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Na temelju članka 100. stavak 6., članka 101. i 102. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07.), Programa mjera za unapređenje stanja u
prostoru ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 7/05.) i članka 30. Statuta Općine
Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispravak), Općinsko
vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE PODGORAČ
I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgorač (''Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 2/06.).
Članak 2.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Plan)
sastoje se od knjige - elaborata pod nazivom: ''Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Podgorač'', broj Plana: 27/2008.
Plan iz stavka 1., ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac
Paje Kolarića 5A, MB: 3096629.
Članak 3.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
a) Tekstualni dio
SADRŽAJ
0. OPĆI DIO
1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Sadržaj
4. Izvadak iz sudskog registra
5. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva
6. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog
uređenja
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7. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu
8. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana
9. Suglasnosti i mišljenja propisana zakonima i propisima
I. TEKSTUALNI DIO PLANA
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
3. IZMJENE KARTOGRAFSKOG DIJELA PLANA
II. OBVEZNI PRILOZI
A) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO
POTREBNO POŠTOVATI U IZRADI PLANA
B) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

b) Grafički dio

III. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
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Mjerilo
ARTOGRAFSKI PRIKAZI:

PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

1:25.000

6.

1:25.000

ORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

9.

.

10.

3.

.

11.
.A.

14.
.B.

17.
.C.

20.
.D.

23.
.E.

26.
.F.

29.
.G.

VJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU
PROSTORA

1:25.000

12.

1: 5.000

RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BIJELA LOZA

15.
RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BUDIMCI

18.
RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KELEŠINKA

21.
RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KRŠINCI

24.
RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA OSTROŠINCI

1: 5.000
1: 5.000
1: 5.000
1: 5.000

27.
RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODGORAČ I
IZDVOJENE GOSPODARSKE ZONE PODGORAČ

1: 5.000

30.

1: 5.000

RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA POGANOVCI

31.
1.

32.

33.
.I.

RAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STIPANOVCI

1: 5.000
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II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 2., pod točkom 1. iza riječi: ''II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE'' dodaje se
podnaslov:
''A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA
SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA''
U članku 2., u podnaslovu: ''2.C. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada'', riječi:
''odlaganje otpada'' zamjenjuju se riječima: "gospodarenje otpadom''.
Članak 5.
Iza naslova: ''II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE'', a ispred članka 3. dodaje se ponaslov:
''A) ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA
SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA''
Članak 6.
U članku 3., u stavku 1., riječi: ''Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine
Podgorač'' zamjenjuju se riječima: ''Programom gradnje građevina i uređaja komunalne
infrastrukture, prema posebnom zakonu''.
Članak 7.
U članku 5., alineji 4., riječi:''- prirodni tokovi'', zamjenjuju se riječju:''- vodotoci''.
U alineji 5., riječ: ''gospodarenje'', zamjenjuje se: riječju: ''upravljanje''.
Članak 8.
U članku 6., u uvodnoj rečenici, riječi: ''odlaganje otpada'' zamjenjuju se riječima:
''gospodarenje otpadom''.
Članak 9.
U članku 7., alineji 2., podalineja 3., riječ: ''gospodarenje'' zamjenjuje se riječju:
…''upravljanje''.
U alineji 3., podalineja 2., riječ: ''odlagalište'' zamjenjuje se riječju: ''odlagališta''.

Članak 10.
U članku 10. stavku 1., riječi: ''Programu prostornog uređenja RH (NN 50/99) i Uredbom
Vlade Republike Hrvatske o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (NN
7
06/00. i 68/03.)'' zamjenjuju se riječima: ''prema propisu o određenju zahvata i građevina za
koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili
građevinsku dozvolu''.
Članak 11.
U članku 12., podstavak b) označava se kao podstavak c).
U podstavku c), alineji 4., riječ: ''-Markovci-'' zamjenjuje se riječju: ''-Markovac-''
Članak 12.
U članku 13., u stavku 1., riječi: '', odnosno u njegovoj neposrednoj blizini'' brišu se.
Članak 13.
U članku 25., stavku 1., riječ: ''javnoprometnom'' zamjenjuje se riječju: ''prometnom''.
U stavku 2., riječi ''na drugi način (služnost prolaza preko druge čestice i sl.).'' zamjenjuju se
riječima: ''na način služnosti prolaza preko druge čestice i sl.''.
Članak 14.
U članku 28., stavku 2. i 3., riječi: ''javnu površinu'' i ''javne površine'' zamjenjuje se s
riječima: ''površinu javne namjene'' i ''površine javne namjene''.
Članak 15.
U članku 29., u stavku 1. i 2., riječi: ''javne prometne'' i ''javnoprometnih'' zamjenjuje se s
riječima: ''prometne'' i ''prometnih''.
Članak 16.
U članku 30., stavku 1. i 2., riječi: ''javnu površinu'' i "javnu površinu.", zamjenjuje se
riječima: ''površinu javne namjene'' i "površinu javne namjene.".
Članak 17.
U članku 31., u stavku 1., alineji 1. i 2., riječi: ''javne površine'' i ''javnim površinama''
zamjenjuju se riječima: ''površine javne namjene''.
Članak 18.
U članku 39., u stavku 1., alineji 1., riječ: ''jednoetažne'' zamjenjuje se riječju: ''dvoetažne, a
riječ: ''tavana'' zamjenjuje se riječju: ''potkrovlja''

Članak 19.
U članku 41., alineji 3., riječi: ''građevinska površina (bruto)'' zamjenjuju se riječima:
''građevinska (bruto) površina''.
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Članak 20.
Članak 44., mijenja se i glasi:
''Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova.
Visina nadozida potkrovlja ne može biti više od 1,2 m.''
Članak 21.
Članak 46., briše se.
Članak 22.
U članku 47., u stavku 1., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: ''i pretežito ukopana
etaža.''
Stavak 2., mijenja se i glasi:
''Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.''
Stavak 3., briše se, a umjesto njega dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
''Pretežito ukopana etaža (PPo) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili
suterena i ukopan je s najmanje 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz
pročelje građevine.''
Članak 23.
U članku 48., u stavku 2., riječ: ''javnu'', briše se.
Članak 24.
Članak 53., briše se.
Članak 25.
U članku 54., u stavku 1., riječ: ''javnom'', briše se.
Stavak 2. mijenja se i glasi:

''Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili
koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne
ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.''
Stavak 3., briše se.
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Članak 26.
U članku 55., u stavku 2., iza riječi ''građenje'' dodaje se riječ: ''zgrada''.
U istom stavku, alineja 1., mijenja se i glasi:
''- prometna površina uređena na način da je kolnik izveden kamenim materijalom (makadam)
minimalne širine 3,5 m ili čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje građevina i
uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem
zemljani radovi,''
Iza alineje 1., dodaje se nova alineja 2., koja glasi:
''- parkirališne površine prema Odredbama za provođenje ovog Plana i posebnih propisa,''
Dosadašnje alineje 2.- 3., postaju alineje 3.- 4.
U stavku 3., riječ: ''građevine'' zamjenjuje se riječju: ''zgrade'', a riječi: ''kolni prilaz, odnosno'',
brišu se.
Članak 27.
U članku 56., u stavku 1., riječ: ''građevine'' zamjenjuje se riječju: ''zgrade''.
Alineja 1., mijenja se i glasi:
''- prometna površina uređena na način da je kolnik izveden kamenim materijalom
(makadam) minimalne širine 5,5 m čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje
građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su
izvedeni barem zemljani radovi,''
Iza alineje 1., dodaje se nova alineja 2., koja glasi:
''- parkirališne površine prema Odredbama za provođenje ovog Plana i posebnih propisa,''
Dosadašnje alineje 2.-3., postaju alineje 3.-4.
Članak 28.
U članku 57., u stavku 2., riječ: ''javne'' briše se.
Članak 29.
Članak 59., briše se.

Članak 30.
U članku 60., u stavku 1., riječi: ''temeljem članka 42. Zakona o prostornom uređenju, a'' brišu
se.
Stavak 2., briše se.
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Članak 31.
U članku 61. tekst podnaslova a), briše se.
Tekst podnaslova: ''b) Na poljoprivrednom zemljištu ostalih razreda:'' zamjenjuje se s tekstom
podnaslova: ''a) Na poljoprivrednom tlu (P2 i P3):''
U podnaslovu a), alineja 1., se zamjenjuje sa slijedećih pet:
''- gradnja poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja za 51 i više uvjetnih grla
- gradnja građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura-staklenika i plastenika
- gradnja građevina obiteljskog gospodarstva
- gradnja građevina infrastrukture
- gradnja građevina za istraživanje i iskorištavanje energetskih mineralnih sirovina.''
Dosadašnji podnaslovi "c) i d)'', postaju podnaslovi ''b) i c)''.
Članak 32.
U članku 70., u stavku 3., riječi: ''građevinske bruto površine'' i ''bruto građevinska površina''
zamjenjuju se riječima: ''građevinske (bruto) površine'' i ''građevinska (bruto) površina''.
Članak 33.
Članak 75., briše se.
Članak 34.
U članku 76., u stavku 1., iza riječi: ''građenje'' dodaje se riječ: ''zgrada''.
Alineja 1., mijenja se i glasi:
''- prometna površina uređenja na način da je kolnik izveden kamenim materijalom
(makadam) minimalne širine 5,5 m čije je uređenje započeto na temelju programa gradnje
građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su
izvedeni barem zemljani radovi.''
Iza alineje 1., dodaje se nova alineja 2., koja glasi:
''- parkirališne površine prema Odredbama za provođenje ovog plana i posebnih propisa''
Dosadašnje alineje 2.-4., postaju alineje 3.-5.

Članak 35.
U članku 78., alineja 3., briše se.
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Članak 36.
U članku 95., riječi: ''javne'', ''javnu'' i ''javni'', brišu se.
Članak 37.
U članku 96., u stavku 4., riječ: ''javnu'', briše se.
Članak 38.
Naslov ispred članka 97., mijenja se i glasi: ''5.1.2. Udaljenost građevina i ograda od
prometnih površina''
Članak 39.
U članku 107., u stavku 4., riječi: ''alineje 5.'' zamjenjuju se riječima: ''stavke 5.''
Članak 40.
U članku 109., alineji 1., podalineji 1., riječi: ''ležišta koja'' zamjenjuju se riječima: ''ležišta
voda koje'', a: riječ: ''rezervirana'' riječju: ''rezervirano''.
U alineji 3., postojeći tekst: ''- sustav uređenja vodotoka i voda'' zamjenjuje se tekstom: ''uređenje vodotoka i drugih voda''.
Članak 41.
U članku 112., u stavku 2., riječ: ''nepropusnim'' zamjenjuje se riječju: ''vodonepropusnim''.
Članak 42.
Naslov ispred članka 128.: ''7. POSTUPANJE S OTPADOM'' zamjenjuje se i glasi: ''7.
GOSPODARENJE OTPADOM''
Članak 43.
U članku 128., stavak 2., mijenja se i glasi:
''Uspostavom Centra za gospodarenje otpadom prikupljeni otpad odvozit će se do najbliže
pretovarne stanice sukladno Planu gospodarenja otpadom Osječko - baranjske županije.''
Članak 44.

