsnicu pripada umirovljeniku koji ima prebivalište na području Općine
Podgorač, a zahtjev za ostvarivanje prava na Uskrsnicu podnese najkasnije do 14. travnja 2017.
godine.

Članak 4.

Pravo na Uskrsnicu ostvaruje se na zahtjev umirovljenika, s priloženom potrebnom
dokumentacijom:

– preslika osobne iskaznice,
– preslika rješenja o mirovini ili posljednjeg odreska od mirovine,
– OIB.

Članak 5.

Zahtjev iz članka 4. ove Odluke podnosi se u pismenom obliku Upravnom odjelu za
općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.

Uskrsnica se isplaćuje u novcu izravno korisniku putem blagajne.
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Članak 6.

Sredstva za isplatu Uskrsnice osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2017.
godinu.

Članak 7.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i
upravu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 402-04/17-01/06
Urbroj : 2149/04-01/17-01
Podgorač, 03. travnja 2017.

  OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                                Goran Đanić, v. r.
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42. Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj
83/13. i 78/15.), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgorač

I.

Općinski načelnik Općine Podgorač donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/17.), prema kojoj je Općina
Podgorač provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne II. Izmjene
i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgorač neće imati vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Podgorač su sljedeći:

 usklađivanje s Prostornim planom Osječko - baranjske županije,
 korekcija sustava odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine Podgorač,
 izmjene vezane uz trasu Podravske brze ceste na dionici Našice - Čepin,
 korekcije uvjeta gradnje vezanih za gospodarske komplekse i građevine u
       funkciji poljoprivrede izvan granica građevinskog područja,
 utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske

energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije izvan granica
građevinskog područja.

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Podgorač
zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/17-58/84, URBROJ: 517-
07-2-2-17-2 od 06. ožujka 2017. godine) dalo je mišljenje da ne treba provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su predmetne Izmjene i dopune
prihvatljive za ekološku mrežu.

 Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko - baranjske
županije, Osijek (KLASA: 351-01/17-02/28, URBROJ: 2158/1-01-14/04-17-2 od 24.
ožujka 2017. godine) dao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš.
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 Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek (KLASA: 350-02/17-01/121,
URBROJ: 374-22-4-17-2 od 08.03. 2017. godine) dale su mišljenje da nije potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

 Općina Čepin, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
(KLASA: 350-01/17-01/3, URBROJ: 2158/05-17-3 od 28. veljače 2017. godine) je za
postupak ocjene o potrebi strateške procjene II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Podgorač izjavila da nema nikakvih zahtjeva vezanih za navedene
Izmjene i dopune Plana.

IV.

Razlozi pokretanja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgorač je
stvaranje prostornih uvjeta za realizaciju planiranih sadržaja na području obuhvata Općine
Podgorač.

Značajke planiranih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač
su takve da se ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije
opterećenje okoliša.

Područje obuhvata Općine Podgorač ne nalazi se unutar područja europske ekološke
mreže Natura 2000 sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", broj 124/13. i 105/15.).

Sve planirane Izmjene i dopune predmetnog plana nalaze se izvan područja ekološke
mreže te izvan zone mogućih značajnih utjecaja na to područje.

Uz primjenu uobičajenih mjera zaštite okoliša i provedbom uvjeta (zahtjeva) zaštite
prirode definiranih u postupku donošenja Izmjena i dopuna predmetnog plana, ocijenjeno je da se
može isključiti značajan utjecaj predmetnog plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja
ekološke mreže.

S obzirom da se mogu isključiti značajni negativni utjecaji provedbe II. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač na ekološku mrežu, predmetni plan je
prihvatljiv za ekološku mrežu.

V.

Općina Podgorač je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama
Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08.) kojima se uređuje informiranje
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 350-02/16-01/03
Urbroj : 2149/04-01/17-10
Podgorač, 23. svibnja 2017. OPĆINSKI  NAČELNIK:

                     Goran Đanić, v. r.
Prilog:

Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
    Uprava za zaštitu prirode, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
2. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko – baranjske
     županije, 31000 Osijek, Europske avenije 11,
3. Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, 31000 Osijek, Splavarska 2 a,
4. Općina Čepin, 31 431 Čepin, Kralja Zvonimira 105.
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43. Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine",
broj 82/15.), članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite ("Narodne novine", broj 37/16.)  i
članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinski
načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podgorač

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Stožer civilne zaštite Općine Podgorač (u daljnjem tekstu:
Stožer).

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje se osniva za upravljanje i
usklađivanje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka
posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama, a sve s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe
i veće nesreće na području Općine Podgorač.

Članak 3.

