
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. prosinca 2016.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/16-01/06; Urbroj: 2149/04-02/16-01 od 02. prosinca 2016. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.

Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 11 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. Miroslav Štefančić,
g. Zoran Vrabel,
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. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku
samoupravu i upravu, gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu za
općinsku samoupravu i upravu i gđa. Asja Kurilj, novinar Radio Našice.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.

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.
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Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 05. listopada 2016.
godine.

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
05. listopada 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. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2015. / 2016. godinu,

2. Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“
Našice za pedagošku 2016. / 2017. godinu,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2016. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od

2016. do 2018. godine,
5. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu,
6. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019.

godine,
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna

PPUO Podgorač,
9. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2016. / 2017.

godinu,
10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja

poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Podgorač,
11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja

poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač,
12. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne

infrastrukture za 2016. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2017. godini,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2017. godini,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2017.

godini,
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na rekonstrukciji

kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Ante Starčevića u naselju Poganovci,
17. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač,
18. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za

2017. godinu,
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19. Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti
od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida
prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2016. / 2017. godinu,

20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u
2016. godini,

21. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u
2017. godini,

22. Osječko - baranjska županija, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,
23. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA
 ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ 

NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2015. / 2016. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Područni vrtić u Podgoraču radi u sklopu Dječjeg
vrtića „Zvončić“ Našice. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 2015. / 2016. godini
bila je organizirana jedna odgojna skupina u koju je bilo upisano 19 polaznika. Osim
redovnog programa u pedagoškoj 2015. / 2016. godini realiziran je i program predškole koji
je pohađalo 16-18 djece iz svih naselja Općine Podgorač u vremenskom periodu od
01.03.2016. do 10.05.2016. godine. Općina Podgorač je iz svoga Proračuna financirala plaće
za jednu odgojiteljicu i spremačicu te je osigurala i sredstava za kapitalnu pomoć za sanaciju
krovišta na vrtiću. 

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 realizaciji Godišnjeg plana i
programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 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 usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2015. / 2016. godinu

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 601-01/16-01/13
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   2.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
 DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2016. / 2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala.U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 2016.
/ 2017. godini planirana je jedna starija odgojna skupina u koju je upisano 21 dijete, a
predviđa se također i program predškole. Općina Podgorač kao i do sada osigurava
financijska sredstva za redovan rad vrtića i program predškole, a predviđena su i sredstva
kapitalne pomoći za uređenje vrtića (popravak sportskih sprava na igralištu, uređivanje
parketa u sobi dnevnog boravka, sanacija poda u kupaonici i krovišta vrtića, nabava klima
uređaja, novi stolovi i stolice u sobi dnevnog boravka). 

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 Godišnjeg plana i programa odgojno -
obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2016. / 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, jednoglasno su
donijeli

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2016. / 2017. godinu

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

Klasa: 601-01/16-01/14
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Podgorač
za 2016. godinu ukupni prihodi planirani za 2016. godinu smanjeni su za 8.837.000,00 kuna,
tako da novim planom za 2016. godinu iznose 5.538.416,00 kuna. Shodno tome i ukupni
rashodi planirani za 2016. godinu smanjeni su za 8.837.000,00 kuna, tako da novim planom
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za 2016. godinu iznose 6.738.000,00 kuna. Višak prihoda iz prošlih godina je 1.199.584,00
kuna. Kod računa prihoda smanjene su stavke kod pozicije kapitalnih pomoći iz županijskog
proračuna te kapitalnih pomoći iz državnog poračuna za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
koje su nominirane putem programa ruralnog razvoja, a iz razloga što je natječaj tek sada
raspisan i realizacija će biti iduće godine. Smanjene su tekuće pomoći za program javnih
radova putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a povećani su prihodi od prodaje zemljišta.
Kod rashoda smanjena su sredstva za plaće i doprinose za zapošljavanje putem mjere javnih
radova te sredstva za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta.