U članku 129., stavak 1., briše se.
U stavku 2., uvodni dio rečenice:
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''Za efikasno korištenje i gospodarenje otpadom, a u cilju poboljšanja postojećeg stanja,'',
mijenja se i glasi: ''U sustavu odvojenog prikupljanja otpada''.
Članak 45.
Članak 130., mijenja se i glasi:
''Članak 130.
Gospodarenje posebnim kategorijama otpada regulirano je zasebnim propisima za svaku od
posebnih vrsta otpada.''
Članak 46.
Članak 131., briše se.
Članak 47.
U članku 134., stavak 1., mijenja se i glasi:
''Do izrade sustava odvodnje otpadne vode iz domaćinstva trebaju se ispuštati u
vodonepropusne jame koje omogućavaju redovito pražnjenje i odvoz od strane za to
registrirane tvrtke na mjesto određeno Odlukom o odvodnji otpadnih voda''.
U stavku 2., iza riječi: ''sustav'' stavlja se točka, a preostali dio rečenice, briše se.
Članak 48.
U članku 135., u stavku 2., riječ: ''osoke'' zamjenjuje se riječju: ''gnoja''.
Članak 49.
U članku 136., stavak 1., mijenja se i glasi:
''Sve vodotoke, vodne površine i vodne resurse može se koristiti i uređivati u skladu sa
Strategijom upravljanja vodama, planovima upravljanja vodnim područjima i Planom
upravljanja vodama, kao i Zakonom o vodama, a sve zahvate uz vodne površine, te
vodoopskrbu i odvodnju treba uskladiti sa zahtjevima pravne osobe za obavljanje poslova
upravljanja vodama.''
Članak 50.

U članku 142., alineja 3., stavak 6. i posljednja dva (7. i 8.) stavka, brišu se.
Članak 51.
Podnaslov ispred članka 146. ''9.1. Obveza izrade prostornih planova'' i članak 146., brišu se.
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Članak 52.

U članku 148., točki I., alineji 2., riječi: ''bruto građevinske površine'' zamjenjuju se riječima:
''građevinske (bruto) površine''.
U točki II., alineji 6., riječ: ''javnoprometnih'', zamjenjuje se riječju: ''prometnih''.
Članak 53.
Iza članka 149., dodaje se novi podnaslov koji glasi:
''B) SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA
SE IZRADA I DONOŠENJE ODREĐUJE OVIM PLANOM
1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
te novi članci 149a., 149b., 149c., 149d. i 149e., koji glase:
''Članak 149a.
Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uređenja Općine PPUOP utvrđuje se obveza izrade:
–
–

Urbanističkog plana uređenja ''Poduzetnička zona'' Podgorač (UPU1).
Urbanističkog plana uređenja Izdvojene gospodarske zone Podgorač (UPU2).
Članak 149b.

Granice obuhvata planova iz prethodnog članka naznačene su na kartografskim prikazima br.
0., 3. i 4.F.
Članak 149c.
Na prostoru obuhvata planova iz članka 149a. nije dozvoljena izgradnja prije donošenja UPUa.''
Članak 149d.
U sklopu izdvojene zone gospodarske djelatnosti izgradnja treba biti tako koncipirana da:
-

minimalna površina građevne čestice za proizvodnu namjenu iznosi 1.500 m², a za
zanatsku i poslovnu namjenu 500 m²,
širina građevne čestice ne može biti manja od 20,0 m,

-

-

-

-

-

-

tlocrtna zauzetost građevne čestice građevinama iznosi najmanje 10%, a najviše
50%,
visina gospodarske građevine od kote zaravnatog terena do vijenca krova treba biti
u skladu s namjenom i funkcijom građevine, te tehnologijom proizvodnog procesa,
ali ne viša od 12,0 m,
izuzetno, visina dijelova proizvodnih građevina može iznositi i više od 12,0 m,
kada to proizvodno-tehnološki proces zahtijeva,
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dopuštena etažnost gospodarske građevine je najviše podrum i dvije etaže,
najmanja udaljenost građevine od međa susjednih čestica iznosi pola visine
građevine (H/2), a ukoliko je h/2 manja od 5,0 m, najmanja udaljenost je 5,0 m,
najmanje 30% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovno,
pejzažno ili zaštitno zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti
parkovni, pejzažni ili zaštitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zaštite
okoliša,
na građevnim česticama koje se nalaze uz groblje mora se osigurati tampon
visokog zaštitnog zelenila, najmanje širine 5,0 m,
ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m, osim kada je to
nužno radi zaštite građevina ili načina njihova korištenja,
do građevne čestice za gradnju gospodarskih građevina treba osigurati prometnu
površinu uređenu na način da je kolnik izveden kamenim materijalom (makadam)
najmanje širine kolnika 6,0 m, a ulična ograda mora biti udaljena najmanje 5,0 m
od osi prometne površine,
arhitektonsko oblikovanje građevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih
materijala i boja,
prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zaštite okoliša, te će biti isključene one djelatnosti i
tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite
okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno
prostoru dosega negativnih utjecaja.
Članak 149e.

U sklopu zone gospodarskih djelatnosti unutar građevinskih područja naselja izgradnja treba
biti tako koncipirana da:
-

-

u gospodarskim zonama dozvoljena je izgradnja poslovnih i proizvodnih
građevina (građevine uslužne, trgovačke, komunalno-servisne, ugostiteljskoturističke, industrijske, zanatske ili slične namjene), kao i njihove različite
kombinacije u sklopu jedne građevine,
minimalna površina građevne čestice za proizvodne građevine iznosi 1.500 m², a
za poslovne građevine 500 m²,
širina građevne čestice ne može biti manja od 20,0 m,
vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu može
iznositi najmanje 10%, a najviše 60%,
visina građevina od kote zaravnatog terena do sljemena krova treba biti u skladu s
namjenom i funkcijom građevine, te tehnologijom, ali ne viša od 15,0 m,

-

izuzetno, visina dijelova proizvodnih građevina može iznositi i više od 15,0 m,
kada to proizvodno-tehnološki proces zahtijeva,
dopuštena etažnost građevine je najviše podrum i tri nadzemne etaže,
najmanje 20% površine građevne čestice treba biti uređeno kao parkovno,
pejzažno ili zaštitno zelenilo, dok se prema drugim namjenama trebaju izvesti
parkovi, pejzažni ili zaštitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima zaštite
okoliša,
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-

-

-

na građevnim česticama koje se nalaze uz postojeću stambenu izgradnju mora se
osigurati tampon visokog zaštitnog zelenila, najmanje širine 5,0 m,
ograde između građevnih čestica ne mogu biti više od 2,0 m, osim kada je to
određeno posebnim propisom,
do građevne čestice za gradnju gospodarskih građevina treba osigurati prometnu
površinu uređenu na način da je kolnik izveden kamenim materijalom (makadam)
najmanje širine kolnika 6,0 m, a ulična ograda mora biti udaljena najmanje 5,0 m
od osi prometne površine,
arhitektonsko oblikovanje građevina mora se zasnivati na principima suvremenog
industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih
materijala i boja,
prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija treba
osigurati propisane mjere zaštite okoliša, te će biti isključene one djelatnosti i
tehnologije koje onečišćuju okoliš ili ne mogu osigurati propisane mjere zaštite
okoliša i kvalitetu života i rada na susjednim građevnim česticama, odnosno
prostoru dosega negativnih utjecaja.''

III. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 54.
Postojeći kartografski prikazi br.: 1., 3., 4.A., 4.B., 4.C., 4.D., 4.E., 4.F., 4.G. i 4.I. mijenjaju
se sukladno Izmjenama i dopunama sadržani u ovoj Odluci, a formira se novi kartografski
prikaz: 0.
Članak 55.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na upravne postupke za zahvate u prostoru na
česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog
Plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme
podnošenja zahtjeva.
Članak 56.
Plan je izrađen u 5 (pet) primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan)
nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općine Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, 31 433
Podgorač.
Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Podgorač".
Klasa : 350-02/08-01/02
Urbroj : 2149/04-02/08-14
Podgorač, 02. ožujka 2009.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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02.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

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 2008. / 2009. GODINU

1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE PODGORAČ

Općina Podgorač formirana je temeljem Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj («Narodne novine», broj 10/97., 124/97., 50/98. –
Odluka USRH, 68/98., 22/99., 117/99., 128/99., 44/00., 129/00., 92/01., 79/02., 83/02., 25/03.
i 107/03.) Ona je sastavni dio Osječko – baranjske županije, a ranije je pripadala bivšoj
Općini Našice te Požeško – slavonskoj županiji.
Općinsko središte je naselje Podgorač.
Općina se nalazi u zapadnom dijelu Osječko – baranjske županije te graniči sa
Gradom Našice i općinama Koška, Bizovac, Čepin, Punitovci i Drenje.

1.1. Područje odgovornosti Općine Podgorač
Područje Općine Podgorač dio je istočno - hrvatske makroregije, kojoj je rijeka
Drava prirodna granica prema sjeveru i sjeveroistoku.
Općina Podgorač obuhvaća površinu od 130,94 km2 i čini oko 3,1 % ukupne
površine Osječko – baranjske županije.
Prostor Općine Podgorač obuhvaća devet naselja: Bijela Loza, Budimci,
Kelešinka, Kršinci, Ostrošinci, Podgorač, Poganovci, Razbojište i Stipanovci.
Reljefno pripada nizinskom dijelu geografske cjeline i zahvaća 90 % područja
(10% brdsko).
Klima je umjerena kontinentalna, gdje su promjene vremena česte i intenzivne.
Prosječna temperatura zraka prema izvršenim mjerenjima na

meteopostaji iznosi 10,3 stupnja celzijusa. Najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom
temperaturom od – 1,1 stupanj celzijusa.
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne
zadržavaju dugo.
1.2. Stanovništvo na području Općine Podgorač

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine općina ima 3.314 stanovnika i
1.206 kućanstava.
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Tablica 1. Broj stanovnika Općine Podgorač
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naselje

Broj stanovnika

Bijela Loza
Budimci
Kelešinka
Kršinci
Ostrošinci
Podgorač
Poganovci
Razbojište
Stipanovci
UKUPNO

207
723
67
138
129
956
295
354
445
3.314

Izvor podataka: Popisi stanovništva
Gustoća naseljenosti na području Općine Podgorač je 25,3 stanovnika na km 2.
1.3. Prometno – tehnološka infrastruktura
Na području Općine Podgorač organiziran je samo cestovni promet (bez
željezničkog, zračnog i riječnog prometa) i to na način da su prometnice razvrstane u
državne, željezničke i lokalne ceste prema tablicama kako slijedi:
Tablica 2. Pregled državnih cesta na području Općine Podgorač
Broj
ceste

Opis ceste

D 515
dionica 1

Našice (D 2) – Đakovo ( D
7)

Ukupna
duljina
(km)
8,250

Tablica 3. Pregled županijskih cesta na području Općine Podgorač
Broj
ceste

Opis ceste

Ukupna
duljina

Ž 4080
Ž 4105
Ž 4106

Koška ( D 2) – Lug Subotički – Budimci (Ž 4105)
Podgorač (D 515) – Budimci – Poganovci – Čokadinci
– Čepinski Martinci - Čepin (D 7)
Ž 4105 (Poganovci) – Krndija – Punitovci – Tomašanci
D7

(km)
10,435
30,100
10,035
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Tablica 4. Pregled lokalnih cesta na području Općine Podgorač

Broj ceste

Opis ceste
asfalt

L 44046
L 44048
L 44097
L 44098
L 44099

Ledenik (Ž 4079) – Podgorač (Ž
4105)
Andrijevac (Ž 4237) – Bijela Loza –
Klenik – Podgorač (Ž 4105)
Kelešinka – Stipanovci (D 515)
Stipanovci (D 515) - Kršinci
Podgorač (D 515) – Ostrošinci –
Podgorje Bračevačko – Borovik –
Paučje – Breznica Đakovačka (Ž
4144)

1,150

Duljina (km)
kamen
nema
kolnika
5,730
-

ukupno
6,880

-

3,579

3,000

6,579

1,040
3,335

-

-

1,040
3,335

7,975

15,615

-

23,590

Osim državnih, županijskih i lokalnih cesta, na području Općine Podgorač
postoji još oko 10 km nerazvrstanih cesta.

