
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 27. veljače 2017.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/17-01/01; Urbroj: 2149/04-02/17-01 od 20. veljače 2017. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.

Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 10 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. Aleksandar  Lazić,
g. Dragutin Božurić,
gđa. Ljiljana Zidar,
gđica. Ivana Hideg,
g. Miroslav Štefančić,
g. Mario Patajac i
g. Mario Gajčević, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski
načelnik Općine Podgorač, g. Josip Mojzeš i g. Milorad Beronja, zamjenici 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, g. Stjepan Topolovec, predstavnik Policijske postaje Našice,
g. Hrvoje Šleder, predstavnik komunalnog poduzeća  Našički park d.o.o. Našice, g. Svetozar
Sarkanjac, ispred Pannonia promo media Osijek i g. Danko Justić, novinar Radio Našice.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća, otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na
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 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. prosinca 2016.
godine.

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
09. prosinca 2016. 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, jednoglasno su
donijeli

D  N  E  V  N  I    R  E D :

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2016. godinu,
2. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2016.

godinu,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,
4. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Podgorač,
5. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu

Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke,
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za

2017. godinu,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini,
8. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2017.
godinu,

9. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća
zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini,

10. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Podgorač za 2017. godinu,

11. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.do 31.12.2016. godine,
12. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine

Podgorač za 2016. godinu,
13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2016.

godini,
14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2016.

godini,
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15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač
u 2016. godini,

16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne
infrastrukture za 2016. godinu,

17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.
godini,

18. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za
2016. godinu,

19. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade
koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini,

20. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI
 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU

g. Stjepan Topolovec, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Tijekom 2016. godine evidentirano je ukupno 18 kaznenih djela.
Od ukupnog broja kaznenih djela oko 50 % kaznenih djela se odnosi na kaznena djela protiv
imovine, na kaznena djela „teške krađe i krađe“. Od ukupnog broja kaznenih djela za 9
kaznenih djela je počinitelj poznat ili je naknadno otkriven, dok je za 9 kaznenih djela
počinitelj nepoznat. Tijekom protekle godine na području Općine Podgorač počinjeno je 3
prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i to su svi počinjeni tučom. U
2016. godini dogodilo se ukupno 11 prometnih nesreća, u kojima su 2 osobe zadobile teške
tjelesne ozljede, 4 osobe lake tjelesne ozljede, a poginulih osoba nije bilo. Od ostalih
događaja evidentirana su 3 požara, te 2 samoubojstva. Ostalih prekršaja evidentirano je
ukupno 11 prekršaja od kojih najviše iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Valja zaključiti
da je u 2016. godini stanje sigurnosti na području Općine Podgorač dosta dobro.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na
području Općine Podgorač za 2016. godinu 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2016. godinu
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 210-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   2.

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE
 PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2016. GODINU