Stožerom rukovodi i koordinira načelnik Stožera, a u katastrofama i velikim
nesrećama rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Podgorač.

Članak 4.

Stožer je dužan pružati stručnu potporu Općinskom načelniku Općine Podgorač u
rukovođenju i koordiniranju operativnim snagama Općine Podgorač.

Članak 5.

U Stožer se imenuju:

1. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač – načelnik,
2. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu

                        i upravu Općine Podgorač – zamjenik načelnika,
3. Zora Dragun - Šmital, djelatnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje – član,
4. Petar Đanić, djelatnik Policijske postaje Našice – član,
5. Stjepan Vukušić, djelatnik VGI "Karašica – Vučica" – član,
6. Viktor Lončarić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja – član,
7. Danijel Vidačić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe DVD – a Podgorač – član,
8. Brankica Petelin, liječnik Doma zdravlja Podgorač – član,
9. Mirko Gašić, djelatnik Gradskog društva Crvenog križa Našice – član.



166

Članak 6.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera.
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili

na način utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine.

Članak 7.

Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Stožera obavlja
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.

Članak 8.

Sredstva za djelovanje Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
3/13., 2/16. i 4/16.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u ''Službenom
glasniku Općine Podgorač''.    

Klasa : 810-05/17-01/11
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 30. svibnja 2017.

        OPĆINSKI NAČELNIK:
                  Goran Đanić, v. r.
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44. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač"
broj 1/13.), a povodom točke 34. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), Općinski načelnik Općine
Podgorač  d o n o s i

POPIS TEŠKE MEHANIZACIJE

I.

NAZIV
OPREME/STRO-

JA ANAGALIS
HANA

PODGORAČ
HANA
VUKA VITULUS UKUPNO

BAGER - - - - -
KOMBINIRKA - - - - -
BULDOŽER - - - - -
UTOVARIVAČ 2 - 1 - 3
KAMION - - - - -
KAMION-KIPER - - - - -
KAMION S
KRANOM - - - - -
PNEUMATSKI
ČEKIĆ-BAGER - - - - -
PNEUMATSKI
ČEKIĆ-HILTI - - - - -
LABUDICA - - - - -
AUTODIZALICA - - - - -
AUTODIZALICA S
KOŠAROM - - - - -
TRANSPORTNO
VOZILO-
TERETNO - - - - -
TRANSPORTNO
VOZILO-PUTNO 1 - 1 - 2
VILIČAR 1 - 1 - 2
KOMPRESOR 1 - 2 - 3
PRIKLJUČNA
PRIKOLICA 12 8 23 - 43
LJESTVE - - - - -

II.

Plan angažiranja – ovisno o potrebi, obavijest vlasnicima tvrtki putem mobilnog
uređaja, a oni svoje djelatnike upućuju na lokaciju.



168

Svi sudionici su upoznati sa prostorom (šumske površine sa prosjekama,
poljoprivredne površine sa lenijama) Općine Podgorač i u mogućnosti su u najkraćem roku izaći na
lokaciju (cca 30 min).

III.

Ovaj Popis će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/09
Urbroj:  2149/04-01/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
    Goran Đanić, v. r.
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45. Na temelju članka 64. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“, broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01.,
117/01. - ispravak, 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. – Odluka USRH, 73/08., 25/12., 147/14.,
100/15. i 115/16.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač donosi

R J E Š E N J E

o određivanju potpisnika za potpisivanje financijskih
dokumenata žiro - računa Proračuna Općine Podgorač

I.

Za potpisivanje financijskih dokumenata žiro - računa Proračuna Općine Podgorač
HR9225000091834000005, koji se vodi pri "Addiko Bank" d.d. Zagreb, Podružnica Našice,
određuju se sljedeći potpisnici:

1. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač,
2. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač,
3. Ljiljana Grbić, zamjenica Općinskog načelnika Općine Podgorač,
4. Jurica Požega, dipl. iur. pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu.

II.

Financijske dokumente potpisivat će po dva ovlaštena potpisnika.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju
potpisnika za potpisivanje financijskih dokumenata žiro - računa Proračuna Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 2/13.).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.

Klasa : 401-01/17-01/01
Urbroj : 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.
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                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                              Goran Đanić, v. r.

46. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 6. stavak 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/12. i 3/15.), Općinski
načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup i kupoprodaju
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač

I.

U Povjerenstvo za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Podgorač imenuju se :

 za predsjednika: Suzana Đanić,

 za zamjenika predsjednika: Nedeljko Oljača,

 za članove: 1. Jurica Požega, dipl. iur.,   

2. Ivanka Balentić,

3. Helga Grabar.

II.