2. MOGUĆE VRSTE I I NTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH
NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
Moguće vrste prirodnih nesreća na području Općine Podgorač su: poplave,
požari otvorenog tipa, potresi, suše, olujno i orkansko nevrijeme, pijavice, klizišta, snježne
oborine, poledice i tuče.
2.1. Snježne oborine
Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica
intenzivnih i dugotrajnih snježnih oborina.
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne
zadržavaju dugo i česta su odstupanja od tog prosjeka.
Iako su snježne oborine u našim krajevima redovita pojava u hladnijem dijelu
godine, one u najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male visine
snježnog pokrivača i njegovog kratkog zadržavanja na tlu.

S obzirom na utjecaj na cestovni promet, u meteorologiji je usvojeno da se
padanje snijega od 10 cm ili više u tijeku 24 sata, smatra elementarnom nepogodom za koju
su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba naselja različitim potrepštinama, pružanje
zdravstvene pomoći, gubici trgovinskih radnih organizacija i dr.
Osim toga, obilne snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na krovnim
konstrukcijama različitih građevina, u elektroprivredi i poštansko - telegrafskom prometu, te
šumskom gospodarstvu.
Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine
izazvale posebne poremećaje u svakodnevnom životu i radu stanovništva. Najkritičniji
mjeseci u godini su prosinac i siječanj.
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U cilju sprečavanja štetnih posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne
oborine, iako one (prema iskustvenim podacima za proteklo desetljeće) nisu karakteristične za
područje Općine Podgorač, provode se preventivne mjere zaštite na građevinskim objektima
pravilnim projektiranjem njihovih krovnih konstrukcija te organizacijom nadležnih službi za
zimsko održavanje cesta (državne,županijske, lokalne).
Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju
velike snježne oborine te izradom sinoptičkih karata, moguće su pravovremene pripreme za
prevladavanje eventualnih snježnih nepogoda.
2.2. Poledice
Poledica, kao glatka i prozirna ledena prevlaka na predmetima ili na tlu,
nastaje smrzavanjem kapljica rosulje ili kišnih kapi, također nije očekivana pojava (dužeg
vremenskog trajanja) na području Općine Podgorač.
Za razliku od atmosferske poledice, koja nastaje dodirom "hladnih" i "toplih"
kapljica, sekundarna poledica nastaje potpunim ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode,
bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o
stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom).
Sekundarna poledica je prije moguća na području Općine Podgorač (ali bez
karakteristike elementarne nepogode) i ona najveće kratkotrajne probleme može pričiniti
prometu te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu i elektroprivredi.
Najugroženiji putni i prometni pravci su Podgorač – Ostrošinci i Podgorač –
Stipanovci – Kršinci. Sukladno statističkim pokazateljima i iskustvu najkritičniji mjeseci su
prosinac, siječanj i veljača.
Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja
prometnica odgovarajućim kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se
pridaje pozornost kod nadležnih komunalnih i zimskih službi u Općini Podgorač.
3. PROCJENA UGROŽENOSTI
U okviru Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od
mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa za Općinu Podgorač, obuhvaćene su
sve prirodne i civilizacijske katastrofe sukladno Pravilniku o metodologiji izrade Procjene
ugroženosti.
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04. i
79/07.), Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine», broj 73/97.) i Zakonu
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01. –

vjerodostojno tumačenje i 129/05.) izrađen je ovaj Operativni program za zimsko razdoblje
2008 - 2009. godine.
3.1. Ugroženost kritične infrastrukture te moguće posljedice za stanovništvo
U okviru Procjene ugroženosti predviđene su vrste opasnosti koje mogu
zahvatiti Općinu Podgorač. Bazirajući se na količinu snježnih oborina i poledicu mogu se
predvidjeti direktne i indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne objekte. To bi
dovelo do otežane opskrbe stanovništva hranom, vodom, energijom te prekidom
telekomunikacija i otežanom zdravstvenom zaštitom.
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3.2. Sprečavanje prekida prometa

Na području Općine Podgorač postoje državne ceste, ceste županijskog
značaja, lokalne i nerazvrstane ceste.
Sprečavanje prekida prometa je moguće blagovremenim posipavanjem
prometnica odgovarajućim kemijskim sredstvima (solju, pijeskom, odnosno sipinom) u
slučaju poledica te čišćenjem snijega. Za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta su
odgovorne Hrvatske ceste odnosno Cesting d.o.o., Nadcestarija Našice, a za nerazvrstane
ceste tvrtka "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice temeljem Ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.

3.3. Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa

Dosadašnja iskustva govore da većih zastoja u prometu u posljednjih 50 godina
nije bilo. Pored toga Operativnim Planom zimske službe za 2008. / 2009. godinu utvrđeno je
da se prohodnost mora osigurati u roku od 5 sati od trenutka prestanka padalina.
U slučaju nastanka, osim gore navedenih pravnih osoba koja su uključena na
održavanje prometnica, moguće je uključiti i komunalno poduzeće “Našički vodovod" d.o.o.
Našice, DVD Podgorač, DVD Stipanovci, DVD Kelešinka, DVD Kršinci i DVD Razbojište.

3.4. Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja

Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u
cestovnim motornim vozilima moguće je trenutno zbrinuti jedino u prostorijama Osnovne
škole Hinka Juhna u Podgoraču, budući da je tamo moguće organizirati i smještaj i spravljanje
toplih obroka. Osim prostorija Osnovne škole u Podgoraču, smještaj se može osigurati i u
prostorima Društvenih domova i područnih škola.
Opskrbu za potrebe građana (hrana, piće) moguće je osigurati putem Gradskog
društva Crvenog križa Našice, a opskrbu lijekovima kao i zdravstvenu zaštitu putem
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Podgorač i Budimci te privatne ljekarne Tripolski u
Podgoraču.

3.5. Procjena vlastitih mogućnosti

Na području Općine Podgorač postoji određeni broj pravnih osoba i institucija
koje mogu do određene veličine katastrofe uspješno spriječiti, ali i sanirati moguće zastoje u
prometu i opskrbi, a vezano za elementarne nepogode u zimskom razdoblju. Osim toga,
pravne osobe sa područja Grada Našica stoje na raspolaganju u slučaju potrebe.
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Tablica 5. Pregled pravnih osoba
R. br.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pravna osoba
Našički vodovod
d.o.o. Našice
Cesting d.o.o.,
Nadcestarija
Našice
Tomislav i
Slavko Uremović
d.o.o. Našice
Crveni križ,
Gradsko društvo
Našice
Dom zdravlja
Podgorač
Dom zdravlja
Budimci
Ljekarne
Tripolski
DVD Podgorač
DVD Stipanovci
DVD Kelešinka
DVD Kršinci
DVD Razbojište

Djelatnost
Komunalne djelatnosti
(vodoopskrba, kanalizacija,
odvoz komunalnog otpada i dr.)
Održavanje državnih,
županijskih i lokalnih cesta u
zimskim uvjetima
Održavanje nerazvrstanih cesta
u zimskim uvjetima

Odgovorna osoba

Telefon

Oto Dudjak

613-176

Božo Bošković

613-502

Slavko Uremović

695-445

Djelatnosti Crvenog križa
(opskrba hranom i pićem)

Vesna Lolić

613-275

Zdravstvena zaštita

dr. Brankica Petelin

698-007

Zdravstvena zaštita

dr. Zoran Čorić

693-036

Zdravstvena zaštita

Marta Tripolski

698-091

Vatrogastvo
Vatrogastvo
Vatrogastvo
Vatrogastvo
Vatrogastvo

Tomislav Balentić
Vlatko Gašić
Josip Levačić
Igor Kezerle
Emanuel Varga

698-235
697-062
697-064
697-194
698-078

4. ZEMLJOVID PODRUČJA OPĆINE PODGORAČ

Zemljovid područja Općine Podgorač kao sastavni dio ovog Operativnog
programa mjera je prikaz općih karakteristika (položaj, reljef, vodene površine i vodotoci,
prometna infrastruktura), poljoprivrednih i šumskih površina te lociranost naselja.
Klasa: 810-02/09-01/01

Urbroj: 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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03.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine», broj 174/04. i 79/07.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25.
sjednici od 02. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2008. GODINI

1. UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite
i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Općina Podgorač u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04. i
79/07.) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.

2. UGROZE
Bitne ugroze kojima je podložno područje Općine Podgorač su prirodne
katastrofe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poplave,
Požari otvorenog tipa,
Potresi,
Suše,
Olujno i orkansko nevrijeme,
Pijavice,
Klizišta,
Snježne oborine,

9.
10.

Poledice,
Tuče.

3. MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA
PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA
a) Poplave (moguće opasnosti i prijetnje)
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Kroz teritorij Općine Podgorač protiču rijeke Vuka te drugi vodotoci i s
obzirom na Državni plan obrane od poplava spada u sektor III, slivnog područja "KARAŠICA
- VUČICA" i «VUKA».
Glavna karakteristika vodnog režima ovog područja je pojava ugroženosti
nizinskih dijelova sliva unutarnjim i vanjskim (brdskim) poplavnim vodama već navedenih
rijeka i vodotoka.
Hrvatske vode, VGO Osijek, kao pravna osoba za upravljanje vodama su
temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera
obrane od poplava. Sve ove mjere razrađene su u Planu obrane od poplava Županije Osječkobaranjske.
Na osnovu iskustvenih podataka za proteklih 10 godina, na području Općine Podgorač
bile su 2 poplave te je u obrani od poplava i spašavanju ljudi i materijalnih dobara prosječno
bilo angažirano 30 osoba.
Prema statističkim pokazateljima i iskustvima najkritičniji mjeseci u godini za
poplavu su rujan i listopad te veljača i ožujak zbog jakih kiša i topljenja snijega. Za ljudske i
materijalne štete opasnosti i prijetnje od poplave postoje u manjoj mjeri i iste se mogu
otkloniti vlastitim sredstvima.
b) Požari otvorenog prostora (moguće opasnosti i prijetnje)
Sa sve većim razvojem i industrijalizacijom, povećanjem kapaciteta,
proizvodnjom zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih materijala, javljaju se brojne mogućnosti za
katastrofalne požare sa velikim štetama i teškim posljedicama.
Na osnovu iskustvenih podataka za proteklih 10 godina, na području Općine
Podgorač bilo je 5 požara na godinu s materijalnom štetom u iznosu od 80.000,00 kuna.
Iako je mogućnost i opasnost izbijanja požara otvorenog prostora, na području
Općine Podgorač, s obzirom na šumske površine, te površine pod žitaricama, velika, u
proteklom desetljeću izbilo je 84 požara ili 7 požara godišnje, s prosječnom materijalnom
štetom oko 10.000,00 kuna.
Od ukupnog broja požara, najveći broj nastane na građevinskim i drugim
objektima 20 ili 25 % uz materijalnu štetu cca 5 - 10.000,00 kuna, dok na prometnim
sredstvima izbije oko 3 požara uz materijalnu štetu od 2.000,00 kuna.
Na lokaliziranju i gašenju požara otvorenog prostora bilo je angažirano je cca
400 ljudi.
Općina Podgorač raspolaže ljudskim i materijalno - tehničkim resursima
potrebnim za otklanjanje opasnosti od požara otvorenog prostora i smanjenje stradavanja
stanovništva i materijalnih dobara.

Na području Općine Podgorač osnovana su 5 DVD - a koji broje ukupno oko
250 aktivnih članova, a imaju slijedeću opremu: 2 navalna vozila, 2 traktorske cisterne, 3
prijenosne pumpe 8/8.
Za očekivati je, na osnovu iskustvenih podataka za proteklo desetljeće, da će se
trend izbijanja požara otvorenog prostora nastaviti istom učestalošću, a snage kojima
raspolažemo mogu otkloniti požare otvorenog tipa.
Do sada nije bilo angažiranja gasitelja iz susjednih općina, kao ni iz drugih
dijelova RH.
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c) Potres (moguće opasnosti i prijetnje)
Potresi nisu učestali na ovom području pa tako i u Općini Podgorač. Prema
iskustvenim pokazateljima potres na ovom području je bio 1964. godine s intenzitetom VI
stupnjeva i epicentrom u Novoj Gradiški te nije izazvao značajnije posljedice za stanovništvo
i materijalna dobra.
Pri 5 MKC potres osjeti većina ljudi, a povećavanjem se javlja opći strah i
panika. Moguća su oštećenja na pojedinim zgradama, a kod većeg stupnja i razorna oštećenja
zgrada. U prirodi su mogući poremećaji izdašnosti vode, stvaranja pukotina do odrona u
udubljenjima i nasipima cesta. Moguće je stvaranje bazena vode i poremećaja u izvorima
vode.
U slučaju potresa na području Općine Podgorač, a što je malo vjerojatno,
naročito bi bile ugrožene urbane sredine - sva naselja Općine Podgorač.
Zahvaljujući Zakonu o gradnji u Republici Hrvatskoj i njegovoj primjeni kod
gradnje, predviđena su minimalna oštećenja građevinskih objekata a time i posljedica od
potresa.
d) Suša (moguće opasnost i prijetnje)
Suša, kao vjerni pratitelj čovječanstva, nanosila je u prošlosti (a i sada nanosi)
neprocjenjive štete.
U uvjetima dužeg nedostatka oborina, visoke temperature i niske vlage zraka
ubrzava se isparavanje vode iz zemljišta i biljaka, što vodi postupnom isušivanju zemljišta,
najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka.
Kako za pojavu i intenzitet suše, osim narušavanja sustava prevladavajućih
zračnih strujanja velikih razmjera (opće cirkulacije atmosfere), veliki značaj imaju lokalni
čimbenici (oborinski režim, intenzitet isparavanja zemljišta, osobine i stanje zemljišta i
biljnog pokrivača, razina podzemnih voda), to su moguće opasnosti i prijetnje razlikuju od
područja do područja.
Suša je elementarna nepogoda koja najčešće pogađa teritorij Općine Podgorač
od svih prirodnih katastrofa.
Prema statističkim i iskustvenim pokazateljima na ovom području u posljednjih
deset godina suše su registrirane 2 puta. Kritični mjeseci za pojavu suša su srpanj i kolovoz,
što potvrđuju iskustveni podaci u proteklom desetljeću. Broj sušnih dana varira i isti uvjetuje
duljinu sušnog perioda, a njihovo prosječno trajanje je oko 30 dana.
Iako je bilo znatno više sušnih perioda, različitih vremenskih trajanja,
proglašene su 2 elementarne nepogode radi suše.

Prema iskustvenim podacima, za proteklih deset godina, na području Općine
Podgorač zabilježene su 2 suše, uz prosječnu materijalnu štetu od 6.000,000,00 kuna.
e) Oluja i orkansko nevrijeme (moguće opasnosti i prijetnje)
Nevrijeme, kao kompleksna vremenska pojava, manifestira se jakim oborinama
(često u obliku pljuskova), olujnim ili orkanskim vjetrom, a nerijetko i tučom. Za nevrijeme je
karakteristična njegova prostorna i vremenska ograničenost (po pravilu zahvaća mala
područja i kratko traje), te velika intenzivnost.
Kako je olujni vjetar onaj koji, prema Beauforovoj ljestvici za ocjenu jačina
vjetra, ima 8 stupnjeva (bofora) ili brzinu od 17,2 do 20,7 m/s, odnosno 62 do 74 km/h, a
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orkanski vjetar, prema istoj ljestvici, ima oznaku 12 (stupnjeva-bofora) ili brzinu od 32,7 do
36,9 m/s, odnosno 118 do 133 km/h, to narečeni vjetrovi nisu karakteristični i očekivani za
područje Općine Podgorač.
Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje Općine
Podgorač, a moguće pojavljivanje u našim krajevima, samo u kratkim i prilično nepravilnim
vremenskim intervalima (što mu je glavna karakteristika), nanijelo bi velike štete svojim
rušilačkim djelovanjem:
u građevinarstvu (rušiti krovove i slabije građevine, onemogućiti radove
pomoću dizalica)
u elektroprivredi i HPT prometu (kidati električne i telefonske vodove, rušiti
njihove nosače)
u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokovati polijeganje žitarica, osipanje zrna iz
klasa, prijelom stabljike, kidanje cvijetova, otresanje plodova, lom grana i cijelih
stabala voćaka i različitog šumskog drveća)
u prometu.
Sukladno statističkim pokazateljima, unazad 10 godina na području Općine
Podgorač nije bilo orkanskih i olujnih nevremena, a najkritičniji mjeseci su svibanj i lipanj.
f) Pijavica (moguće opasnosti i prijetnje)
U vrlo nestabilnoj atmosferi, nerijetko u izravnoj ili posrednoj vezi s prodorima
hladnog zraka i pri još nekim dodatnim lokalnim uvjetima, moguća je pojava pijavica,
atmosferskih vrtloga neobične snage koje se u obliku lijevka pružaju između oblaka i tla.
Pijavica brzo nastaje i brzo iščezava i praktično opustoši područje preko kojeg
prođe. Najveća žestina razaranja uočava se najčešće u području duljine 2-3 km i širine do 100
metara. Inače, razorna moć pijavice potječe od velike razlike u tlaku unutar njezinog lijevka i
izvan njega i goleme snage vjetra na periferiji lijevka. Prilikom prijelaza pijavice preko nekog
područja većina pokretnih predmeta, iščupano drveće, životinje, pa i ljudi, budu usisani i kroz
lijevak dignuti na veću visinu, a zatim odbačeni nekoliko desetaka, stotina metara (pa čak i
kilometara) daleko.
Međutim, pijavice, čiji mehanizam vrtloga još nije do kraja rasvijetljen, iako se
zna da u središnjem dijelu vrtloga vlada nizak tlak (150-250 milibara niži nego u okolici), a
jak vjetar na ivici lijevka (od 300-500 km/h), nisu karakteristične za područje Općine
Podgorač te stoga ni očekivane.

g) Klizište (moguće opasnosti i prijetnje)
Klizanje zemljišta je jedan od najčešćih suvremenih geoloških procesa koji
može nastati prirodnim putem (riječnom erozijom, abrazionim i tektonskim procesima,
djelovanjem podzemnih i površinskih voda) ili djelatnošću čovjeka (miniranja, vibracije
strojeva, različiti vidovi gradnje koji mogu bitno promijeniti stabilnost kosina).
Nagib kosina u kojima se stvaraju klizišta, može biti vrlo blag (manji od 5
stupnjeva) ili vrlo strm (do 45 stupnjeva), ali su klizišta najčešća na kosinama s nagibom od
10 do 30 stupnjeva.
Kako se klizišta prepoznaju prema deformacijama terena (pukotine u tlu),
deformacijama na objektima (pukotine i rušenja objekata) te deformacijama na vegetaciji
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("pijane šume" sa stablima nagnutima niz kosinu ili na suprotnu stranu), to možemo
konstatirati da nerečenih deformacija, tj. klizišta nema na području Općine Podgorač, niti su
ista očekivana.
U cilju sprečavanja eventualnih štetnih posljedica koje bi mogle nastati
pojavom klizišta, izvršena je kategorizacija terena na području Općine Podgorač prema
stupnju stabilnosti i rajoniziranje terena prema pogodnosti za gradnju.
h) Snježne oborine (moguće opasnosti i prijetnje)
Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica
intenzivnih i dugotrajnih snježnih oborina.
Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne
zadržavaju dugo i česta su odstupanja od tog prosjeka.
Iako su snježne oborine u našim krajevima redovita pojava u hladnijem dijelu
godine, one u najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male visine
snježnog pokrivača i njegovog kratkog zadržavanja na tlu.
S obzirom na utjecaj na cestovni promet, u meteorologiji je usvojeno da se
padanje snijega od 10 cm ili više u tijeku 24 sata, smatra elementarnom nepogodom za koju
su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba naselja različitim potrepštinama, pružanje
zdravstvene pomoći, gubici trgovinskih radnih organizacija i dr.
Osim toga, obilne snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na krovnim
konstrukcijama različitih građevina, u elektroprivredi i poštansko - telegrafskom prometu, te
šumskom gospodarstvu.
Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale
posebne poremećaje u svakodnevnom životu i radu stanovništva. Najkritičniji mjeseci u
godini su prosinac i siječanj.
U cilju sprečavanja štetnih posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne
oborine, iako one (prema iskustvenim podacima za proteklo desetljeće) nisu karakteristične za
područje Općine Podgorač, provode se preventivne mjere zaštite na građevinskim objektima
pravilnim projektiranjem njihovih krovnih konstrukcija te organizacijom nadležnih službi za
zimsko održavanje cesta (državne,županijske, lokalne).
Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju
velike snježne oborine te izradom sinoptičkih karata, moguće su pravovremene pripreme za
prevladavanje eventualnih snježnih nepogoda.
i) Poledica (moguće opasnosti i prijetnje)