g. Hrvoje Šleder, predstavnik poduzeća Našički park d.o.o. Našice daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Na području Općine Podgorač poslove vezane uz gospodarenje
komunalnim i neopasnim otpadom obavlja komunalno poduzeće Našički park d.o.o. Našice.
Organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada iz kućanstava u 2016. godini bilo je
obuhvaćeno područje Općine Podgorač sa 9 naselja i ukupno 851 korisnika. Osnovna jedinica
obračuna je tipska posuda od 120 l, a kriterij obračuna je količina otpada. Otpad se odvozi
jednom tjedno, a vrši se sa 2 specijalna vozila. Ukupna količina prikupljenog miješanog
komunalnog otpada u 2016. godini iznosi 394,94 tone. Odvojeno prikupljanje papira vrši se
pražnjenjem plavih posuda od 120 l, a odvojeno prikupljanje plastike vrši se prikupljanjem
žutih vreća. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada za 2016. godinu 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge
 prikupljanja komunalnog otpada za 2016. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 351-01/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Ivan Strelec, član
Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 13 članova Općinskog
vijeća nazočno 11 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.
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T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 31.
prosinca 2016. godine izvršeni su u iznosu od 4.993.240,07 kuna, odnosno 90 %  od izvornog
plana, a ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.569.007,21 kuna odnosno 68 % od izvornog
plana. Shodno tome ostvaren je i višak prihoda u iznosu od 424.232,86 kuna, tako da višak
prihoda iz prijašnjih godina ukupno iznosi 1.623.817,45 kuna. Sredstva ostvarena viškom
prihoda planiraju se utrošiti ove godine za projekt ruralnog razvoja uređenja nerazvrstane
ceste u Poganovcima, te za Poduzetničku zonu u Podgoraču. Tijekom 2016. godine Općina se
nije zaduživala. Porez i prirez na dohodak u 2016. godini ostvaren je u iznosu od 934.416,00
kuna, porez na promet nekretnina u iznosu od 288.375,87 kuna. Tekuće pomoći iz državnog
proračuna ostvarene su u iznosu od 1.011.392,00 kuna, a tekuće pomoći iz županijskog
proračuna u iznosu od 130.000,00 kuna, dok su izostale kapitalne pomoći iz državnog i
županijskog proračuna. Valja istaknuti i ostvarenje sredstava od naknada za koncesije u
iznosu od 230.000,00 kuna, prihod od zakupa nekretnina u iznosu od 100.000,00 kuna, prihod
od komunalne naknade u iznosu od 150.220,68 kuna, prihod od komunalnog doprinosa u
iznosu od 84.489,52 kuna, te prihod od legalizacije objekata u iznosu od 94.943,33 kuna. Kod
računa rashoda sve kapitalne investicije su u velikom dijelu realizirane, osim već spomenute
nerazvrstane ceste u naselju Poganovci te investicija u  Poduzetničkoj zoni, koji se planiraju
ove godine.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na poziciju

Proračuna 4227 - Oprema u iznosu od 69.375,00 kuna i zanima ga za koju namjenu su
utrošena sredstva sa te pozicije. Nadalje ga zanima i pozicija motorni benzin za službeno
vozilo i druge potrebe u iznosu od 26.374,31 kuna, pozicija motorni benzin za održavanje
javnih površina u iznosu od 20.263,54 kuna, te pozicija za usluge telefona i telefaxa u iznosu
od 24.500,51 kuna. Nadalje, napominje da računajući potrošnju goriva za službeno vozilo
dolazi do podatka da je prijeđeno 98 km na dan i zanima ga da li je to opravdano, jer smatra
da je to previše, te što se piše u radnim nalozima. Također smatra da je za usluge telefona i
telefaxa utrošeno dosta sredstva i zanima ga koliko službenih telefona imamo.   

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da je sve jasnije vidi u posebnom dijelu Proračuna jer su razgraničene sve pojedine
stavke. Što se tiče opreme, vidljivo je da se utrošena sredstva odnose na izgradnju dječjeg
igrališta u Poganovcima u iznosu od 69.375,00 kuna. Osim dječjeg igrališta, kupljeni su
trimeri i kosilice u iznosu od 19.289,56 kuna te novo kombi vozilo u iznosu od 69.900,00
kuna. Što se tiče utrošenih sredstava za motorni benzin za službena vozila, Općina Podgorač
ima usvojen Pravilnik koji propisuje tko i pod kojim uvjetima može koristiti službena vozila.
Navedenim Pravilnikom propisano je obvezatno vođenje Evidencije u koju se upisuje datum i
vrijeme polaska i povratka, podaci o prijeđenim kilometrima te svrha putovanja. Što se tiče
službenih mobitela i telefona Općina plaća račune za 4 mobitela, te za fiksne telefone i
internet. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i prijedlog stavlja na
glasovanje.  
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Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

G O D I Š N J I   I Z V J E Š T A J

o izvršenju Proračuna Općine Podgorač
 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

(Tekst Godišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 400-05/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na području Općine Podgorač djelatnost
predškolskog odgoja obavlja dječji vrtić „Zvončić“ Našice kojem je osnivač Grad Našice.
Smještajni kapacitet je 25 djece. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Plan mreže dječjih vrtića 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

P L A N

mreže dječjih vrtića na području Općine Podgorač

(Tekst Plana nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 601-01/17-01/03
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA OSIGURANIH U
PRORAČUNU OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU ZA POLITIČKE STRANKE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Podgorač za
2017. godinu u ukupnom iznosu od 13.300,00 kuna  raspoređuju se političkim strankama
kako slijedi: Hrvatskoj narodnoj stranci 9.300,00 kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici
1.000,00 kuna i Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje 3.000,00 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke 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“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