Zadaci Povjerenstva za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Podgorač određeni su Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/12. i 3/15.).

III.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4
godine.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Povjerenstva za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/13.).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
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Klasa: 021-04/17-01/03
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                        Goran Đanić, v. r.

47. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/09.),
Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
 u vlasništvu Općine Podgorač

I.

       U Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač imenuju se:

 za predsjednika: Tomislav Moguš,

 za zamjenika predsjednika: Miroslav Štefančić,

 za članove: 1. Aleksandar Lazić, 

       2. Nedeljko Oljača,

                   3. Jurica Požega, dipl. iur.

II.

Zadaci Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač
određeni su Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/09.).

III.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4
godine.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 2/13.).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
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Klasa: 021-04/17-01/04
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                       Goran Đanić, v. r.

48. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno
ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 6/09. i 3/14.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći

I.

U Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih pomoći imenuju se :

 za predsjednika: Josip Mojzeš,

 za zamjenika predsjednika: Vera Marinić,

 za članove:  1. Sanja Kuruc,   

  2. Jurica Požega, dipl. iur.,

  3. Ivanka Balentić.

II.

Zadaci Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći određeni su Odlukom o
uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava
Proračuna Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/09. i 3/14.).

III.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4
godine.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Povjerenstva za dodjelu jednokratnih pomoći ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/13.).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
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Klasa: 021-04/17-01/05
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                       Goran Đanić, v. r.

49. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
8/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i

R  J  E  Š  E  N J  E

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za
zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine

Podgorač

I.

Osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač, i to za:

– održavanje javne rasvjete,
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– zimska služba na nerazvrstanim cestama.

II.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.

U Povjerenstvo se imenuju:

 za predsjednika: Sanja Kuruc,

 za zamjenika predsjednika: Nedeljko Oljača,

 za članove: 1. Aleksandar Lazić, 

2. Miroslav Štefančić,

  3. Jurica Požega, dipl. iur. 

III.

Zadaci Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o
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povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač određeni su Odlukom o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.).

IV.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4
godine.

V.

Stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljati će
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.

VI.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova na području Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
2/13.).

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-04/17-01/06
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                        Goran Đanić, v. r.
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50. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju člana Skupštine "Našički vodovod" d.o.o. Našice

I.

Natalija Lukačić iz Podgorača imenuje se za člana Skupštine "Našički vodovod"
d.o.o. Našice.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-05/17-01/01
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.

   OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                           Goran Đanić, v. r.
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51. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju članova Skupštine "Radio Našice" d. o. o. Našice

I.

Za članove Skupštine "Radio Našice" d.o.o. Našice, imenuju se slijedeće osobe:

- Natalija Lukačić iz Podgorača,
- Dragutin Božurić iz Podgorača,
- Tomislav Moguš iz Stipanovaca.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 021-05/17-01/02
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                        Goran Đanić, v. r.
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52. Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine",
broj 153/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Ovim Zaključkom Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje prijedlog II.
Izmjena i dopuna PPUO Podgorač (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) i upućuje
ga u Javnu raspravu.

2. Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana te Sažetak za javnost.
3. Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti u vijećnici Općine Podgorač, Trg

Pavla Pejačevića 2, počevši od 07. lipnja do 14. lipnja 2017. godine, svakog
radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održati će se 09. lipnja 2017. godine u 10,00
sati u vijećnici Općine Podgorač.

5. Za objavu Javne rasprave o Prijedlogu plana zadužuje se Upravni odjel za
općinsku samoupravu i upravu.

6. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 350-02/16-01/03
Urbroj : 2149/04-01/17-11
Podgorač, 24. svibnja 2017.

 OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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53. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

Z  A  K  L J  U  Č  A K

Predlaže se Skupštini komunalnog poduzeća "Našički vodovod" d. o. o. Našice da
kao predstavnika Općine Podgorač u Nadzorni odbor imenuje gđu. Sanju Kuruc iz Podgorača.

Klasa: 021-05/17-01/03
Urbroj: 2149/04-01/17-01
Podgorač, 30. svibnja 2017.

   OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                           Goran Đanić, v. r.
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01. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), a u svezi odredaba Zakona o
sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15.), Stožer civilne zaštite Općine Podgorač na
11. sjednici od 11. svibnja 2017. godine, donio je

P L A N
RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 ZA 2017. GODINU

I.

