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15.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač" broj, 4/09.) 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: Damir Štefančić,

-

za zamjenika predsjednika: Boris Viljanac,

-

za članove: 1. Aleksandar Lazić,
2. Nenad Kapetan,
3. Milorad Beronja.
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.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 940-06/09-01/01
Urbroj: 2149/04-01/09-01
Podgorač, 24. rujna 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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16.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač" broj, 4/09.) 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.), 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: Ivanka Balentić,

-

za zamjenika predsjednika: Vera Marinić,

-

za članove: 1. Nedeljko Oljača,
2. Sanja Kuruc,
3. Zvonko Ladnjak.

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.).
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok
od 4 godine.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 550-01/09-01/11
Urbroj: 2149/04-01/09-01
Podgorač, 24. rujna 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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17.
Na temelju članka 32. Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu
neprofitnih organizacija ("Narodne novine", broj 20/94. i 40/94. - ispravak) i članka 55.
Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik
Općine Podgorač d o n o s i

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis imovine, potraživanja
i obveza Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu
I.
Osniva se Povjerenstvo za popis imovine, potraživanja i obveza Proračuna
Općine Podgorač za 2009. godinu, koje se sastoji od predsjednika i 2 člana.
II.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1) Anica Mesić, ispred tvrtke "Cito" d.o.o. Đakovo, za predsjednika,
2) Milorad Beronja, član Općinskog vijeća Općine Podgorač i
3) Ivanka Balentić, Administrativni referent – Tajnik u Upravnom odjelu za
općinsku samoupravu i upravu, za članove.
III.
Zadatak Povjerenstva je da sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine obavi
popis potrošnog materijala i sitnog inventara, stanje stvari i opreme, potraživanja i obveze
Općine Podgorač.
O obavljenom popisu obvezuju se sačiniti zapisnik.
IV.
Rok za izvršenje zadatka iz točke III. ovog Rješenja je najkasnije 15. siječnja
2010. godine.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 406-07/09-01/01
Urbroj: 2149/04-01/09-01
Podgorač, 11. studenoga 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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18.
Na temelju članka 24. točka 6. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine",
broj 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač" broj, 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu potrošača
na području Općine Podgorač
I.
Osniva se Povjerenstvo za zaštitu potrošača na području Općine Podgorač, koje
se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika: Zdenka Vukomanović,

-

za zamjenika predsjednika: Nedeljko Oljača,

-

za članove: 1. Sanja Kuruc,
2. Damir Nađ,
3. Branka Viljanac.
II.

Zadatak Povjerenstva je da sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kao
savjetodavno tijelo daje mišljenje kada se odlučuje o pravima i obvezama korisnika javnih
usluga.
III.
Stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljati
će Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 022-06/09-01/01
Urbroj: 2149/04-01/09-01
Podgorač, 27. listopada 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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19.
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podgorač
(“Službeni glasnik Općine Podgorač”, broj 5/07. i 5/08.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač
(''Službeni glasnik Općine Podgorač'', broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n
osi

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i poslovanju Vlastitog pogona Općine Podgorač
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/08.), u članku 5. stavak 1. riječi
"Općinsko poglavarstvo" zamjenjuju se riječima "Općinsko vijeće".
U članku 5. stavak 3. riječi "Općinskom poglavarstvu" zamjenjuju se riječima
"Općinskom vijeću".

Članak 2.
U članku 6. riječi "Općinskom poglavarstvu" zamjenjuju se riječima
"Općinskom vijeću".

Članak 3.
U članku 9. riječi "Odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač"
zamjenjuju se riječima "Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu".

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine
Podgorač".