Poledica, kao glatka i prozirna ledena prevlaka na predmetima ili na tlu,
nastaje smrzavanjem kapljica rosulje ili kišnih kapi, također nije očekivana pojava (dužeg
vremenskog trajanja) na području Općine Podgorač.
Za razliku od atmosferske poledice, koja nastaje dodirom "hladnih" i "toplih"
kapljica, sekundarna poledica nastaje potpunim ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode,
bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o
stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom).
Sekundarna poledica je prije moguća na području Općine Podgorač (ali bez
karakteristike elementarne nepogode) i ona najveće kratkotrajne probleme može pričiniti
prometu te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu i elektroprivredi.
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Najugroženiji putni i prometni pravci su Podgorač – Ostrošinci i Podgorač –
Stipanovci – Kršinci. Sukladno statističkim pokazateljima i iskustvu najkritičniji mjeseci su
prosinac, siječanj i veljača.
Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja
prometnica odgovarajućim kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se
pridaje pozornost kod nadležnih komunalnih i zimskih službi u Općini Podgorač.
j)Tuča (moguće opasnosti i prijetnje)
Tuča, u usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, je vrlo rijetka na području
Općine Podgorač, iako je, uz sušu, najvjerojatnija.
Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju tako da može proći i
nekoliko godina da je na jednom mjestu nema, a zatim je jedne godine bude na pretek. U 60%
slučajeva tuča u našim krajevima pada poslije podne (između 14 i 18 sati) u trajanju od jedne
do pet minuta, a u izuzetnim slučajevima i do pola sata kao svibnja 2002. godine (uz olujno
nevrijeme).
Najkritičniji mjeseci za pojavu tuče su travanj, svibanj i lipanj jer se tada stječu
najpovoljniji uvjeti za nastanak tuče (miješanje toplog i hladnog zraka).
Bez obzira što područje na kojem pada tuča najčešće ima oblik vrpce, pruge
nejednake širine 1-2 km i duljine 15-22 km, ona je moguća na čitavom području Općine
Podgorač.
Tuča prouzroči najveće štete na poljoprivrednim kulturama nanoseći biljkama
mehanička oštećenja lisne površine i reprodukcijskih organa (što izravno utječe na smanjenje
ili izostajanje prinosa), te voćarstvu, vinogradarstvu, šumarstvu, kao i građevinskim,
prometnim i drugim objektima.
Prema statističkim pokazateljima u proteklih 10 godina bilo je 2 pojave tuče, a
stradalo je područje Podgorača, Razbojišta i Stipanovaca u najkritičnijim mjesecima svibnju i
lipnju.
Štete od tuče, čija visina ovisi o intenzitetu, trajanju i veličini zrna tuče, mogu
se znatno smanjiti, a u nekim slučajevima i posve otkloniti, dobro definiranim, organiziranim
i provođenim sustavom protugradne obrane.
Na području Općine Podgorač nalaze se 2 stanice za obranu od tuče, a po
potrebi se može tražiti pomoć od Osječko – baranjske županije.
4. PLANSKI I PROVEDBENI DOKUMENTI

Kako bi u cijelosti bila pripravna za zaštitu i spašavanje u reagiranju na
katastrofe, velike nesreće i nepogode Općina Podgorač donijela je slijedeće planske i
provedbene dokumente:
Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka
prirodnih i civilizacijskih katastrofa,
–
Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
–
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
–
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
područje Općine Podgorač,
–
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Odluku o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala
na poljoprivrednim i drugim površinama na području Općine Podgorač,
–
Plan gospodarenja otpadom,
–
Prostorni plan uređenja Općine Podgorač,
–
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru,
–
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja,
–
Odluku o osnivanju i imenovanja Stožera zaštite i spašavanja na području Općine
Podgorač,
–
Rješenje o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine
Podgorač,
–
Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite na području Općine Podgorač,
–
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,
–
Operativni plan zimske službe.
–

Kroz Planove, Odluke, Programe, Rješenja i Smjernice utvrđen je broj ljudskih
i materijalnih resursa kojima Općina Podgorač raspolaže u cilju zaštite i spašavanja. Službe i
pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti i predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja (Dom zdravlja, Veterinarska stanica, DVD, Hrvatske
šume, Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb), detaljno
su obrađeni u donesenim dokumentima.

5. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na
najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa
stanovništva prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u
prostornom planiranju.
Općina Podgorač osigurala je uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih
i drugih dobara. S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju

prirodnih i civilizacijskih katastrofa poduzete su aktivnosti i u Proračunu Općine Podgorač
osigurana financijska sredstva u tu svrhu.
U slučajevima elementarnih nepogoda koje su zadesile područje Općine
Podgorač u zadnjih 10 godina, Općina Podgorač pokazala je spremnost u provođenju mjera
sklanjanja stanovništva te zaštite i spašavanja u prostornom planiranju.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Za sustav zaštite i spašavanja u Proračunu Općine Podgorač za 2008. godinu
osigurano je ukupno 319.000,00 kuna, i to 14.000,00 za potrebe Civilne zaštite (5.000,00 za
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Stožer zaštite i spašavanja te 9.000,00 za postrojbe Civilne zaštite), 15.000,00 za Crveni križ
te 290.000,00 za Vatrogastvo (5.000 za Vatrogasnu zajednicu Našice te 285.000,00 za
Dobrovoljna vatrogasna društva). Od planiranih 319.000,00 kuna ukupno je utrošeno
10.000,00 za potrebe Crvenog križa te 290.000,00 za Vatrogastvo.

7. ZAKLJUČNE OCJENE

Stanje spremnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja u slučaju nastanka
nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ocjenjuje se kao vrlo dobro zbog
mogućnosti brzog djelovanja na terenu, obučenosti i opremljenosti ljudstva koje sudjeluje u
zaštiti i spašavanju.

Klasa: 810-02/09-01/02
Urbroj: 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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04.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine», broj 174/04. i 79/07.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25.
sjednici od 02. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2009. GODINI

1. UVODNE ODREDBE

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, a s
ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih
nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, dobrovoljne vatrogasne postrojbe, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, kao i službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podgorač u 2009. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće :

2. PLANSKI DOKUMENTI

Temeljem odredbi članka 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne
novine», broj 174/04. i 79/07.), potrebno je slijedeće:
1. donijeti Procjenu ugroženosti i izraditi Plan zaštite i spašavanja za područje
Općine Podgorač,
2. izradu planskih dokumenta povjeriti ovlaštenim pravnim osobama u području
planiranja zaštite i spašavanja,

3.

osigurati sredstva u Proračunu Općine Podgorač.

3. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe
civilne zaštite)
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj
174/04. i 79/07.) i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(«Narodne novine», broj 40/08.) osnovan je Stožer zaštite i spašavanja.
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»broj
174/04. i 79/07.), Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
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(«Narodne novine», broj 40/08.), te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine», broj 111/07.), donesena je
Odluka o ustrojavanju postrojbi civilne zaštite i popuna postrojbi i u Proračunu Općine
Podgorač za 2009. godinu predviđena su sredstva za popunu, opremanje, osposobljavanje, a
po potrebi i aktiviranje navedenih snaga.
U cilju učinkovitog i racionalnog izvršavanja zadaća potrebno je:
1. provesti osposobljavanje Stožer zaštite i spašavanja i civilne zaštite Općine
Podgorač,
2. napraviti ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene. Aktom o ustroju
postrojbe civilne zaštite predvidjeti osobni i materijalni ustroj postrojbe po sastavu i veličini,
način popune postrojbe te oblik i sadržaj službene iskaznice pripadnika civilne zaštite,
3. osnovati Postrojbu opće namjene u skladu sa Pravilnikom o ustrojstvu, popuni
i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje,
4.
kontinuirano provoditi osposobljavanje postrojbe civilne zaštite,
5.
u okviru postrojbe civilne zaštite, osnovati ekipu koja će se educirati u smislu
pružanja prve pomoći, edukaciji priključiti članove DVD-a,
6.
potrebno je osigurati primjeren skladišni prostor za opremu postrojbi zaštite i
spašavanja, te općinskih postrojbi civilne zaštite u okviru prostora Općine Podgorač,
7.
za postrojbu civilne zaštite Općine Podgorač potrebitu opremu za rad koristit će se
oprema kojom raspolaže Općina Podgorač (ručne kosilice - trimeri, traktorska kosilica,
motorna pila, potopne pumpe i slično), a ostala oprema će se nabavljati prema planu i
financijskim mogućnostima.

4. VATROGASTVO
S ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja na području Općine Podgorač u 2009. godini potrebno je slijedeće:
1. Za postrojbe DVD-a Općine Podgorač potrebno je prema mogućnostima
osigurati financijska sredstva za nabavku opreme za čišćenje zagađenih voda, opreme za
čišćenje cesta i oprema za usisavanje voda,
2. Potrebno je osigurati financijska sredstva za tekuće potrebe DVD-a Općine
Podgorač u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

5. SKLONIŠTA
U Proračunu Općine Podgorač planirati financijska sredstva za tekuće
održavanje postojećih kapaciteta skloništa, tehničku kontrolu te investicijsko održavanje
skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih
i civilizacijskih katastrofa. Poduzimati mjere na izgradnji, održavanju i sanaciji pristupnih
putova.
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6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti (Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba,
zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukturevodovod, kanalizacija, čistoća groblja i dr. te pravne osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu Općine Podgorač za 2009.
godinu planirati financijska sredstva za financiranje programa i djelatnosti navedenih pravnih
osoba čija bi realizacija pridonijela jačanju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Osim navedenog, potrebno je utvrditi način dogradnje i jačanja dijela njihovih
sposobnosti koje su značajne za zaštitu i spašavanje, a osobito:
1. omogućiti kontakte sa Službom za javno zdravstvo koja kontinuirano provodi
nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i kupanje, proizvodnjom i prometom
namirnica, odlaganjem otpadnih tvari te provoditi obavezne DDD mjere sukladno odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
2. upoznavanje s obvezama koje proizlaze iz Zakona o crvenom križu,
3. na nivou Općine Podgorač provoditi osposobljavanje učenika Osnovne škole
Hinka Juhna u Podgoraču i pripadajućih područnih škola u pružanju prve pomoći,
4.
u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Našice potrebno je educirati osobu
koja će provoditi poslove Službe traženja.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za osobnu zaštitu te za pružanje
pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo
za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija
nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
Potrebno je osposobiti Stožer za zaštitu i spašavanje za brzo i kvalitetno
funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja
osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Osijek s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine
Podgorač, a posebno:
–

