
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

             OPĆINA PODGORAČ 

               OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

 

 

Z  A  P I  S  N  I  K 

 
 

 Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 21. rujna 2015. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

 Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa: 

021-03/15-01/04, Urbroj: 2149/04-02/15-01 od 14. rujna 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. Aleksandar Lazić, 

g. Mario Patajac, 

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. 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, novinarka Radio Našice i gđica. Snježana 

Fridl, novinarka Glasa Slavonije. 

 

 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 

današnjoj sjednici, te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su 

položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas. 
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 Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji 

zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 29. lipnja 2015. 

godine.  

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 29. 

lipnja 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. 

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač uputio je primjedbu na 

vrijeme održavanja sjednice Općinskog vijeća i moli da se sjednice Općinskog vijeća ubuduće 

održavaju u popodnevnim satima. 

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća predlaže da se u dnevni red iduće sjednice 

Općinskog vijeća uvrsti i Izvješće Policijske postaje. 

 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 („9 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D : 

 

 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine, 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

od 2015. do 2017. godine, 

4. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 

godine, 

5. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara 

za područje Općine Podgorač za 2015. godinu, 

6. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač, 

7. Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za 

studijsku 2015. / 2016. godinu, 

8. Osječko - baranjska županija, zahtjev za zasnivanje prava služnosti, 

9. Inicijative, pitanja i prijedlozi.   

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi planirani za 2015. godinu iznose   
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ukupno 16.652.000,00 kuna, a u prvih 6 mjeseci  izvršeni  su u iznosu od 2.346.600,69 kuna.  

Ukupni rashodi u prvih 6 mjeseci izvršeni su u iznosu od 1.658.565,80 kuna. Iz predloženoga 

je vidljivo da je višak prihoda ostvaren u iznosu od 688.034,89 kuna. Općina Podgorač se u 

prvih 6 mjeseci nije zaduživala.  

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 Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 („9 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P O L U 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 30. lipnja 2015. godine 

 

 

(Tekst Polugodišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni 

dio.). 

 

        Klasa : 400-05/15-01/02 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    2. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA 2015. GODINU 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ovo je drugi rebalans ovogodišnjeg Proračuna i 

ovim izmjenama se pristupilo iz nekoliko razloga. Na prihodovnoj strani, povećavaju se 

prihodi sa osnove naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata za 75.000,00 kuna, 

a smanjuju se sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove. Na 

rashodovnoj strani smanjuju se sredstva za plaće, doprinose i putne troškove za javne radove, 

a osiguravaju  se sredstva za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

   Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za 2015. 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“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 

 

Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu   
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(Tekst Izmjena i dopuna  nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa : 400-06/15-01/03 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    3. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 

ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Shodno donesenim Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu mijenja se i Projekcija Proračuna Općine 

Podgorač za razdoblje od 2015. do 2017. godine, tako da ukupni prihodi planirani 

Projekcijom za 2016. godinu iznose 9.790.000,00 kuna, a za 2017. godinu 9.773.000,00 kuna.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

   Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 2015. do 2017. 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 („9 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 

 

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2015. do 2017. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa : 400-06/15-01/04 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    4. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE 

 OD 01.01. DO 30.06. 2015. GODINE 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine 

Podgorač utvrđena je obveza Općinskog načelnika dva puta godišnje podnositi Općinskom 

vijeću polugodišnje izvješće o  radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj -

prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.   

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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  Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. 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, („9 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 01.01. do 30.06.2015. godine 

 

 

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

 

        Klasa : 022-05/15-01/19 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    5. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Predloženo Izvješće obuhvaća sedam točaka: Uvod, 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 i Zaključak.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano 

uz osnivanje još jednog Vatrogasnog društva na području Općine Podgorač, tj. u naselju 

Budimci. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se o postavljenom 

pitanju raspravljati pod točkom dnevnog reda Inicijative, pitanja i prijedlozi.  

   Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2015. 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“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
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o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara 

 za područje Općine Podgorač za 2015. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa : 214-01/15-01/06 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    6. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač obuhvaća: Uvod, 

Organizacija vatrogastva, Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Podgorač, Broj vatrogasaca i tehnička opremljenost, Organizacijske 

mjere, Intervencije vatrogasnih postrojbi u 2015. godini, Provedba programa aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini i Zaključak.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li se staro vatrogasno 

vozilo  „FAP“ nalazi u ispravnom stanju. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se o postavljenom 

pitanju raspravljati pod točkom dnevnog reda  Inicijative, pitanja i prijedlozi.  