Plan rada Stožera civilne zaštite za 2017. godinu je:

1. Održati najmanje dvije sjednice Stožera i to: u proljeće (ožujak – travanj) i u jesen
        (listopad - studeni),
2. Izvršiti korekciju zapovjedništva i postrojbi,
3. Upoznati se s Planom motrenja, čuvanja i ophodnji u predžetvenom i žetvenom

razdoblju za 2017. godinu,
4. Pregledati stanje podrumskih prostorija na području Općine Podgorač,
5. Napraviti program potrebnih radova za njihovo čišćenje i uređenje, s financijskim

potrebama,
6. U dogovoru s Općinskim načelnikom Općine Podgorač organizirati radnu akciju i

očistiti podrumske prostorije, uz angažman komunalnog poduzeća "Našički park"
d.o.o. Našice, zbog odvoza komunalnog otpada,

7. Napraviti edukacijski letak za mještane pred požarnu sezonu,
8. Pozvati izvršitelje Plana motrenja s područja Općine Podgorač na sastanak i dogovor

oko provedbe mjera u predžetvenoj i žetvenoj sezoni, koje će oni proslijediti svojim
članovima,

9. Izvršiti osposobljavanje članova Stožera i postrojbi.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/03
Urbroj:  2149/04-02/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.
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NAČELNIK STOŽERA:
        Josip Mojzeš, v. r.

02. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), Stožer civilne zaštite Općine
Podgorač na 11. sjednici od 11. svibnja 2017. godine, donio je

PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA
 ZAŠTITE OD POŽARA U OPĆINI PODGORAČ

                 1.    VATROGASNE POSTROJBE

Na području Općine Podgorač nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluju
dobrovoljna vatrogasna društva. Prema Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine
Podgorač u slučaju velikog požara DVD Podgorač je središnje vatrogasno društvo, koje uz ostala
dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Stipanovci, DVD Kelešinka, DVD Kršinci i DVD Vuka
Razbojište) operativno pokriva područje Općine Podgorač.

Za potrebe rada DVD - a, članovi raspolažu vatrogasnim domom i spremištem s
kolnim ulazom. Na prostorijama vatrogasnog doma nalazi se električna sirena za uzbunjivanje
vatrogasaca.

Na razini Osječko - baranjske županije ustrojena je vatrogasna zajednica i
profesionalna vatrogasna postrojba.

2. ZAPRIMANJE DOJAVA I UZBUNJIVANJE

Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i
mobilnim uređajima pozivom na 193, dok se operativni dio vatrogasne intervencije obavlja putem
mobilnih uređaja i uključivanjem električne sirene (provjera rada svake prve nedjelje u mjesecu).

Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek
obavlja poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP - u (standardni
operativni postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika OBŽ.

Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom
području izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i Općinskog načelnika Općine Podgorač.

Po završetku akcije zapovjednik je dužan sačiniti izvješće i dostaviti Županijskom
centru 112 Osijek i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

3. VATROGASNE INTERVENCIJE I ZAPOVJEDANJE

Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće
ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik vatrogasne postrojbe
koja je prva započela s intervencijom.

Kada je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnoga
vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom, do dolaska
javne vatrogasne postrojbe, kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje
nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
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Kada događaj prelazi granice Općine Podgorač zapovijedanje vatrogasnom
intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice Našice ili
županijski vatrogasni zapovjednik.

Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom
intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj
prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.

U gašenju požara strništa, koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika
požarišta, a na temelju prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se
dodatne vatrogasne snage, prema stupnjevima ugroženosti i angažiranja snaga.

U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilježje prirodne nepogode županijski
vatrogasni zapovjednik će o tome obavijestiti župana. U slučaju kada župan aktivira Zapovjedništvo
zaštite i spašavanja, upravljanje intervencijom preuzima Zapovjedništvo u radu kojeg sudjeluje
županijski vatrogasni zapovjednik.

U slučaju da nema dovoljno vatrogasaca, Općinski načelnik Općine Podgorač
angažirati će dodatne ljude po članku 37. Zakona o vatrogastvu. U slučaju nastanka događaja koji
nije poprimio obilježja prirodne nepogode, a koji zahtjeva angažiranje većeg broja osoba i opreme,
Općinski načelnik Općine Podgorač ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika, zamjenika ili njegovog pomoćnika može narediti sudjelovanje svih
sposobnih osoba s dotičnog područja starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih vatrogasnih
poslova. Također može se narediti stavljanje na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga
sredstva za potrebe intervencije.

Općina Podgorač je sačinila popise osoba po udrugama koji su podijeljeni i
organizirani po grupama i zaduženi za određeno područje s imenovanim voditeljima grupa.

Postupak povlačenja vatrogasnih postrojbi je suprotan u odnosu na uključivanje, ili
prema zapovijesti zapovjednika požarišta.