–

osiguravanje financijskih sredstava za provedbu aktivnosti osposobljavanja i
uvježbavanja operativnih snaga zaštite i spašavanja kao i imenovanje Stožera
zaštite i spašavanja Općine Podgorač, Zapovjedništva civilne zaštite Općine
Podgorač te razradu metodologije rada istih,
analiziranje stanja sustava zaštite i spašavanja i donošenje smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje Općine Podgorač
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te donošenje Financijskog plana o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja,
–
planiranje i gradnja skloništa - zaklona sukladno dokumentima prostornog
planiranja te suradnja na davanju mišljenja i suglasnosti na dokumente
prostornog uređenja temeljem Procjene ugroženosti i Planova zaštite i
spašavanja.
Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku koji Vlada RH donosi svake godine, a u svrhu pravodobne
pripreme protupožarne sezone razraditi i usvojiti:
Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Podgorač,
–
Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na
području Općine Podgorač,
–
Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za područje Općine Podgorač,
–
Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara,
–
s obzirom da Općina Podgorač ima na ovom području najveći potencijal u ljudstvu i
materijalno tehničkim sredstvima potrebno je sačiniti ažurne popise i registre raspoloživih
snaga i sredstava za potrebe eventualnog žurnog angažiranja u akcijama zaštite i spašavanja te
dogovoriti i uskladiti standardne operativne postupke za njihovo angažiranje,
–
osigurati uvjete za nesmetan rad inspektora zaštite i spašavanja i vatrogasnih
inspektora Područnog ureda koji nadziru provedbu Zakona o zaštiti i spašavanju i
podzakonskih propisa.
–

S ciljem djelotvornije suradnje Općina Podgorač će preispitati svoje
mogućnosti i odrediti službu koja će obavljati poslove zaštite i spašavanja te odgovornu osobu
koja će nadzirati izvršavanje poslova i biti kontakt osoba za suradnju prema Područnom uredu
za zaštitu i spašavanje u Osijeku.

Klasa: 810-02/09-01/03
Urbroj: 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2009. GODINI
R. BR.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

OPIS POZICIJE
PLANSKI DOKUMENTI
Izrada procjene ugroženosti
Planova zaštite i spašavanja
UKUPNO
CIVILNA ZAŠTITA
Osiguravanje uvjeta za evakuaciju
zbrinjavanje i sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere
Stožer zaštite i spašavanja
Zapovjedništvo civilne zaštite
Postrojbe civilne zaštite
Voditelji skloništa
UKUPNO
VATROGASTVO
Javne vatrogasne postrojbe
Vatrogasne zajednice
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
UKUPNO
SKLONIŠTA
Tekuće održavanje
Tehnička kontrola
Investicijsko održavanje
UKUPNO
UDRUGE GRAĐANA ( HGSS,
planinari, kinolozi, radioamateri,
aeroklubovi i dr.
UKUPNO
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE
KOJIMA
JE
ZAŠTITA
I
SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST (Hitna pomoć, javno
zdravstvo, socijalna služba, Crveni
križ, veterinarska služba, zaštita bilja,
zaštita okoliša, javna poduzeća za
održavanje komunalne infrastrukture-

REALIZIRANO
U 2008. GODINI

PLANIRANO ZA
2009. GODINU

5.000,00
5.000,00
10.000,00

5.000,00
285.000,00
290.000,00

9.000,00
296.000,00
305.000,00

10.000,00

20.000,00

vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja
i dr. kao i pravne osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom,
turističkom i drugim djelatnostima od
interesa za zaštitu i spašavanje)
UKUPNO
SVEUKUPNO SUSTAV ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
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10.000,00
300.000,00

20.000,00
335.000,00

05.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 25. sjednici od 02. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2009. godini
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2009. godini
(u daljnjem tekstu: Program) obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za
razvoj socijalne skrbi u Općini Podgorač te utvrđena visina i raspored sredstava za
financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2009. godini.
II.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži:
-

pomoć obiteljima i kućanstvima,
stipendiranje studenata,
sufinanciranje prehrane učenika,
pomoć za ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema,
financiranje osiguranja učenika od nezgode,
financiranje prijevoza učenika,
naknade za novorođenčad,
naknade umirovljenicima.

III.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2009. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu i raspoređuju se
kako slijedi:
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Stipendiranje studenata
Sufinanciranje prehrane učenika
Pomoć za ortopedske sprave, pomagala

140.000,00 kuna
72.000,00 kuna
50.000,00 kuna

i ostala medicinska oprema
Financiranje osiguranja učenika od nezgode
Financiranje prijevoza učenika
Naknade za novorođenčad
Naknade umirovljenicima

UKUPNO:

10.000,00 kuna
8.500,00 kuna
450.000,00 kuna
35.000,00 kuna
65.000,00 kuna

830.500,00 kuna
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IV.

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač za donošenje
pojedinačnih odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.

VI.
Ovaj Program biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 550-01/09-01/04
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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06.
Na temelju članka 9. a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(«Narodne novine», broj 47/90. i 27/93.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni
glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25.
sjednici od 02. ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2009. godini

I.
Programom javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2009. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Podgorač
te visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u
2009. godini.
II.
Općina Podgorač u Program javnih potreba u kulturi u 2009. godini uvrštava:
-

programe udruge građana i drugih organizacija u kulturi od interesa za
Općinu Podgorač,
manifestacije značajne za Općinu Podgorač i njezinu kulturnu tradiciju,
ostale programe.
III.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2009.
godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu i raspoređuju se kako
slijedi:
HKD «Podgoračani» Podgorač
Radio Našice
17. Smotra folklora «Oj, jesenske duge noći»
Obilježavanje Dana Općine Podgorač
Podgoračke ljetne noći

Kapitalne donacije

5.000,00 kuna
20.000,00 kuna
5.000,00 kuna
4.000,00 kuna
25.000,00 kuna

HKD «Podgoračani» Podgorač

12.000,00 kuna

UKUPNO:

71.000,00 kuna
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IV.

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač za donošenje
pojedinačnih odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.

VI.
Ovaj Program biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 612-01/09-01/02
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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07.
Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu («Narodne novine», broj
71/06. i 150/08.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač»,
broj 7/05. i 1/06. - ispravak), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02. ožujka
2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2009. godini

I.
Programom javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2009. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u športu od značenja za Općinu Podgorač
te visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u športu u Općini Podgorač u
2009. godini.

II.
Javne potrebe od značenja za Općinu Podgorač su:
-

-

aktivnosti, poslovi i djelatnosti u vezi s poticanjem i promicanjem športa,
treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih
natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša,
održavanje i izgradnja športskih objekata,
ostali programi.

III.
Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značenja za Općinu
Podgorač u 2009. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu i
ovisno o kvaliteti športova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata
raspoređuju se kako slijedi:
NK SLOGA Podgorač
NK MLADOST Stipanovci
NK DINAMO Budimci
NK VUKA Razbojište
NK POGANOVCI Poganovci

34.000,00
28.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00

kuna
kuna
kuna
kuna
kuna

ŠRU SMUĐ Podgorač
Nogometno središte Našice

4.000,00 kuna
15.000,00 kuna

UKUPNO:

120.000,00 kuna
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IV.

Športske udruge iz točke III. ovog Programa dužne su o izvršenju Programa
podnijeti godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Podgorač u rokovima propisanim za
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu.

V.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač za donošenje
pojedinačnih odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

VI.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.

VII.
Ovaj Program biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 620-01/09-01/02
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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08.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. i 178/04.), članka 30. Statuta
Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 2.
Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 1/02.), Općinsko
vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI U 2009. GODINI KOJE SE
FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti u 2009. godini koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2009. godinu,
raspored sredstava komunalne naknade na pojedine komunalne djelatnosti i okvirni opseg
radova u komunalnim djelatnostima koje se financiraju iz komunalne naknade.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2009. godinu u
visini od 80.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade na komunalne djelatnosti
kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje javne rasvjete
zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
čišćenje i održavanje javnih površina
održavanje groblja
odvodnja atmosferskih voda

25.000 kuna
15.000 kuna
20.000 kuna
15.000 kuna
5.000 kuna

Članak 4.
Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u
tablicama kako slijedi:
1. Održavanje javne rasvjete
Red
broj

Namjena

Iznos

1.
2.

Utrošak električne energije
Održavanje i popravci
UKUPNO

15.000
10.000
25.000

2. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
42
Red
broj
1.

Namjena
Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
UKUPNO

Iznos
15.000
15.000

3. Čišćenje i održavanje javnih površina
Red
broj
1.
2.
3.

Namjena
Čišćenje divljih deponija smeća
Odvoz konfiskata
Košnja
UKUPNO

Iznos
3.000
2.000
15.000
20.000

4. Održavanje groblja
Red
broj
1.

Namjena
Održavanje groblja
UKUPNO

Iznos
15.000
15.000

5. Odvodnja atmosferskih voda
Red
broj
1.

Namjena
Odvodnja atmosferskih voda
UKUPNO

UKUPNO:

Iznos
5.000
5.000

80.000

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.
Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podgorač», a
primjenjuje se tijekom 2009. godine.

Klasa: 363-02/09-01/03
Urbroj: 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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09.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. i 178/04.), članka 30. Statuta
Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 6.
Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 4/04.),
Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2009. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se:
1. objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine
Podgorač planiraju graditi u 2009. godini, s opisom poslova i procjenom
troškova,
2. financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se izgradnja novih te
rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opreme.
Članak 3.
Ovim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture za:
-

javne površine
groblja i mrtvačnice
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka
1., 2. i 3. ovog članka je komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.
točka 4. i 5. naknade za priključenje i cijena komunalne usluge.
Opći izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka
su: proračun Općine Podgorač, naknade za koncesije i drugi izvori utvrđeni posebnim
propisom.

Članak 4.
Prikaz objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2009.
godini, s opisom posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom za
svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama kako slijedi:
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1. Objekt i uređaji javnih površina
Red
broj
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv
objekta / uređaja
nogostup
nogostup
nogostup i parkiralište
nogostup
nogostup
autobusna nadstrešnica
autobusna nadstrešnica
autobusna nadstrešnica

Lokacija

Vrsta zahvata

Stipanovci
Razbojište
Podgorač
Kelešinka
Bijela Loza
Podgorač
Poganovci
Budimci

izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja

UKUPNO

Procjena
troškova
35.000
35.000
100.000
15.000
35.000
34.000
17.000
34.000
305.000

Izvori financiranja: Proračun općine: 300.000
Ostali izvori
: 5.000

2. Objekti groblja i mrtvačnice
Red
broj
1.
2.

Naziv
objekta / uređaja
mrtvačnica
mrtvačnica

3.

mrtvačnica

4.
5.

mrtvačnica
mrtvačnica

Lokacija

Vrsta zahvata

Ostrošinci
Budimci
(katoličko groblje)
Budimci
(pravoslavno groblje)
Kršinci
Poganovci

izgradnja
izgradnja

Procjena
troškova
227.000
227.000

izgradnja

227.000

izgradnja
izgradnja
UKUPNO

240.000
240.000
1.161.000

Lokacija

Vrsta zahvata

Budimci
Poganovci

izgradnja
dovršenje

Procjena
troškova
25.000
20.000

Izvori financiranja: Proračun općine: 1.100.000
Ostali izvori
:
61.000

3. Objekti javne rasvjete
Red
broj
1.
2.

Naziv
objekta / uređaja
javna rasvjeta
javna rasvjeta

3.
4.

javna rasvjeta
javna rasvjeta

Kršinci
Podgorač

dovršenje
dovršenje
UKUPNO

20.000
20.000
85.000

Izvori financiranja: Proračun Općine: 80.000
Ostali izvori
: 5.000
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UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
1.491.000
dovršenje
60.000
UKUPNO
1.551.000

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
1.480.000
ostali izvori
71.000
UKUPNO
1.551.000

4. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom
Red
broj
1.