O  D  L  U  K  U

o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač
 za 2017. godinu za političke stranke

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 402-06/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
 KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predmetnim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne, vodne i
ostale infrastrukture za: javne površine, groblja i mrtvačnice, nerazvrstane ceste, javnu
rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje
komunalnim otpadom i ostalu infrastrukturu. Utvrđuje se vrijednost Programa u ukupnom
iznosu od 5.420.000,00 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je u

predmetnom Programu obuhvaćena i izgradnja fontane u Budimcima i mišljenja je da
predmetna fontana nije prioritet i da bi se sredstva namijenjena za izgradnju fontane u
Budimcima mogla puno bolje i kvalitenije utrošiti. Nadalje ga zanima kada će biti uređeno
parkiralište na groblju u Podgoraču. Također predlaže da se prilikom izvođenja radova na
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adaptaciji i uređenju domova posebno vodi briga o nadzoru nad izvođenjem radova, kako se
ne bi desilo da se isti radovi izvode nekoliko puta, a u što smo se uvjerili prilikom izvođenja
radova na domu u Bijeloj Lozi i parkiralištu ispred općine. Što se tiče predloženog Programa
mišljenja je da je isti predizborni, a najsretniji bi bio kada bi se sve što je predloženo
Programom i ostvarilo.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su predložena
sredstva za izgradnju fontane u Budimcima minimalna. Što se tiče izgradnje parkirališta na
grobljima kroz nekoliko dana će za parkirališta i prilazne ceste na svim grobljima biti izdane
građevinske dozvole. Nadalje napominje da su radovi na popravku krova na društvenom
domu u Bijeloj Lozi napravljeni kvalitetno, ali po proračunu nismo imali dovoljno sredstava
za drugi dio. Što se tiče parkinga, općina ima zadužnice koje ćemo po potrebi aktivirati.
Najveći problem bio je taj što Županijska uprava za ceste nije dozvolila postavljanje manjih
cijevi ispod samog parkirališta.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne i
vodne infrastrukture za 2017. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2017. godinu

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 361-02/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Sredstva namijenjena financiranju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2017. godini u ukupnom iznosu od 785.000,00 kuna raspoređuju se na
pojedine komunalne djelatnosti kako slijedi: održavanje javne rasvjete, održavanje čistoće,
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i
javnozdravstvene usluge.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini i
prijedlog stavlja na glasovanje.  
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Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 363-02/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU
 OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE

 NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta za 2017. godinu utvrđuje se u iznosu od 160.000,00
kuna, te se sredstva raspoređuju na djelatnosti kako slijedi: održavanje mrtvačnica, uređenje
puteva i staza, košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba,
parkirališta i nogostupi i rušenje drveća na grobljima. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2017.
godinu 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“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P R O G R A M

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta
 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2017. godinu

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 363-04/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE,
ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE

 NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini utvrđen je u ukupnom iznosu od 1.551.000,00 kuna,
od čega zakup 1.300.000,00 kuna, prodaja 25.000,00 kuna, koncesija 225.000,00 kuna i
naknada zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 kuna. Planirani iznos se
raspoređuje za slijedeće namjene: saniranje divljih deponija, održavanje poljskih puteva,
održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, odvoz konfiskata,
geoinformatizacija, usluge deratizacije i dezinsekcije, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica,
umjetno osjemenjivanje u govedarstvu, obrana od tuče, analiza tla, ostale komunalne usluge,
izrada Izmjena i dopuna PPUO Podgorač, sufinanciranje LAG „Karašica“, troškovi provedbe
Zakona o poljoprivrednom zemljištu, troškovi provođenja natječajnog postupka za
dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, uređenje ruralnog prostora
kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba, Poduzetnička zona
Podgorač i dr.).