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li DVD Podgorač 

ima na raspolaganju cisternu za moguće intervencije, budući da ima saznanja da se cisterna 

trenutno nalazi u Tovarniku. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je unazad  

posljednjih 6 dana cisterna iz robnih rezervi raspoređena u Tovarniku, te da je sve 

iskoordinirano, a operativna djelatnost je  prebačena na DVD Stipanovci.  

   Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara 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 („9 ZA“, „1 

PROTIV“, „2 SUZDRŽANA“ ), većinom glasova, donijeli su  

 

  

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju  Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač  

 

 

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

 

 

        Klasa : 214-01/15-01/07 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 



 7 

T  o  č  k  a    7. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE 

 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2015. / 2016. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Općina Podgorač kao i prethodnih godina dodijeliti će studentima ukupno 10 stipendija, od 

toga 5 stipendija studentima prve godine te 5 stipendija studentima kasnijih godina studija. 

Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.  

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 Zaključak o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač 

za studijsku 2015. / 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  broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2015. / 2016. godinu    

 

 

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

 

 

        Klasa : 604-02/15-01/01 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T  o  č  k  a    8. 

 

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA,  

ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala i 

upoznaje nazočne sa zahtjevom Osječko - baranjske županije za zasnivanje prava služnosti na 

dijelovima katastarskih čestica u k.o. Budimci i k.o. Poganovci u svrhu postavljanja tlačnog 

cjevovoda radi izgradnje sustava navodnjavanja Budimci – Krndija. Predlaže kao i u 

dosadašnjim slučajevima odobrenje prava služnosti i to bez naknade.  

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 zasnivanju prava služnosti na dijelovima katastarskih 

čestica u k.o. Budimci i k.o. Poganovci u svrhu postavljanja tlačnog cjevovoda radi izgradnje 

sustava navodnjavanja Budimci - Krndija 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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O  D  L  U  K  U 

 

o zasnivanju prava služnosti  

 

 

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

 

 

        Klasa : 944-09/15-01/02 

          Urbroj : 2149/04-02/15-02 

 

 

T o č k a  9. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na postavljeno 

pitanje g. Maria Gajčevića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. Napominje da je 

osnivanje još jednog vatrogasnog društva na području Općine Podgorač vrlo složeno i 

komplicirano. Treba vidjeti kako funkcioniraju ostala vatrogasna  društva na našem području i 

treba se napraviti pozitivna klima, a svakako se treba vidjeti i zainteresiranost ljudi. U 

dogledno vrijeme treba razgovarati o tome, a Općina Podgorač je zainteresirana i svakako će 

podržati osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u naselju Budimci. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na postavljeno 

pitanje g. Ivana Streleca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač i napominje da je 

vatrogasna cisterna „FAP“ u derutnom stanju te može eventualno poslužiti za neke manje 

intervencije. U svakom slučaju podržavam odluku da se predmetna cisterna što prije  proda ili 

odveze u staro željezo. U dogledno vrijeme planira se nabavka male cisterne od 1.500 - 2.000 

litara za požare otvorenog tipa.    

 g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se nadležnim 

institucijama uputi zahtjev da se u centru naselja Budimci postavi prometni znak ograničenja 

brzine na 50 km/h. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je županijska cesta 

Podgorač - Osijek trenutno najopterećenija cesta u Osječkoj - baranjskoj županiji, a predmetni 

dio ceste je crna točka već više od 30 godina. Trenutno se na tom dijelu projektira kružni tok. 

Što se tiče postavljanja prometnog znaka ograničenja brzine na 50 km/h slaže se da se uputi 

zahtjev za ograničenje brzine. 

 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se u Proračunu 

Općine Podgorač pronađu sredstva za saniranje dječjeg igrališta u vrtiću u Podgoraču te za 

saniranje krova na zgradi Područnog vrtića u Podgoraču. 

 

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 12,30 sati.   

 

                        PREDSJEDNIK 

                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

          Tomislav Moguš, v. r. 

VODITELJ ZAPISNIKA:         
      Ivanka Balentić, v. r. 