Nakon gašenja požara, čuvanje požarišta preuzima i organizira dobrovoljna
vatrogasna postrojba Podgorač i njezin zapovjednik  u suradnji s  Općinskim načelnikom Općine
Podgorač.

4. REDOSLIJED UKLJUČIVANJA

Redoslijed uključivanja članova vatrogasne postrojbe Podgorač, ujedno i redoslijed
stavljanja u pripravnost napravljen je unaprijed i tim redoslijedom se pozivaju na događaj sukladno
svom ustrojstvu.

Uključivanje  drugih vatrogasnih postrojbi određivati će se prema trenutnim
potrebama na terenu  u suradnji sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi, na zahtjev županijskog
vatrogasnog zapovjednika.

Prioriteti u otvorenom prostoru su određeni Planom zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Podgorač.

Pripadnici HV - e angažiraju se prema planu Uključivanja u intervencije koji donosi
glavni vatrogasni zapovjednik RH.

5. UOČAVANJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA

Požare na otvorenom najčešće uočavaju i dojavljuju građani putem telefona. Provjere
istinitosti se utvrđuju očitavanjem telefonskog poziva ili pozivanjem na isti telefonski broj samog
dojavljivača. Ponekad na udaljenim lokacijama nije moguće provjeriti istinitost poziva pa se šalju
vatrogasne ophodnje u provjeru i eventualno gašenje.

Općina Podgorač u suradnji sa svojom dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom, treba
organizirati cjelodnevno dežurstvo, te popisati mjesta i telefonske brojeve stalnih zaštitarskih
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službi, odašiljača ili drugih mogućih dislociranih mjesta s kojih se može lako provjeriti neki
eventualni otvoreni nekontrolirani plamen.

Motrilačka mjesta i ophodnje organiziraju i šumarija Našice svojim planovima te
Općina Podgorač.

Za vrijeme indeksa opasnosti od požara "velik do vrlo velik" sve vatrogasne
postrojbe su dužne upućivati vatrogasne ophodnje ili izvršiti dislokaciju određene vatrogasne
formacije u svom djelokrugu djelovanja.

6. RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI I ZAPOVJEDNIH MJESTA

Razmještaj članova vatrogasne postrojbe uređen je Planom zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Podgorač.

Općina Podgorač je odredila lokacije i prostore radi uspostave zapovjednih mjesta
kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara strništa. Ta su mjesta određena u
grafičkom prilogu plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač i to zgrada
Općine Podgorač u kojoj je smještena općinska uprava i zgrada DVD - a Podgorač.

7. LOGISTIKA

                a) OPSKRBA HRANOM I PIĆEM

Požari nastaju bez reda ili najave. Vatrogasne postrojbe se tome prilagođavaju i
djeluju što brže i bolje. Često puta bez konkretnog obroka desetine ljudi se hvata u koštac s
vatrenom stihijom. Zato svaka postrojba treba imati u rezervi suhi obrok. Kad intervencija potraje
dulje kroz dan ili više dana, zadužena osoba Općine Podgorač (Općinski načelnik Općine Podgorač)
treba hitno organizirati i uključiti u opskrbu vatrogasaca hranom i pićem.

                 b) SMJEŠTAJ

Kada se u intervenciju uključuju vatrogasne postrojbe iz udaljenih mjesta, kada nije
moguće izvršiti smjenu u nekoliko sati, Općina Podgorač i dobrovoljna vatrogasna postrojba dužni
su osigurati prikladan smještaj za odmor vatrogasaca, a u suradnji sa županijskim stožerom civilne
zaštite.

                 c) OPSKRBA GORIVOM VATROGASNE TEHNIKE

Čim intervencija u prostoru traje više sati dolazi do potrebe za pojedinačnim
dopunjivanjem gorivom. Sve postrojbe moraju imati osigurane pričuve goriva.

Općina Podgorač u suradnji s dobrovoljnom vatrogasnom postrojbom Podgorač
trebaju imati osigurana mjesta i materijalna sredstva za opskrbu svojih postrojbi i postrojbi koje
eventualno mogu doći u pomoć.

                d) HITNE INTERVENCIJE I POPRAVCI VATROGASNIH VOZILA
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Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima razrađen način popravaka i servisiranja
vatrogasnih vozila na svom području, na način da se mogu izvršiti popravci i za subjekte koji se
uključuju izvana.

                e) OPSKRBA VODOM

Opskrba vodom za gašenje više ne predstavlja problem zbog dobro razvijene
vodovodne infrastrukture, osim u naseljima Budimci i Poganovci.

U ta dva naselja potrebno je koristiti prirodne bunare i okolne prirodne vodotoke iz
kojih se mogu osigurati dovoljne količine vodom za gašenje požara.