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač uputio je primjedbu u

smislu da je za održavanje poljskih puteva predviđeno 85.000,00 kuna, odnosno 6-7 % od
ukupnih sredstava.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja
se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. 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, („9 ZA“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P  R  O  G  R  A  M

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade

 koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 320-01/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   10.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
 ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za
2017. godinu sastoji se od slijedećeg: Organizacijske mjere (Vatrogasna postrojba,
Normativni ustroj zaštite od požara), Tehničke mjere (Vatrogasna oprema i tehnika, Sredstva
veze, javljanja i uzbunjivanja), Urbanističke mjere (Prostorno-planska dokumentacija,
Prohodnost prometnica i javnih površina, Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak,
Hidrantska mreža za gašenje požara, Ostali izvori vode za gašenje požara), Mjere zaštite
odlagališta komunalnog otpada, Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na
otvorenom prostoru. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Podgorač za 2017. godinu 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“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P R O V E D B E N I   P L A N

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2017. godinu

(Tekst Provedbenog plana nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 214-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   11.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2016. GODINE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Podneseno polugodišnje Izvješće sadrži uglavnom one poslove i zadatke koji su
provedba općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, ali i poslove i zadatke koji neposredno
proizlaze iz zakona, a predstavljaju temelj za ostvarivanje samoupravnog djelokruga općine, a
samim time i zadovoljavanje potreba građana. Velikoj većini svih navedenih poslova i
zadataka prethodilo je niz aktivnosti i poslova kao nužnih preduvjeta za obavljanje tih
poslova, ali i njihovo izvršenje, koji ovdje nisu spomenuti. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do
31.12.2016. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o radu  Općinskog načelnika
 za razdoblje od 01.07. do 31.12.2016. godine

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 022-05/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   12.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženim Godišnjim planom i programom obuhvaćene su slijedeće
djelatnosti: održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje groblja i obavljanje
pogrebnih poslova. U 2016. godini Vlastiti pogon izvršio je ukupno 47 sahrana te s osnova
navedenog posla uprihodovao ukupno 47.000,00 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li je u domeni

Vlastitog pogona uređivanje i privatnih okućnica, jer ima saznanja da su djelatnici Vlastitog
pogona 11.06.2016. godine u 10,00 sati  uređivali privatnu živicu.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da svatko može u
slobodno vrijeme raditi što hoće.

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano
uz održavanje okućnica napuštenih kuća i zanima ga da li bi djelatnici Vlastitog pogona mogli
barem dva puta godišnje kositi javnu površinu ispred napuštenih kuća.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da djelatnici uposleni u
Vlastitom pogonu imaju previše posla vezano uz košnju groblja i obavljanje sahrana te
nažalost ne stignu još i kositi javne površine ispred napuštenih kuća.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada
Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2016. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („10 ZA“, „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su
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Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada
 Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2016. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 023-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   13.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Program javnih potreba u sportu u 2016. godini ostvario se u visini od
125.000,00 kuna i sredstva su  raspoređena za financiranje redovnih aktivnosti  5 nogometnih
klubova sa područja Općine Podgorač.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pohvalio je predmetni

Program iz razloga što je vidljivo da su sredstva nogometnim klubovima ravnopravno
raspoređena prema rangu natjecanja.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2016. 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
 u sportu u Općini Podgorač u 2016. godini

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 620-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   14.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Program javnih potreba u kulturi u 2016. godini ostvario se u visini od
59.985,21 kuna i raspoređen je na slijedeće aktivnosti: HKD „Podgoračani“ Podgorač, XXVI.
Smotra folklora „Oj, jesenske duge noći“, Uskrsni stol u Podgoraču, Obilježavanje Dana
Općine Podgorač i Podgoračke ljetne noći.

 Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2016. 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
 u kulturi u Općini Podgorač u 2016. godini

(Tekst Izvješća nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 612-01/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   15.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Općina Podgorač je u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini
uvrstila: pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendiranje studenata, financiranje prijevoza
učenika, pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba i naknade za novorođenčad. U 2016.
godini Program javnih potreba u socijalnoj skrbi ostvario se u visini od 275.827,61 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2016. 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
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Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
 u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2016. godini

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 550-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   16.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predmetnim Programom su obuhvaćeni objekti i uređaji komunalne, vodne i
ostale infrastrukture za: javne površine, groblja i mrtvačnice, nerazvrstane ceste, javnu
rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje
komunalnim otpadom i ostalu infrastrukturu. Na izgradnju objekata i uređaja komunalne,
vodne i ostale infrastrukture u 2016. godini ukupno je utrošeno 857.725,42 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2016. godinu 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
 komunalne i vodne infrastrukture za 2016. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 361-02/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   17.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predmetnim Programom su obuhvaćene slijedeće komunalne djelatnosti:
održavanje javne rasvjete, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnozdravstvene usluge. Na izvršenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za komunalne djelatnosti koje se
financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih proračunskih izvora ukupno je utrošeno
760.942,36 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2016. 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 u 2016. godini