Naziv
objekta / uređaja
magistralni cjevovod

Lokacija
Markovac N.-Razbojište

Vrsta
Količina
zahvata
izgradnja 13000 m
UKUPNO

Procjena
troškova
1.500.000
1.500.000

Izvori financiranja: Proračun općine:
40.000
Priključne takse: 260.000
Ostali izvori
: 1.200.000

5. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Red
broj
1.

Naziv
objekta/uređaja
kanalizacija

Lokacija

Vrsta zahvata

Količina

Podgorač

dovršenje
UKUPNO

6000 m

Procjena
troškova
2.500.000
2.500.000

Izvori financiranja: Proračun općine:
50.000
Priključne takse: 200.000
Ostali izvori:
2.250.000

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
1.500.000
dovršenje
2.500.000
UKUPNO

4.000.000

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
90.000
priključne takse
460.000
ostali izvori
3.450.000
UKUPNO
4.000.000

Članak 5.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju
aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podgorač.
Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih
i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa,
projektiranje, nadzor i izvođenje radova.
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Članak 6.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar
kalendarske godine utvrdit će Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 7.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.

Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podgorač», a
primjenjuje se tijekom 2009. godine.

Klasa: 361-01/09-01/03
Urbroj: 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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10.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Podgorač za 2008. godinu.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 351-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta za 2008. godinu.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-04/09-01/02
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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12.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Podgorač u 2008. godini.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 550-01/09-01/03
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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13.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Podgorač u 2008. godini.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 612-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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14.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini
Podgorač u 2008. godini.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 620-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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15.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2008. godini koje se financiraju iz
sredstava komunalne naknade.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-02/09-01/02
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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16.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 25. sjednici od 02.
ožujka 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 361-01/09-01/02
Urbroj : 2149/04-02/09-02
Podgorač, 02. ožujka 2009.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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01.
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

P L A N N A B A V E Z A 2 0 0 9. G O D I N U
Članak 1.
Ovim Planom nabave za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se
predmeti, vrste i načini nabave roba, usluga i radova, dinamika provođenja postupaka nabave
i procijenjena vrijednost nabava za proračunsku 2009. godinu.
Članak 2.
Postupak nabave može započeti ako su sredstva za nabavu planirana u
Proračunu ili osigurana na drugi propisani način.
Članak 3.
Za pripremu i provedbu postupaka nabave utvrđenih ovim Planom Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač donosi Odluku o početku postupka javne nabave, kojom se
utvrđuje početak i odabir postupka javne nabave te ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u
postupku javne nabave.
Administrativno – tehničke poslove vezane uz pripremu postupka nabave
obavlja Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.
Članak 4.
Procijenjena vrijednost ukupnih nabava u 2009. godini utvrđuje se u iznosu od
1.800.616,00 kuna, od čega za nabavu roba 550.811,00 kuna, za nabavu usluga 281.449,00
kuna i za nabavu radova 968.356,00 kuna.
Tablica Plana nabave za 2009. godinu sastavni je dio ovog Plana.
Članak 5.
Ovaj Plan objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Podgorač», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Klasa : 400-08/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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TABLICA PLANA NABAVE ZA 2009. GODINU

Red.
br.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opis predmeta
nabave

Adaptacija i uređenje
parkirališta i
nogostupa Podgorač, Razbojište,
Stipanovci,
Kelešinka, Bijela
Loza
Adaptacija i uređenje
poljskih puteva

Adaptacija i uređenje
općinske zgrade i
Društvenih domova –
Bijela Loza, Budimci,
Poganovci, Ostrošinci
Izgradnja Kuća
oproštaja – Kršinci i
Poganovci

Stručni i investicijski
nadzor na izgradnji
Kuća oproštaja u
Kršincima i
Poganovcima
Autobusne
nadstrešnice –
Podgorač, Budimci,
Poganovci
Adaptacija i

CPV

Vrsta
nabave

Vrsta
postupk
a

45233161-5

NAB
83

OTV P

14212000-0

NAB
83

OTV P

45262700-8

NAB
83

OTV P

45215400-1

NAB
83

OTV P

74262000-3

NAB
82

IU

28112321-6

NAB
81

IU

Zakonska
osnova

Članak
128. stavak
1. i članak
129. stavak
1.

Članak
128. stavak
1. i članak
129. stavak
1.
Članak
128. stavak
1. i članak
129. stavak
1.
Članak
128. stavak
1. i članak
129. stavak
1.
Članak
129. stavak
2.

Članak
129. stavak
2.

Stavka
osiguranih
sredstava u
Proračunu za
2009. godinu

Procijenjen
a vrijednost
nabave (bez
PDV-a)
kn

42149

180.327,00

32329

122.950,00

32321

200.819,00

42129

370.000,00

42129

11.000,00

42149

69.670,00

45316100-6

NAB
83

IU

Članak
129. stavak
2.

42144

69.670,00

74251000-3

NAB
82

IU

Članak
129. stavak
2.

41261

69.800,00

45112711-2

NAB
83
NAB
82

IU

32349

24.590,00

32131

4.098,00

32211

19.672,00

32212

4.098,00

32214

4.098,00

32215

4.918,00

32231

255.737,00

32234

63.934,00

32251

53.278,00

32252

8.196,00

32311

30.327,00

32313

17.213,00

32332

16.393,00

10.

rekonstrukcija javne
rasvjete - Podgorač,
Poganovci, Budimci,
Kršinci
Urbanistički plan
uređenja
Poduzetničke zone
"Podgorač"
Hortikulturalno
uređenje parka Podgorač
Obrazovni seminari

11.

Uredski materijal

22800000-8

NAB
81

IU

12.

Literatura (časopisi,
novine)

22210000-5

NAB
81

IU

13.

Sredstva za čišćenje

24513000-3

NAB
81

IU

14.

Radna odjeća

18110000-3

NAB
81

IU

15.

Električna energija

40100000-3

NAB
81

IU

15.

Motorni benzin

23110000-1

NAB
81

IU

7.

8.

9.

16.

Sitni inventar

17.

Auto gume

18.

Usluge telefona,
telefaksa

19.

20.

80422200-0

Sve oznake
za ostalu
robu
pojedinačne
vrijednosti
manje od
2.000 kn
25111000-2

IU

NAB
81

IU

NAB
81

IU

64210000-1

NAB
82

IU

Poštanske usluge

64110000-0

NAB
82

IU

Usluge promidžbe i
informiranja

74410000-6

NAB

IU

Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.

Članak
129. stavak
2.

Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak

21.

(oglašavanja)
Pitka voda

41110000-3

82
NAB
81

IU

22.

Usluge odvjetnika i
pravnih savjetnika

74110000-0

NAB
82

IU

23.

Održavanje
računalnog sustava

50312000-5

NAB
82

IU

24.

Održavanje web
stranice

50312510-3

NAB
82

IU

25.

Grafičke i tiskarske
usluge

78000000-7

NAB
82

IU

26.

Usluge osiguranja
zaposlenih

66331100-0

NAB
82

IU

15000000-8

NAB
81
NAB
82

IU

27.
28.

Reprezentacija
(prehrambeni
proizvodi i piće)
Usluge banaka

66110000-4

IU

29.

Usluge sanacije
divljih deponija

90122124-3

NAB
82

IU

30.

Usluge odvoza
konfiskata

7740000-4

NAB
82

IU

31.

Usluge čišćenja
uredskih prostorija

74750000-1

NAB
82

IU

50112000-3

NAB
82

IU

74313120-3

NAB
82
NAB
82

IU

32.

33.
34.

Usluge popravaka i
održavanja
prijevoznih sredstava
Usluge tehničkog
pregleda (registracije)
prijevoznih sredstava
Usluge osiguranja
prijevoznih sredstava

66337100-2

IU

35.

Uredska oprema

36121000-5

NAB
81

IU

36.

Trimeri i kosilice za
košnju

29331100-9

NAB
81

IU

37.

Računalni programi

302410000-

NAB

IU

2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak
129. stavak
2.
Članak

32341

4.098,00

32373

4.098,00

32381

16.803,00

32381

1.229,00

32391

8.196,00

32923

6.557,00

32931

32.786,00

34311

11.475,00

32342

8.196,00

32349

4.098,00

32345

12.295,00

32323

8.196,00

32394

6.557,00

32921

4.918,00

42212

8.196,00

42239

13.934,00

42621

8.196,00

38.

Geodetski poslovi
(parcelacijski
elaborati, elaborati
iskolčenja i dr.)

0

81

74275000-7

NAB
82

129. stavak
2.
IU

Članak
129. stavak
2.

32375

40.000,00

1.800.616,00
58

Napomena br. 1 NAB 81 – robe
NAB 82 – usluge
NAB 83 – radovi

Napomena br. 2 OTV P – otvoreni postupak
OGR P – ograničeni postupak
IU - izravno ugovaranje

NAB 81
NAB 82
NAB 83
ukupno

550.811,00
281.449,00
968.356,00
1.800.616,00
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02.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 103. stavak 6. Odluke o komunalnom redu
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 1/06., 5/07. i 2/08.), Općinsko poglavarstvo
Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

O P E R AT I V N I P LA N Z I M S K E S L U Ž B E
Z A 2008. / 2009. G O D I N U
I.
Operativnim planom zimske službe za 2008. / 2009. godinu (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuju se prioriteti čišćenja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač za 2008.
/ 2009. godinu, stupnjevi pripravnosti te obveze izvođača radova u pogledu potrebne
mehanizacije i odgovarajućeg broja radnika.
II.
Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje
prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je
određen posebnim propisima.

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

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

V.

Zimska služba organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenog
2008. do 15. ožujka 2009. godine 24 - sata dnevno, a u skladu s važećim stupnjevima
pripravnosti.
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VI.
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršiti će se kada snijeg napada 5
(pet) cm, a isključivo na poziv predsjednika Poglavarstva.
Radovi na osiguranju prohodnosti se moraju dovršiti u najkraćem mogućem
roku, a najkasnije u roku od 5 sati od trenutka prestanka padalina, ovisno o vremenskim
uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.

