REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A PI S N I K
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 29. lipnja 2015.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/15-01/03, Urbroj: 2149/04-02/15-01 od 19. lipnja 2015. godine.
Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.
Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 12 članova Općinskog vijeća i to:
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Nedeljko Oljača,
g. Radovan Beara,
g. Dragutin Božurić,
gđa. Ljiljana Zidar,
gđica. Ivana Hideg,
g. Mario Patajac,
g. Zoran Vrabel,
g. Ivan Strelec,
g. Mario Gajčević i
g. Miroslav Štefančić, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.
Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski
načelnik Općine Podgorač, g. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač,
g. Milorad Beronja, zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač, g. Jurica Požega,
pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu, gđa. Ivanka Balentić,
Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, gđa. Asja
Kurilj, novinar Radio Našice i g. Svetozar Sarkanjac, ispred Pannonia Promo Media Osijek.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Moguš, otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na

2
današnjoj sjednici, te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 27. travnja 2015.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 27.
travnja 2015. godine smatra se usvojenim.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi
predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti
primjedbi, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
D N E V N I

R E D:

1. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u 2014. godini,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju koncesije,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač,
4. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podgorač,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge sahrane na
grobljima Općine Podgorač,
6. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Aleksandar Lazić,
član Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 13 članova
Općinskog vijeća nazočno svih 13 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i
donošenje akata.
Nakon toga g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na
postavljeno pitanje člana Općinskog vijeća g. Maria Patajca sa prethodne sjednice Općinskog
vijeća, a u svezi plaćanja računa za obavljene usluge atesta strojeva (trimera i kosilica), te
upoznaje nazočne da je Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek prema računu od
05.07.2012.godine ukupno plaćeno 1.087,50 kuna (sa PDV-om) za ispitivanje strojeva i
uređaja i to: prema čl. 52 ispitano je ukupno 9 komada po cijeni od 70,00 kuna, što ukupno
iznosi 630,00 kuna, te za ispitivanje strojeva i uređaja prema članku 52. – samohodni radni
strojevi ispitano je ukupno 2 komada po cijeni od 120,00 kuna što ukupno iznosi 240,00 kuna.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
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T o č k a 1.
INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA
PODRUČJU DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2014. GODINI
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Udruženje obrtnika Našice djeluje na području
Grada Našica i Općina Podgorač, Donja Motičina, Feričanci, Đurđenovac i Koška. Jednom
godišnje podnosi Izvješće o svom radu koje se razmatra na sjedicama predstavničkih tijela. Sa
danom 31.12.2014. godine na području Općine Podgorač registrirano je ukupno 27 obrta. U
odnosu na prethodne godine registrirani broj obrta se nije niti drastično smanjivao niti
povećavao (2010. godine bio je registriran 31 obrt, 2011. godine bilo je registrirano 25 obrta,
a 2012. i 2013. godine bilo je registrirano 26 obrta). Na rad i djelovanje Udruženja obrtnika
negativno je utjecalo smanjenje komorskog doprinosa sa 40,00 na 23,00 kune.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2014. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u 2014. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 311-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

2.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM
DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU KONCESIJE
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ovdje se radi o jednoj promjeni, jer su stupile na
snagu izmjene Zakona o pogrebničkoj djelatnosti kojima pogrebnička djelatnost više ne može
biti predmet koncesije. Izmjenama Zakona navedena djelatnost je prepuštena tržištu i svaki
pogrebnički obrt može obavljati predmetne poslove na području jedne ili nekoliko gradova i
općina. Što se Općine Podgorač tiče, do sada nismo imali zaključene Ugovore o koncesiji sa
niti jednim pogrebničkim društvom, tako da raskida Ugovora nema. Jedino je potrebno
Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije uskladiti sa
navedenim zakonskim izmjenama.
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g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju koncesije i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
O D L U K U
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-04/15-01/06
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

3.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I
KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjene i dopune Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač usklađene su za Izmjenama i dopunama
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. U postojećoj Odluci o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač nema bitnijih izmjena, već se
radi o tehničkim izmjenama i usklađenjima.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa : 372-02/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

4.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Općinsko vijeće je ranije donijelo Odluku o
obveznom korištenju komunalnih usluga održavanja čistoće kojom je odvoz otpada povjeren
komunalnom društvu „Našički vodovod“ d.o.o. Našice. Budući da se zbog zakonskih izmjena
„Našički vodovod“ d.o.o. Našice podijelio na dva trgovačka društva „Našički vodovod“ d.o.o.
Našice i „Našički park“ d.o.o. Našice, ovom se Odlukom obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podgorač dodjeljuje komunalnom društvu „Našički park“ d.o.o. Našice za komunalne
djelatnosti. Pružatelj javne usluge obavljati će i odvojeno prikupljanje otpadnog papira,
plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) otpada. Što se tiče odvojenog
prikupljanja komunalnog otpada, Općina Podgorač je ove godine osigurala kante za papir za
sva kućanstva te u svim općinskim naseljima postavila zelene otoke.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da 50%
mještana naselja Budimci ne zna da iza Društvenog doma postoje kontejneri za otpad, te
predlaže da se isti postave na vidljivije mjesto.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su kontejneri
najprije bili postavljeni ispred trgovine, ali da su mještani u iste bacali sve i svašta i nije
primjereno da isti budu ispred trgovine, nego su postavljeni na najprimjereniju lokaciju.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
O D L U K U
dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 351-01/15-01/04
Urbroj : 2149/04-02/15-02
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T o č k a