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 donesu Izmjene i dopune Proračuna 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 („8 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 2016. godinu

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

Klasa: 400-06/16-01/08
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE  PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2018. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Podgorač za 2016. godinu donose se i Izmjene i dopune Projekcije
Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Projekcijom za 2017.
godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 10.978.000,00 kuna, a Projekcijom za 2018.
godinu planirani su u iznosu od 10.990.000,00 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 donesu Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 2016. do 2018. 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
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I Z M J E N E  I  D O P U N E

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2016. do 2018. godine

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

Klasa: 400-06/16-01/09
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi planirani u Proračunu Općine
Podgorač za 2017. godinu iznose ukupno 9.678.000,00 kuna, a ukupni rashodi planirani su u
iznosu od 10.978.000,00 kuna.Višak prihoda prenosi se iz prethodnih godina i iznosi 
1.300.000,00 kuna. Prihodi od poreza i  prihodi od poreza na nekretnine planirani su na
ovogodišnjoj razini. Prihodi od naknade za koncesije poljoprivrednog zemljište planirane su u
iznosu od 225.000,00 kuna, a prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i imovine planirani
su u iznosu od 1.300.000,00 kuna. Očekujemo kapitalnu pomoć za  projekt rekonstrukcije
nerazvrstane ceste u Poganovcima, Ulica Ante Starčevića u iznosu od 1.250.000,00 kuna, te
za projekte Poduzetničke zone „Podgorač“ i dječjih igrališta. Što se tiče rashoda planirani su
troškovi za provođenje lokalnih izbora i izborne promidžbe. Također su planirana sredstva za
rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje u Poganovcima u Ulici Ante Starčevića u iznosu
od 1.250.000,00 kuna, a iz razloga što će se predmetna cesta nominirati slijedećih dana na
raspisani natječaj iz Programa ruralnog razvoja. U slučaju odobrenja predmetnog projekta,
sredstva bi bila bespovratna u 100 % iznosu, s tim da je općina u obvezi izvršiti
predfinanciranje projekta. Proračunom su planirana i sredstva za izgradnju dječjih igrališta u
Bijeloj Lozi i Kršincima, završetak adaptacije društvenih domova, te nogostupa u Razbojištu,
Kršincima, Stipanovcima i Budimcima. Kod kapitalnih pomoći planirana su sredstva za
izgradnju sustava javne vodoopskrbe Budimci u iznosu od 200.000,00 kuna, sustava javne
vodoopskrbe Poganovci u iznosu od 200.000,00 kuna, sustava javne vodoopskrbe  i odvodnje
u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“ te sustava javne odvodnje u Stipanovcima i Razbojištu.
Također, predviđena je kapitalna donacija HEP-u za izgradnju trafo stanice i niskonaponske
mreže u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“ u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Novost u Proračunu
su i predviđena sredstva za kapitalne donacije vjerskim zajednicama za radove na crkvama i
župnim uredima te sredstva za Uskrsnice i Božićnice za umirovljenike u iznosu od
200.000,00 kuna.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća osvrnuo se na stavku izgradnja fontane u

Budimcima za čiju je izgradnju predviđeno 80.000,00 kuna te još 10.000,00 kuna za izradu
projektne dokumentacije te smatra da izgradnja fontane u naselju Budimci nije prioritet i da bi
bilo pametnije da se sredstva utroše za neke druge namjene. Shodno tome predlaže da se
umjesto predloženih sredstva za izgradnju fontane u Budimcima sredstva utroše za uređenje
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prostora u društvenom domu u Budimcima koji bi mogli koristiti vjernici katoličke
vjeroispovijesti za obavljanje karmina.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na
glasovanje prijedlog g. Zorana Vrabela, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač da se
sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu predviđena za izgradnju
fontane predvide za uređenje prostora u Društvenom domu u Budimcima.

Nakon obavljenog glasovanja („ 3 ZA“), utvrđeno je da prijedlog g. Zorana Vrabela,
člana Općinskog vijeća nije prihvaćen.

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća konstatira da predloženi Proračun Općine
Podgorač za 2017. godinu nije primarno razvojni te da bi se sredstva predviđena za izgradnju
fontane u Budimcima mogla bolje utrošiti za neke druge namjene.