Dobrovoljna vatrogasna postrojba dužna je odrediti mjesta opskrbe vodom u
dovoljnim količinama i posjedovati popis.

Za distribuciju pitke vode zadužena je tvrtka "Našički vodovod" d.o.o. Našice koje
distribuira vodu za područje Općine Podgorač.

                 f)  SUSTAV VATROGASNIH RADIO VEZA

Sustav vatrogasnih radio veza je u  organizaciji MUP – a, odnosno DUZIS - a. Radio
veze koriste se radi bržeg djelovanja u akcijama gašenja požara, drugim intervencijama i na
vježbama, te ih u druge svrhe nije dozvoljeno koristiti.

Sva zaprimanja dojava i uzbunjivanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe vrši se
telefonskim putem, dok se na intervencijama veza obavlja preko vatrogasnih radio uređaja.

Za eventualne probleme u komunikaciji obratiti se stručnoj službi putem operativnog
dežurstva MUP - a.

                g) MINSKO EKSPLOZIVNE OPASNOSTI

Na svaki požar, na otvorenom prostoru, na crti ratnih razdvajanja i gdje se inače
sumnja na mogućnost postojanja zaostalih minsko eksplozivnih sredstava obvezno preko
operativnog dežurstva MUP – a, PU osječko – baranjske pozvati pirotehničara ili HCR za više
ugroženo područje. Prisustvo stručne osobe može pomoći u rješavanju možebitne opasnosti ili može
pomoći razbijanju nekih predrasuda i dilema koje se objektivno javljaju u opasnim situacijama.

Planovi i popisi stanja nalaze se u Općini Podgorač.

                h) HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima medicinski komplet za samopomoć kod
mogućih povreda na intervencijama.

Dobrovoljna vatrogasna postrojba ima za svoj djelokrug djelovanja, popis mjesta
(adresa) hitne pomoći, ambulante Podgorač i Budimci i njihove brojeve telefona.

Ako događaj poprima veće razmjere ili je na mjestu gdje postoji povećana opasnost
za moguće povrede kako vatrogasaca tako i stanovništva, dobrovoljna vatrogasna postrojba treba
angažirati hitnu medicinsku pomoć.

                i) ELEKTRO DISTRIBUCIJSKA MREŽA

Kod gašenja požara, bilo na otvorenom ili zatvorenom prostoru, može doći do
kontakta najčešćeg sredstva za gašenje, vode i napona električne energije. Poznato nam je da je
voda vodič električne energije i kod tog kontakta može doći do neželjenih situacija. Da bi se to
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izbjeglo zapovjednik akcije gašenja treba uspostaviti izravni kontakt ili posredno preko vatrogasnog
operativnog centra s distributerom "HEP" Našice (Tel. 617-002). Distributer je u mogućnosti
izvršiti određena isključivanja  ili uputiti svoje dežurne ekipe na teren na prostoru cijele županije.

 Dalekovodi su u nadležnosti distributera  HEP Zagreb, Distribucija Osijek.
                j) METEOROLOGIJA

Svaki dan dolazi prognoza vremena i indeks opasnosti od požara u ŽC 112 Osijek,
gdje se može dobiti i dodatna prognoza.

                k) CESTE

Poduzeće "Cesting" Osijek ima stalno 24 - satno dežurstvo, te odrađuju sve poslove
vezane za održavanje državnih i županijskih cestovnih pravaca. U slučajevima postavljanja
prometnih znakova, uklanjanja prepreka i drugih situacija na spomenutim cestama za kontakt
koristiti službu, nadcestarija Našice.

                 l) SURADNJA S MEDIJIMA

Županijski vatrogasni zapovjednik, zapovjednik na požarištu, član zapovjedništva ili
pomoćnik za odnose s javnošću trebaju surađivati s predstavnicima sredstava priopćavanja i to na
način da daju informacije o:

- vremenu nastanka i lokalizaciji požara,
- približnoj veličini i lokaciji izgorjele površine,
- angažiranim snagama, tehnici i tijeku intervencija,
- vrsti izgorjelog pokrova,
- postupcima korisnim za pučanstvo ugroženo požarom.

                 m) PRAVNA OSNOVA I STUPANJE NA SNAGU

Zaštita od požara i vatrogastvo uređeni su Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne
novine", broj 58/93., 33/05., 107/07. i 38/09.) i Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine", broj
139/04. i 174/04.) te podzakonskim aktima.

Sve  radnje i postupci koje reguliraju zaštitu od požara i vatrogastvo u RH, a koje
nisu navedene u ovom planu  regulirani su spomenutim zakonima.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa:   810-05/17-01/05
Urbroj:  2149/04-02/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.
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NAČELNIK STOŽERA:
        Josip Mojzeš, v. r.