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 363-02/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   18.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE
PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE
GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2016. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predmetnim Programom obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: održavanje
mrtvačnica, uređenje puteva i staza, košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi
socijalno ugroženih osoba, projektna dokumentacija i rušenje drveća na grobljima. U 2016.
godini ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade
za korištenje grobnog mjesta ostvario se u visini od 158.750,00 kuna.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz

djelatnost rušenja drveća na grobljima i zanima ga da li još ima drveća za rušiti.
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je ostalo rušenje
drveća na groblju u Kršincima koje je prioritet, a samo rušenje je dosta komplicirano, te jedan
dio na groblju u Podgoraču.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta za 2016. godinu 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  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju
 od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje

 grobnog mjesta za 2016. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 363-04/17-01/03
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   19.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE, ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženim Programom su obuhvaćene slijedeće namjene: saniranje divljih
deponija, održavanje poljskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje
nerazvrstanih cesta, odvoz konfiskata, geoinformatizacija, usluge deratizacije i dezinsekcije,
zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, umjetno osjemenjivanje u govedarstvu, obrana od tuče,
analiza tla, ostale komunalne usluge, izrada Izmjena i dopuna PPUO Podgorač, izrada Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Podgorač za razdoblje 2016. - 2021.,
sufinanciranje LAG „Karašica“, troškovi provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
troškovi provođenja natječajnog postupka za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH, uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture
(odvodnja, vodoopskrba, Poduzetnička zona Podgorač i dr.) i sanacija odlagališta „Pepelane“.
Za napomenuti je da se u 2016. godini ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa i koncesije
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta ostvario u visini od 1.552.618,17 kuna. Nakon rasporeda ostvarenih
sredstava na pojedine namjene, preostalo je ukupno 798.778,30 kuna neraspoređenih
(neutrošenih) sredstava koja se nalaze na žiro-računu Proračuna Općine Podgorač, te će se
utrošiti tijekom ove proračunske godine. 
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g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta u 2016. 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, („10 ZA“, „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća

zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

 (Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 320-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   20.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća osvrnuo se na održavanje godišnje skupštine
DVD-a Podgorač i svečane sjednice povodom Dana Općine Podgorač te pita g. Josipa
Mojzeša, zamjenika Općinskog načelnika zašto njegov djed nije dobio poziv za godišnju
skupštinu. Nadalje, pita g. Tomislava Moguša, predsjednika Općinskog vijeća Općine
Podgorač zašto Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Podgorač nije dobila
poziv za svečanu sjednicu Općinskog vijeća. 

g. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač odgovara da je g.
Strelec i dalje član DVD-a Podgorač, a vjerojatno greškom nije dobio poziv te se on ovim
putem ispričava zbog učinjenog propusta.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su svi dobili pozive
za svečanu sjednicu Općinskog vijeća. 

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća pita koliko je gospodarstvenika, obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstva i obrtnika pozvano na svečanu sjednicu povodom obilježavanja
Dana Općine Podgorač, te da li ćemo do lokalnih izbora imati još koju sjednicu Općinskog
vijeća.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da popis uzvanika
sastavlja Općinski načelnik i da na svečanu sjednicu povodom obilježavanja Dana Općine
Podgorač se pozivaju svi važni gospodarstvenici, poslovni partneri, prijatelji općine. Do
otprilike 15. travnja 2017. godine ovo Općinsko vijeće još postoji i moguće je da će biti
održana još jedna sjednica.  
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g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač nadalje pita da li mu se u
roku od 15 dana mogu dostaviti putni računi unazad 8 godina i računi za utrošene usluge 
telefona u protekle 4 godine.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da na idućoj sjednici Općinskog vijeća g.
Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač može dobiti podatke o utrošku
sredstava za korištenje službenih telefona i putnih računa unazad četiri godine. 

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 13,25 sati.

PREDSJEDNIK
                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Moguš, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.