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća napominje da su u Proračunima Općine
Podgorač unazad četiri godine planirana sredstva za izgradnju nogostupa u Razbojištu,
Stipanovcima i Kršincima pa tako i u Proračunu za 2017. godinu te ga zanima kada će isti biti
završeni.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Proračun 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 („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P R O R A Č U N

Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 400-06/16-01/05
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ
 ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Proračuna Općine
Podgorač za 2017. godinu donosi se i Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od
2017. do 2019. godine. Projekcijom za 2018. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od
10.990.000,00 kuna, a Projekcijom za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.556.000,00
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 Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do
2019. 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

P R O J E K C I J U

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine

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

Klasa: 400-06/16-01/06
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, isplata sredstava
iz Proračuna, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna, proračunska
zaliha, upravljanje imovinom, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, nadzor
proračunskih korisnika. Proračunska zaliha utvrđena je u iznosu od 20.000,00 kuna, a o
korištenje sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.  

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 izvršavanju Proračuna 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 („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 400-06/16-01/07
Urbroj: 2149/04-02/16-02
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T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostronog
plana uređenja Općine Podgorač dodaju se dvije nove točke: korekcija uvjeta gradnje vezanih
za gospodarske komplekse i građevine u funkciji poljoprivrede izvan granica građevinskog
područja te utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenjima za proizvodnju električne i /ili toplinske
energije koja kao resurse koriste obnovljive izvore energije izvan granica građevinskog
područja.

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća postavlja pitanje u svezi predloženih izmjena.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu

odgovara da će se navedenim izmjenama propisati uvjeti gradnje navedenih građevina koji
nisu predviđeni važećim PPUO Podgorač.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II.
Izmjena i dopuna PPUO 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

o izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Podgorač

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

Klasa: 350-02/16-01/03
Urbroj: 2149/04-02/16-05

T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ
 ZA STUDIJSKU 2016. / 2017. GODINU

gđa. Sanja Kuruc, zamjenica predsjednika Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine
Podgorač za studijsku 2016. / 2017. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Podgorač je nakon izvršenog uvida u
dokumentaciju izvršilo bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendije, te
sukladno istoj predlaže se dodjela 10 stipendija za studijsku 2016. / 2017. godinu u iznosu od
600,00 kuna mjesečno, od kojih 4 stipendije studentima prve godine, a 6 stipendija studentima
kasnijih godina studija. 

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 donese Odluka o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2016. /
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, jednoglasno su
donijeli

O  D  L  U  K  U

o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2016. / 2017. godinu

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

Klasa: 640-02/16-01/01
Urbroj: 2149/04-02/16-09

T  o  č  k  a   10.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU
POVJERAVANJA POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU

OPĆINE PODGORAČ

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za
zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na objavljeni Javni natječaj za poslove održavanja
javne rasvjete na području Općine Podgorač pravovremeno je pristigla jedna ponuda i to:
„Elektro - Lovošević“ obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu, Našice, V. Lisinskog
100.Shodno tome, Povjerenstvo predlaže da se za poslove održavanja javne rasvjete na
području Općine Podgorač kao jedina, a samim time i najpovoljnija ponuda prihvati ponuda
tvrtke „Elektro - Lovošević“ obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu, Našice, V.
Lisinskog 100.

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 za poslove održavanja javne rasvjete na području Općine Podgorač kao
najpovoljnija ponuda prihvati ponuda tvrtke „Elektro - Lovošević“ obrt za električne
instalacije, prijevoz i trgovinu, Našice, V. Lisinskog 100 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

O  D  L  U  K  U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja poslova
održavanja javne rasvjete na području Općine Podgorač



11

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

Klasa: 363-04/16-01/08
Urbroj: 2149/04-02/16-07

T  o  č  k  a   11.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU
POVJERAVANJA POSLOVA ZIMSKE SLUŽBE NA NERAZVRSTANIM CESTAMA  NA

PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za
zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na objavljeni Javni natječaj za poslove zimske
službe na području Općine Podgorač pravovremeno je pristigla jedna ponuda i to:  „Tomislav
i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57. Shodno tome, Povjerenstvo predlaže da se
za poslove zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač kao jedina,
a samim time i najpovoljnija ponuda prihvati ponuda tvrtke „Tomislav i Slavko Uremović“
d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.