03. Na temelju točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2017. godini ("Narodne novine", broj 42/17.), Stožer civilne zaštite Općine
Podgorač na 11. sjednici od 11. svibnja 2017. godine, donio je

FINANCIJSKI PLAN

 ZA POŽARNU SEZONU 2017. GODINE

I.

Proračunom Općine Podgorač za 2017. godinu predviđena su financijska sredstva
kako slijedi:

1. Civilna zaštita

Stožer civilne zaštite   20.000,00
Postrojbe civilne zaštite     5.000,00

2. Vatrogastvo

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe       170.000,00
Vatrogasna zajednica Našice   10.000,00

3. Ostalo

Crveni križ   18.000,00
Hrvatska gorska služba spašavanja     2.000,00

UKUPNO:          225.000,00

II.

Ovaj Plan će biti objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 

Klasa:   810-05/17-01/04
Urbroj:  2149/04-02/17-01
Podgorač, 11. svibnja 2017.



186

         NAČELNIK STOŽERA:
      Josip Mojzeš, v. r.

01. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i
121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko
izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PODGORAČ

I. Od ukupno 2.354 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.222 birača, odnosno 51,91%, od
čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.222 birača, odnosno 51,91%. Važećih listića bilo
je 1.183, odnosno 96,81%. Nevažećih je bilo 39 listića, odnosno 3,19%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI

DEMOKRATI - HNS
665 glaso-

va
56,21

%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: GORAN ĐANIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 415 glaso-
va

35,08
%

DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO
Nositelj liste: IVAN STRELEC

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 103 glaso-
va

8,70%

Nositeljica liste: NATALIJA LUKAČIĆ

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u
općinskom vijeću su:

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: GORAN ĐANIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO
Nositelj liste: IVAN STRELEC

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: NATALIJA LUKAČIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske
liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:
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1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 8  mjesta te su s te liste izabrani:
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1. GORAN ĐANIĆ
2. JOSIP MOJZEŠ
3. TOMISLAV MOGUŠ
4. MIROSLAV ŠTEFANČIĆ
5. ANĐELKO KOVAČ
6. SANJA KURUC
7. LJILJANA ZIDAR
8. IVANA HIDEG

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO
dobila je 4  mjesta te su s te liste izabrani:

1. IVAN STRELEC
2. IGOR PRPIĆ
3. PERICA PERIĆ
4. ZLATKO BAČIĆ

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 1  mjesto te je s te liste izabrana:

1. NATALIJA LUKAČIĆ

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11),
utvrđuje se da na provedenim izborima u općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te se broj članova općinskog vijeća
povećava za 2 mjesta.

VI. Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u općinskom vijeću
ostvaruju

1. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: GORAN ĐANIĆ
ostvarila je pravo na 2  mjesta te su s te liste izabrani:

1. ALEKSANDAR LAZIĆ
2. NEDELJKO OLJAČA

Klasa: 013-01/17-01/08
Urbroj: 2149/04-01/17-02
Podgorač, 26. svibnja 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PODGORAČ:
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Mirko Guljaš, v. r.

02. Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne
novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21.
svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ

I. Od ukupno 2.354 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.224 birača, odnosno 52,00%, od
čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.223 birača, odnosno 51,95%. Važećih listića bilo
je 1.188, odnosno 97,14%. Nevažećih je bilo 35 listića, odnosno 2,86%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: GORAN ĐANIĆ 768 glaso-
va

62,75
%

Zamjenik kandidata: JOSIP MOJZEŠ
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

2. Kandidat: IVAN STRELEC 420 glaso-
va

34,31
%

Zamjenik kandidata: IGOR PRPIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE - DESNO

III. Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Podgorač izabran je

GORAN ĐANIĆ

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

JOSIP MOJZEŠ

Klasa: 013-01/17-01/09
Urbroj: 2149/04-01/17-02
Podgorač, 26. svibnja 2017.

PREDSJEDNIK
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OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORAČ:

Mirko Guljaš, v. r.

03. Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. u svezi članka 116. Zakona o lokalnim
izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih
lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i
objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ

IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

I. Od ukupno 329 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo
je 92 birača, odnosno 27,96%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 92 birača,
odnosno 27,96%. Važećih listića bilo je 90, odnosno 97,83%. Nevažećih je bilo 2 listića,
odnosno 2,17%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidatkinja: LJILJANA GRBIĆ 90 glaso-
va

97,83
%

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA

III. Na osnovi članka 115. Zakona

za zamjenicu općinskog načelnika Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne
manjine izabrana je

LJILJANA GRBIĆ

Klasa: 013-01/17-01/10
Urbroj: 2149/04-01/17-02
Podgorač, 26. svibnja 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PODGORAČ:
Mirko Guljaš, v. r.
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01. Na temelju članaka 11. i 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Mandatno povjerenstvo na 01. sjednici od 14.
lipnja 2017. godine, podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E

I.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i objavilo konačne
rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih na izborima održanim 21.
svibnja 2017. godine, prema kojima su u Općinsko vijeće izabrani slijedeći vijećnici:

– s kandidacijske liste:

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS)
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
Hrvatska seljačka stranka (HSS)

koja je dobila 8 mjesta:

1. GORAN ĐANIĆ
2. JOSIP MOJZEŠ
3. TOMISLAV MOGUŠ
4. MIROSLAV ŠTEFANČIĆ
5. ANĐELKO KOVAČ
6. SANJA KURUC
7. LJILJANA ZIDAR
8. IVANA HIDEG

– s kandidacijske liste:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Demokratski savez nacionalne obnove (DESNO)

koja je dobila 4 mjesta:

1. IVAN STRELEC
2. IGOR PRPIĆ
3. PERICA PERIĆ
4. ZLATKO BAČIĆ

– s kandidacijske liste:
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Grupe birača nositeljice Natalije Lukačić

koja je dobila 1 mjesto:

1. NATALIJA LUKAČIĆ
II.

Na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine nije osigurana odgovarajuća
zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te se broj članova Općinskog vijeća povećava
za 2 mjesta.

Na osnovi članka 107. stavak 3., 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne
novine", broj 144/12. i 121/16.), pravo na dodatne članove u Općinskom vijeću ostvaruje
kandidacijska lista:

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati (HNS)
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU)
Hrvatska seljačka stranka (HSS)

koja je ostvarila pravo na 2 mjesta se su s te liste izabrani:

1. ALEKSANDAR LAZIĆ
2. NEDELJKO OLJAČA

III.

Na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine g. Goran Đanić izabran je
istovremeno na dužnost Općinskog načelnika i člana Općinskog vijeća Općine Podgorač, a g. Josip
Mojzeš istovremeno na dužnost zamjenika Općinskog načelnika i člana Općinskog vijeća Općine
Podgorač.
                        Kako se sukladno zakonskim odredbama radi o nespojivim dužnostima, g. Goran
Đanić i g. Josip Mojzeš su dana 29. svibnja 2017. godine pisanim putem obavijestili Općinu
Podgorač da su prihvatili i preuzeli obnašanje dužnosti Općinskog načelnika, odnosno zamjenika
Općinskog načelnika Općine Podgorač.

          Sukladno članku 79. stavak 3. i članku 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima
("Narodne novine", broj 144/12. i 121/16.) mandat g. Gorana Đanića i g. Josipa Mojzeša u
Općinskom vijeću Općine Podgorač miruje po sili zakona.

Mandatno povjerenstvo je na svojoj 01. sjednici razmotrilo dostavljene prijedloge
predlagatelja kandidacijske liste te utvrdilo da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za početak
mandata zamjenicima članova Općinskog vijeća Općine Podgorač, i to kako slijedi:

– gđa. Suzana Đanić iz Podgorača –  zamjenik za g. Gorana Đanića,
– gđa. Helga Grabar iz Podgorača – zamjenik za g. Josipa Mojzeša.

IV.

Slijedom navedenog, dužnost člana Općinskog vijeća Općine Podgorač obnašati će:

1. SUZANA ĐANIĆ (HSU)
2. HELGA GRABAR (HNS)
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3. TOMISLAV MOGUŠ (HNS)
4. MIROSLAV ŠTEFANČIĆ (HNS)
5. ANĐELKO KOVAČ (HSS)
6. SANJA KURUC (HNS)
7. LJILJANA ZIDAR (HNS)
8. IVANA HIDEG (HNS)
9. ALEKSANDAR LAZIĆ (HNS)
10. NEDELJKO OLJAČA (HNS)
11. IVAN STRELEC (HDZ)
12. IGOR PRPIĆ (HDZ)
13. PERICA PERIĆ (DESNO)
14. ZLATKO BAČIĆ (HDZ)
15. NATALIJA LUKAČIĆ

Klasa: 021-03/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-01
Podgorač, 14. lipnja 2017.

MANDATNO POVJERENSTVO:
        1. Ljiljana Zidar, predsjednica, v. r.
        2. Miroslav Štefančić, član, v. r.
        3. Aleksandar Lazić, član, v. r.
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