Klasa : 003-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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20.
Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08.)
i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.),
Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA U 2010. GODINI
I.
Godišnjim planom davanja koncesija u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se planirani broj koncesija na području Općine Podgorač u 2010. godini, vrste
koncesije, rokovi na koje se pojedine koncesije planiraju dati, pravna osnova za davanje
koncesije i procijenjena godišnja naknada za pojedine koncesije.
II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim
ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuje se
Plan davanja koncesija za 2010. godinu, kako slijedi:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
–
–
–
–

broj:
rok:
početak:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
30.09.2010.
300,00 kuna

Pravna osnova za davanje koncesije je Odluka o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 7/05.).
III.
Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija.
IV.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.
Klasa : 363-01/09-01/67
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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21.
Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08.)
i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.),
Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN DAVANJA
KONCESIJA ZA RAZDOBLJE 2010. - 2012. GODINE

I.
Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija za razdoblje 2010. 2012. godine (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se gospodarska i druga područja u kojima se
planiraju dati koncesije na području Općine Podgorač, javni objekti koji će se graditi odnosno
javne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije, planirani rashodi za koncesije i
prihodi od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi od planiranih koncesija.

II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim
ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuju se
gospodarska i druga područja u kojima se planiraju dati koncesije na području Općine
Podgorač i Plan davanja koncesija za razdoblje 2010. - 2012. godine, kako slijedi:

a) Komunalne djelatnosti

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

–
–
–
–

broj:
rok:
početak:
procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
30.09.2010.
300,00 kuna

III.
U razdoblju od 2010. do 2012. godine nije planirano građenje javnih objekata,
odnosno obavljanje javnih djelatnosti na temelju koncesije.
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IV.
Planirani prihodi od koncesija u razdoblju od 2010. do 2012. godine utvrđuje
se u iznosu od 2.000,00 kuna, a sastoje se od planirane godišnje naknade za koncesije i
novčane naknade za uvid ili otkup dokumentacije za nadmetanje.
Planirani rashodi od koncesija u razdoblju od 2010. do 2012. godine utvrđuje
se u iznosu od 2.000,00 kuna, a sastoje se od troškova provođenja postupka dodjele koncesije,
objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u "Narodnim novinama" i izrade dokumentacije
za nadmetanje.

V.
Od planiranih koncesija očekuju se neznatne gospodarske koristi, koje se
najviše ogledaju kroz:
–
–

povećanje prihoda Proračuna Općine Podgorač,
smanjenje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i prekomjernog
zagađivanja okoliša.

VI.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.

Klasa : 363-01/09-01/68
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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22.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i članka 103. stavak 6. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 1/06., 5/07., 2/08. i 6/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač
donosi

O P E R AT I V N I P LA N Z I M S K E S L U Ž B E
Z A 2009. / 2010. G O D I N U

I.
Operativnim planom zimske službe za 2009. / 2010. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuju se prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač za 2009.
/ 2010. godinu, stupnjevi pripravnosti te obveze izvođača radova u pogledu potrebne
mehanizacije i odgovarajućeg broja radnika.

II.
Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje
prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je
određen posebnim propisima.

III.
Zimsku službu na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač
provodi tvrtka "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.

IV.
Planom je obuhvaćeno raljenje i posipavanje cesta u ukupnoj dužini od cca 9
km.

V.
Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog
2009. do 15. ožujka 2010. godine 24 - sata dnevno, a u skladu s važećim stupnjevima
pripravnosti.
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VI.
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršiti će se kada snijeg napada 5
(pet) cm, a isključivo na poziv Općinskog načelnika.
Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od 5 sati od trenutka prestanka padalina, ovisno o vremenskim
uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.

VII.
Radovi u Zimskoj službi 2009. / 2010. godini izvodit će se sa 2 ekipe te sa
vlastitom mehanizacijom.

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

Klasa : 340-01/09-01/03
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 27. listopada 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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23.
Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06.) i članka 55. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine
Podgorač d o n o s i