5.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU CIJENE USLUGE
SAHRANE NA GROBLJIMA OPĆINE PODGORAČ
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Predlaže da se visina naknade sahrane na grobljima Općine Podgorač poveća za 200,00 kuna
tj. da se odredi u iznosu od 1.000,00 kuna, a iz razloga što se sa dosadašnjom naknadom u
visini od 800,00 kuna ne mogu pokriti troškovi sahrane.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da razlog za
povećanje naknade koji je naveo Općinski načelnik „ne drži vodu“, te smatra da bi trebali
pokazati socijalnu osjetljivost. Napominje da je ovo drugo povećanje naknade u
načelnikovom mandatu i predlaže da visina naknade ostane kao i do sada, znači 800,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog g.
Ivana Streleca, člana Općinskog vijeća da cijena usluge sahrane na grobljima Općine
Podgorač ostane 800,00 kuna.
Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“), utvrđeno je da prijedlog g. Ivana Streleca,
člana Općinskog vijeća nije prihvaćen.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je sa područja
Općine Podgorač 30% ljudi zaposleno i zanima ga zašto bi se povećavala naknada za
obavljanje usluge sahrane kada to rade komunalni djelatnici koji su zaposleni u Općini
Podgorač i za to dobivaju plaću.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita koji su to troškovi zbog
kojih se povećava naknada.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se Općina
Podgorač financira iz prihoda koji su ostvareni i da se ne bi poslovalo sa manjkom pristupilo
se povećanju prihoda od naknade za obavljanje usluge sahrane.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge
sahrane na grobljima Općine Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
PROTIV“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge sahrane na grobljima Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-04/15-01/07
Urbroj : 2149/04-02/15-02
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T o č k a

6.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita gdje se nalazi općinski
službeni automobil.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se službeni
automobil Općine Podgorač nalazi na servisu u automehaničarskoj radnji „Uremović“ u
Našicama.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća osvrnuo se na obilježavanje 4. godišnjice
branitelja Općine Podgorač i zanima ga zašto nitko nije došao na skup, a znalo se da će doći i
Župan Osječko - baranjske županije i pita do kada će se takva politika voditi.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je dobio službeni
poziv za održavanje Dana branitelja, a u Glasu Slavonije je bila najava da Udruga branitelja
obilježava svoj dan, tj. dan Udruge. Župan je dolazio protokoralno na proslavu Udruge
branitelja, a ne u Općinu Podgorač. Napominje da Odluka o Danu branitelja Općine Podgorač
ne postoji. Ističe da poštiva i cijeni sve braniteljske udruge te da su iste uvrštene u Proračun i
financiraju se prema financijskim mogućnostima.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se u
dogledno vrijeme donese Odluka o obilježavanju Dana branitelja Općine Podgorač, te da se
osnuje Povjerenstvo za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač naglašava da u Podgoraču
imamo 2 braniteljske udruge zahvaljujući Općinskom načelniku, te ako je došao Župan na
manifestaciju, ne vidi razlog zbog čega nije došao nitko iz Općine Podgorač.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje u svezi sa
programom javnih radova.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je Program javnih
radova za sada odobren za samo 22 osobe koje bi se zaposlile putem javnih radova, a nada se
da će se radovi odobravati i nadalje.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je NK Sloga
Podgorač ispala u niži rang natjecanja, a iz Proračuna Općine Podgorač se najviše izdavalo
upravo za navedeni klub i zanima ga da li se Općinski načelnik smatra odgovornim za
navedeno.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da mu nije drago što
NK „Sloga“ Podgorač ide u niži rang natjecanja, kao što mu je drago kada pojedini nogometni
klub ide u viši rang natjecanja. Smatra da Općinski načelnik nema nikakve veze sa
ispadanjem nogometnog kluba, ako je isti zbog rezultata pao u niži rang natjecanja. Istiće
općenito veliki problem sa mladima, jer ima vrlo malo igrača iz tih mjesta i koji su
zainteresirani za sport te da će dalje biti sve više problema sa mladim igračima i održavanjem
klubova. Napominje da je neslužbeno dobio informaciju od udruženja sudaca Nogometnog
središta iz Našica da je najveći razlog ispadanja NK „Sloga“ Podgorač u niži rang natjecanja,
sustavno mijenjanje sudaca neposredno pred natjecanje.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na problem
groblja i zanima ga zašto su groblja toliko zapuštena i nepokošena, a za isto se plaća grobna
naknada. Ako Komunalni pogon to ne može stići, nekoliko mještana iz Ostrošinaca će sami
pokositi groblje.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su groblja
nepokošena iz nekoliko razloga: vremenski uvjeti, velik broj naselja, velik broj sahrana
unazad 15-tak dana, poslovi oko zalijevanja cvijeća i čempresa. Za slijedeću proračunsku
godinu povećati će se stavka za obavljanje poslova putem Ugovora o djelu za košnju.
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Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač zaključuje rad
sjednice u 13,00 sati.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