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 da se za poslove zimske službe na nerazvrstanim cestama  na području
Općine Podgorač kao najpovoljnija ponuda prihvati ponuda tvrtke „Tomislav i Slavko
Uremović“ d.o.o. , Našice, V. Lisinskog 57 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

O  D  L  U  K  U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja poslova
 zimske službe na nerazvrstanim cestama  na području Općine Podgorač

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

Klasa: 363-04/16-01/07
Urbroj: 2149/04-02/16-07

T  o  č  k  a   12.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženi Program gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture
za 2016. godinu sastoji se od slijedećih cjelina: objekti i uređaji nerazvrstanih cesta, objekti i
uređaji za ostalu infrastrukturu.

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 donesu Izmjene 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 („8 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

I  Z  M  J  E  N  E   P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2016. godinu

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

Klasa: 361-02/16-01/11
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   13.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
 U OPĆINI PODGORAČ U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za financiranje programa i projekata sportskih udruga na području Općine
Podgorač putem Javnog natječaja u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu osigurana su
sredstva u ukupnom iznosu od 135.000,00 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 Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač 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, jednoglasno su
donijeli

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2017. godini 

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 620-01/16-01/03
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   14.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
 U OPĆINI PODGORAČ U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2017.
godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za
2017. godinu i rasporediti će se na slijedeći način: za financiranje programa i projekata
udruga u kulturi na području Općine Podgorač putem Javnog natječaja u ukupnom iznosu od
10.000,00 kuna, za financiranje manifestacija (Uskrsni stol u Podgoraču, Podgoračke ljetne
noći, „Oj, jesenske duge noći“ i dr.) putem Javnog poziva u iznosu od 40.0000,00 kuna te za
obilježavanje Dana Općine Podgorač  u iznosu od 10.000,00 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 Program javnih potreba u kulturi  u Općini Podgorač 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, jednoglasno su
donijeli

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u  kulturi  u Općini Podgorač u 2017. godini

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

Klasa: 612-01/16-01/05
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   15.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
  U OPĆINI PODGORAČ U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2017. godini
sadrži: pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendiranje studenata, financiranje prijevoza
učenika, pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba, uskrsnice za umirovljenike, božićnice
za umirovljenike, naknade za novorođenčad.  

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 donese Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač 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, jednoglasno su
donijeli

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u  socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2017. godini 

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

Klasa: 550-01/16-01/07
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   16.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA
REKONSTRUKCIJI KOLNIKA I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI ANTE

STARČEVIĆA U NASELJU POGANOVCI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Ante Starčevića u
naselju Poganovci potrebno je da Općinsko vijeće izda suglasnost za provedbu ulaganja kako
bi se navedeni projekt mogao prijaviti na natječaj. 

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
rekonstrukciji kolnika i oborinske odvodnje u Ulici Ante Starčevića u naselju Poganovci 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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na rekonstrukciji kolnika
 i oborinske odvodnje u Ulici Ante Starčevića u naselju Poganovci

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

Klasa: 361-02/16-01/10
Urbroj: 2149/04-02/16-02
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T  o  č  k  a   17.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za usluge u promicanju humanitarnog djelovanja na području Općine Podgorač,
a na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Našice za višestruko darivanje krvi (50 puta)
predlaže se dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ Đuri Veber iz
Stipanovaca. 

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 dodjeli javnih priznanja 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

o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač

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

Klasa: 061-01/16-01/04
Urbroj: 2149/04-02/16-03

T  o  č  k  a   18.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala.Vlastiti pogon u 2017. godini planira slijedeće aktivnosti u obavljanju povjerenih
komunalnih poslova na području Općine Podgorač: održavanje čistoće, održavanje javnih
površina, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova.  