O D L U K U
o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole
I.
Ovom Odlukom imenuje se Ivica Varga, Računovodstveni referent u
Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, voditeljom za financijsko upravljanje i
kontrole u Općini Podgorač.
II.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu,
provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Općini Podgorač.
III.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole dužan je, uz suglasnost čelnika
korisnika proračuna, donijeti Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i
metodologiju za provođenje Plana.
IV.
Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole priprema godišnje izvješće o
aktivnostima vezanim uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola te ga, nakon
odobrenja čelnika korisnika proračuna dostavlja Ministarstvu financija, Upravi za
harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnjoj harmonizacijskoj jedinici)
do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 470-04/09-01/01
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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24.
Na temelju članka 36. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06.) i članka 55. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine
Podgorač d o n o s i

O D L U K U
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
Ovom Odlukom imenuje se Ivanka Balentić, Administrativni referent – Tajnik
u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, osobom zaduženom za nepravilnosti u
Općini Podgorač.

II.
Osoba zadužena za nepravilnosti iz točke I. ove Odluke obvezuje se:
–
–

–

zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno
poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo
Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu
proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija
o poduzetim mjerama obavijestiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja
obavijesti u pisanom obliku, osobu koja je upozorila na nepravilnosti i sumnju
na prijevaru.

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

Klasa : 470-04/09-01/02
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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25.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i točke IV. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Podgorač u 2009. godini ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/09. i 6/09.), Općinski
načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U
I.
Općina Podgorač sufinancirati će troškove prijevoza učenika srednjih škola sa
područja Općine Podgorač u školskoj 2009. / 2010. godini u mjesečnom iznosu od 20.000,00
kuna.
II.
Iznos iz prethodne točke biti će isplaćen na žiro račun prijevoznika "Panturist"
d.d. Osijek temeljem ispostavljenih faktura, a po prethodno zaključenom Ugovoru o
sufinanciranju.
III.
Cijena mjesečne učeničke karte biti će određena u jedinstvenom iznosu od
350,00 kuna, neovisno o relaciji putovanja.
IV.
Za potpisivanje Ugovora iz točke II. ove Odluke, ovlašćuje se Goran Đanić,
Općinski načelnik Općine Podgorač.
V.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i
upravu.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 340-04/09-01/01
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 28. rujna 2009.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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26.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i točke IV. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Podgorač u 2009. godini ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/09. i 6/09.), Općinski
načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U
I.
Općina Podgorač financirati će troškove osiguranja učenika Osnovne škole
Hinka Juhna u Podgoraču od nezgode u školskoj 2009. / 2010. godini u iznosu od 30,00 kn po
učeniku.
II.
Iznos iz prethodne točke biti će isplaćen na žiro račun Osnovne škole Hinka
Juhna Podgorač, a po prethodno ispostavljenoj fakturi.

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

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

Klasa : 602-07/09-01/02
Urbroj : 2149/04-01/09-02
Podgorač, 28. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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27.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i točke IV. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Podgorač u 2009. godini ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/09. i 6/09.), Općinski
načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U
I.
Općina Podgorač sufinancirati će troškove prehrane učenika Osnovne škole
Hinka Juhna u Podgoraču u školskoj 2009. / 2010. godini u visini od 50 % cijene prehrane po
učeniku.

II.
Iznos iz prethodne točke biti će isplaćen na žiro račun Osnovne škole Hinka
Juhna Podgorač, a po prethodno ispostavljenoj fakturi.

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

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

Klasa : 602-07/09-01/01
Urbroj : 2149/04-01/09-02
Podgorač, 28. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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28.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), članka 6. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.) i Zaključka Općinskog vijeća Općine
Podgorač o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2009. / 2010.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač
donosi

Z A K LJ U Č AK

1. Pokreće se postupak dodjele stipendija Općine Podgorač za studijsku 2009.
/ 2010. godinu.
2. Postupak dodjele stipendija iz točke 1. ovog Zaključka provesti će se
putem Javnog natječaja.
3. Postupak pripreme i provedbe Javnog natječaja povjerava se Povjerenstvu
za dodjelu stipendija Općine Podgorač.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 604-02/09-01/01
Urbroj : 2149/04-01/09-03
Podgorač, 23. listopada 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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29.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Općina Podgorač će iz razloga dugotrajne suše i nedostatka pitke vode,
financirati opskrbu domaćinstva pitkom vodom u iznosu od 10.000,00
kuna.
2. Za cjelokupnu organizaciju opskrbe domaćinstva pitkom vodom zadužuje
se stožerno Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Podgorača.
3. Iznos od 10.000,00 kuna uplatiti će se na žiro – račun DVD – a Podgorač sa
pozicije 86 (konto 38119) "Tekuće donacije za civilnu zaštitu; Stožer
zaštite i spašavanja".
4.

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

Klasa : 402-01/09-01/11
Urbroj : 2149/04-01/09-01
Podgorač, 21. rujna 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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30.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Općina Podgorač prihvaća zamolbu Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice za
ugradnjom PVC stolarije na zgradu Područnog vrtića u Podgoraču iz
razloga dotrajalosti postojeće, a sukladno priloženoj ponudi Izvođača
radova "PVC Slavonija" iz Našica, broj: 09-0361 od 26.10.2009.
2. Iznos od 2.680,24 kuna uplatiti će se na žiro – račun Izvođača radova.
3.

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

Klasa : 601-01/09-01/07
Urbroj : 2149/04-01/09-02
Podgorač, 30. listopada 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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31.
Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07. i 38/09.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAK LJ UČAK

1. Ovim Zaključkom Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje prijedlog
Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač" i upućuje ga
na Javnu raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana može se izvršiti u vijećnici
Općine Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, počevši od 30. studenoga do 30.
prosinca 2009. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.
3. Javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana održati će se 09. prosinca
2009. godine u 11,00 sati u vijećnici Općine Podgorač.
4. Za objavu Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana zadužuje se
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 350-02/09-01/05
Urbroj: 2149/04-01/09-36
Podgorač, 17. studenoga 2009.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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01.
Na temelju članka 32. stavak 3. Zakona o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07. i
125/08.) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podgorač na sjednici održanoj dana 16.
listopada 2009. godine, o b j a v l j u j e

IZVJEŠĆE
o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata i
zamjenika kandidata za Općinskog načelnika Općine Podgorač
I.
Temeljem članka 32. stavak 1. Zakona o izborima općinskih načelnika,
gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba kandidati i zamjenici kandidata su
dužni u roku od 14 dana od objave službenih rezultata nadležnom izbornom povjerenstvu
jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave dostaviti završno izvješće o
izvorima i visini sredstava utrošenih u izbornim promidžbama.

II.
U obvezi postupiti po točki I. u odnosu na Općinu Podgorač bili su dužni
slijedeći kandidati i zamjenici:
–
–
–
–
–
–

kandidat: - Ivica Borovićka,
zamjenik kandidata: - Vjekoslav Ivančić,
kandidat: - Goran Đanić,
zamjenik kandidata: - Đuro Sebal,
kandidat: - Mario Patajac,
zamjenik kandidata: - Zoran Vrabel.

III.
Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Podgorač do dana objave ovog
izvješća pristigla su slijedeća izvješća:
1. Kandidat Ivica Borovićka
- Hrvatska demokratska zajednica Osječko–baranjske županije

2. Zamjenik kandidata Vjekoslav Ivančić

6,429.40 kn
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- Hrvatska seljačka stranka, Županijska organizacija

5.500,00 kn

3. Kandidat Goran Đanić
- vlastiti izvori

7.000,00 kn

4. Zamjenik kandidata Đuro Sebal
- vlastiti izvori

3.000,00 kn

5. Kandidat Mario Patajac
- vlastiti izvori

2.500,00 kn

6. Zamjenik kandidata Zoran Vrabel
- vlastiti izvori

500,00 kn

IV.
Ovo Izvješće bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Podgorač“ i
putem Radija Našice d.o.o. Našice.

Klasa: 013-03/09-01/02
Urbroj: 2149/04-01/09-01
Podgorač, 16. listopada 2009.

PREDSJEDNIK:
Mirko Guljaš, dipl. iur., v. r.
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