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

zapošljavanje četvrte osobe u Vlastitom pogonu i zanima ga da li će se uskoro zaposliti još
jedna osoba u Vlastitom pogonu.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se zapošljavanje
planira te će se vjerojatno u drugom dijelu iduće godine zaposliti još jedna osoba.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona
Općine Podgorač za 2017. godinu 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 („9 ZA“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M

rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 023-01/16-01/07
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   19.

PRIJEDLOG OPERATIVNOG PROGRAMA MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU
POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH

OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG
POREMEĆAJA OPSKRBE ZA 2016. / 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženi Operativni program se dijeli na: položaj i karakteristike područja
Općine Podgorač (područje odgovornosti Općine Podgorač, stanovništvo na području Općine
Podgorač, prometno - tehnološka infrastruktura), moguće vrste i intenzitet djelovanja
prirodnih nesreća na području Općine Podgorač (snježne oborine, poledice), procjena
ugroženosti (ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo,
sprečavanje prekida prometa, uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida
prometa, privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja, procjena
vlastitih mogućnosti), zemljovid područja Općine Podgorač.

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 Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave
ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida
prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2016. / 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, jednoglasno su
donijeli

O P E R A T I V N I  P R O G R A M

mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa
 i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa

 ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2016. / 2017. godinu
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(Tekst Operativnog programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni
dio.).

Klasa: 810-02/16-01/01
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   20.

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2016. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2016.
godini sastoji se od slijedećih cjelina: uvod, Stožer Civilne zaštite, Civilna zaštita (povjerenici
Civilne zaštite, skloništa), vatrogastvo, zdravstvene ustanove, veterinarske ustanove, ustanove
i udruge humanitarne naravi, službe i pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje, udruge
građana značajne za zaštitu i spašavanje, ostali, moguće vrste i intenzitet djelovanja prirodnih
i civilizacijskih katastrofa (poplave, požari otvorenog prostora, potres, suša, oluja i orkansko
nevrijeme, pijavica, klizište, snježne oborine, poledica, tuča), planski i provedbeni dokumenti,
mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju, financiranje sustava Civilne zaštite,
zaključak. 

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 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine
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 („10 ZA“, „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su

A N A L I Z U  S T A N J A

sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2016. godini

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

Klasa: 810-01/16-01/03
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   21.

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2017. GODINI
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Ističe da su sva sredstva koja su uložena u sustav Civilne zaštite opravdala svoju
svrhi te se i slijedeće godine planira daljnje ulaganje u sustav Civilne zaštite. 

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 razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač
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, jednoglasno su
donijeli

P L A N  R A Z V O J A

sustava Civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2017. godini

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

Klasa: 810-01/16-01/04
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   22.

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA, ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala i upoznaje nazočne sa zamolbom Osječko - baranjske županije za zasnivanjem
prava služnosti na dijelu k.č.br. 1657, upisane u k.o. Budimci, a u svrhu  izgradnje sustava
navodnjavanja Budimci - Krndija.

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 zasnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 1657, k.o.
Budimci u svrhu 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

O  D  L  U  K  U

o zasnivanju prava služnosti

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 944-09/16-01/06
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   23.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća postavlja pitanje vezano uz javnu rasvjetu u
Ulici S. Radića u Budimcima i zanima ga kada će to biti riješeno. Također ga zanima da li će
izvođač radova na kružnom toku u Budimcima odvesti smeće koje su prilikom izvođenja
radova deponirali na pašnjaku u Budimcima. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se u idućih
nekoliko dana vršiti radovi spajanja javne rasvjete na kružnom toku u Budimcima i samim
time će se isto riješiti i javna rasvjeta u Ulici S. Radića. Što se tiče odvoza smeća sa pašnjaka,
napominje da izgradnja kružnog toka još traje i svi  nedostaci će se prijaviti izvođaču radova,
a isti je dužan sanirati sva nastala oštećenja.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač i g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća Općine Podgorač svim nazočnima čestitali su nadolazeće božićne i
novogodišnje blagdane i pozvali ih na prigodni domjenak.

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 12,45 sati.

PREDSJEDNIK
                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                  Tomislav Moguš, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.