VII.
Radovi u Zimskoj službi 2008. / 2009. godini izvodit će se sa 2 ekipe te sa
vlastitom mehanizacijom.

Klasa : 340-01/08-01/04
Urbroj : 2149/04-03/08-17
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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03.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 5. Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta
i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 3/06., 4/06. i 5/07.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD
NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE
NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2009. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2009. godinu (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava u 2009. godini koja se
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje
grobnog mjesta, raspored sredstava na pojedine djelatnosti i okvirni opseg radova.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i
godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2009. godinu u visini od 150.000,00
kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na djelatnosti kako slijedi:
-

održavanje mrtvačnica
uređenje puteva i staza
košnja
hortikulturno uređenje
izgradnja mrtvačnica

5.000 kuna
5.000 kuna
30.000 kuna
10.000 kuna
100.000 kuna
Članak 4.

Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u
tablicama kako slijedi:

1. Održavanje mrtvačnica
Red.
broj
1.
2.

Namjena

Iznos

Utrošak električne energije
Održavanje i popravci
UKUPNO
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3.000
2.000
5.000

2. Uređenje puteva i staza
Red.
broj
1.

Namjena
Uređenje puteva i staza
UKUPNO

Iznos
5.000
5.000

3. Košnja
Red.
broj
1.
2.

Namjena
Motorni benzin
Nabava trimera
UKUPNO

Iznos
25.000
5.000
30.000

4. Hortikulturno uređenje
Red.
broj
1.

Namjena
Hortikulturno uređenje
UKUPNO

Iznos
10.000
10.000

5. Izgradnja mrtvačnica
Red.
broj
1.
2.

Namjena

Iznos

Projektna dokumentacija
Građevinski radovi
UKUPNO

25.000
75.000
100.000

UKUPNO:

150.000

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.
Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Općine Podgorač», a
primjenjuje se tijekom 2009. godine.
Klasa: 363-04/09-01/01
Urbroj: 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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04.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba – sredstva za održavanje
čistoće
I.
Za godišnju nabavu roba – sredstva za održavanje čistoće, prihvaća se ponuda
tvrtke Billa d.d. Zagreb, Jadranska avenija 2.

II.
Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će
se sastaviti poseban Ugovor.

III.
Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.

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

Klasa : 330-01/09-01/02
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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05.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba za reprezentaciju
I.
Za godišnju nabavu roba za reprezentaciju, prihvaća se ponuda tvrtke Billa d.d.
Zagreb, Jadranska avenija 2.

II.
Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će
se sastaviti poseban Ugovor.

III.
Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.

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

Klasa : 330-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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06.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba – uredskog materijala
I.
Za godišnju nabavu roba – uredskog materijala, prihvaća se ponuda tvrtke Pin
trgovački obrt Našice, Franjevačka 2 E.

II.
Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će
se sastaviti poseban Ugovor.

III.
Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.

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

Klasa : 032-04/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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07.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga u 2009. godini
I.
Za pružanje geodetskih usluga u 2009. godini, prihvaća se ponuda Geodetskog
ureda – vl. Igor Dubaić, Našice, Pejačevićev trg 3.

II.
Nabava usluga iz točke I. ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu
će se sastaviti poseban Ugovor.

III.
Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.

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

Klasa : 932-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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08.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnje čišćenje i održavanje uredskih prostorija
Općine Podgorač
I.
Za godišnje čišćenje i održavanje uredskih prostorija Općine Podgorač,
prihvaća se ponuda tvrtke "Viki" d.o.o. za održavanje i upravljanje nekretninama Osijek,
Sjenjak 135.

II.
Nabava usluge iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu
će se sastaviti poseban Ugovor.

III.
Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.

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

Klasa : 031-06/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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09.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja
Poduzetničke zone "Podgorač"
I.
Za izradu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač"
prihvaća se ponuda tvrtke "Zavod za prostorno planiranje" d.d. Osijek.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 69.800,00 kuna bez
PDV-a (slovima: šesdesetdevettisućaosamstokuna).

III.
"Zavod za prostorno planiranje" d.d. Osijek, dužan je u roku od 15 dana od
primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

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

Klasa : 350-02/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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10.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za nabavu 5 Autobusnih nadstrešnica
tipa 1100 u naseljima Podgorač, Budimci i Poganovci
I.
Za nabavu 5 Autobusnih nadstrešnica tipa 1100 u naseljima Podgorač, Budimci
i Poganovci, prihvaća se ponuda tvrtke Vojtek d.o.o. Beli Manastir, B. Bartoka 13.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 80.318,70 kuna
uključujući i PDV (slovima: osamdesettisućatristoosamnaestkunaisedamdesetlipa).

III.
Vojtek d.o.o. Beli Manastir, B. Bartoka 13, dužan je u roku od 15 dana od
primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

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

Klasa : 361-01/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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11.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za programsko rješenje za vođenje proračunskog
računovodstva
I.
Za programsko rješenje za vođenje proračunskog računovodstva, prihvaća se
ponuda tvrtke «Libusoft Cicom" d.o.o. Novi Zagreb, Remetinečka cesta 7 a.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu programa u iznosu od
8.093,70 kuna (slovima: osamtisućadevedesettrikuneisedamdesetlipa) bez PDV – a.
Ugovorom će se ugovoriti i usluga za mjesečno održavanje programa.

III.
«Libusoft Cicom" d.o.o. Novi Zagreb, Remetinečka cesta 7 a dužan je u roku
od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 032-04/08-01/01
Urbroj : 2149/04-03/08-02

Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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12.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za 2009. godinu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/08.), Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009. godine, donijelo je

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2009. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu osigurana za
tekuće donacije za vatrogastvo raspoređuju se :

38119 TEKUĆE DONACIJE VATROGASNIM DRUŠTVIMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VZ Našice
DVD Podgorač
DVD Stipanovci
DVD Kršinci
DVD Kelešinka
DVD Razbojište

9.000,00 kn
58.000,00 kn
45.000,00 kn
56.000,00 kn
7.000,00 kn
60.000,00 kn

UKUPNO :

235.000,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 4. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».

Klasa : 402-06/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
72
13.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za 2009. godinu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/08.), Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009. godine, donijelo je

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2009. godinu za kapitalne donacije za vatrogastvo
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu osigurana za
kapitalne donacije za vatrogastvo raspoređuju se:

38219 KAPITALNE DONACIJE VATROGASNIM DRUŠTVIMA
1.

DVD Stipanovci

70.000,00 kn

UKUPNO :

70.000,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 4. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».

Klasa : 402-06/09-01/02
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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14.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za 2009. godinu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/08.), Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009. godine, donijelo je

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2009. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu osigurana za
tekuće donacije za vjerske zajednice raspoređuju se :

38112 TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
1.
2.
3.
4.

Crkva sv. Nikole Podgorač
Crkva presv. Trojstva Budimci
Crkva Vaznesenja Gospodnjega Budimci
Adventistička crkva Stipanovci

UKUPNO :

36.500,00
11.000,00
10.000,00
2.500,00

kn
kn
kn
kn

60.000,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 4. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».

Klasa : 402-06/09-01/03
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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15.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za 2009. godinu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/08.), Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009. godine, donijelo je

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2009. godinu za tekuće donacije za udruge
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu osigurana za
tekuće donacije za udruge raspoređuju se :
38114 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA
1. Vijeće srpske nacionalne manjine
3.000,00 kn
17.000,00 kn
2. Nikola Vidačić, Podgorač
3. Udruga hrvatskih branitelja «Hrvatski sokol» Našice
500,00 kn
4. Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice
1.000,00 kn
5. Udruga slijepih osoba Našice
1.000,00 kn
6. Udruga hrv. branitelja dragov.Domov.rata Feričanci
500,00 kn
7. Udruga Hvidr-a Našice
500,00 kn
8. Udruga vukovarskih veterana Grada Našica
500,00 kn
9. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Dom.rata Našice
500,00 kn
10. Udruga specijalne policije «Orao» Orahovica - Našice
500,00 kn
11. Pčelarska udruga «Pčela» Našice
500,00 kn
12. Udruga civilnih invalida rata Našice
500,00 kn
13. Matica umirovljenika Našice
5.000,00 kn
14. Nacionalna udruga Roma "Evropa" Našička Breznica
500,00 kn
15. Moto klub "Lovci na šubare" Podgorač
1.000,00 kn
16. Udruga osoba s invaliditetom Našice
1.000,00 kn
17. Funap Našice
500,00 kn
UKUPNO :

34.000,00 kn
II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 4. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».
Klasa : 402-06/09-01/04
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
75

16.
Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih
lista i kandidata («Narodne novine», broj 1/07.), članka 45. Statuta Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 15. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2009. godinu («Službeni glasnik Općine Podgorač»,
broj 7/08.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici od 19. siječnja 2009.
godine, donijelo je

OD L U K U
o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Podgorač za 2009. godinu za političke stranke
I.
Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Podgorač za
2009. godinu u glavi 3. podglava 3. pozicija 38114 doznačivat će se političkim strankama
koje participiraju članstvom svojih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Podgorač.
II.
Obračunati iznos od 1.000,00 kuna po jednom vijećniku za godinu dana
doznačivati će se tromjesečno do 15. dana zadnjeg mjeseca u tromjesečju.
III.
Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz točke I. i II.
ove Odluke iznosi:
1. Hrvatskoj seljačkoj stranci
5.000,00 kn
2. Hrvatskoj narodnoj stranci
3.000,00 kn
3. Hrvatskoj demokratskoj zajednici
3.000,00 kn
4. Hrvatskoj stranci prava
1.000,00 kn
5. Hrvatskoj stranci umirovljenika
1.000,00 kn
6. Demokratskom centru
1.000,00 kn
7. Demokratskoj stranci slavonske ravnice
1.000,00 kn
8. Nezavisnoj listi – Zvonko Ladnjak
1.000,00 kn
UKUPNO :

16.000,00 kn
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».
Klasa : 402-06/09-01/05
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
76
17.
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu izgradnje
Kuća oproštaja u naseljima Kršinci i Poganovci
I.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje
postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
II.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
početak i odabir postupka nabave,
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave.
–
–

III.
Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 00423718.

IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
V.
Predmet nabave je Izgradnja Kuća oproštaja u naseljima Kršinci i Poganovci.

Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45215400-1.
Evidencijski broj javne nabave je 9/09.
Planom nabave za 2009. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 4.

VI.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
77
1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Odjela za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač – voditelj,
2. Ivanka Balentić, administrativni referent u Odjelu za
općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član,
3. Dejan Kučić, upravni referent – komunalni redar u Odjelu za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član.
VII.
Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog
naručitelja u postupku javne nabave obavlja Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 370.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač
za 2009. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak
128. stavak 1. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
XI.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.
XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
«Službenom glasniku Općine Podgorač».
Klasa: 361-02/09-01/01
Urbroj: 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
78
18.
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu Adaptacije i
uređenja općinske zgrade i Društvenih domova u Bijeloj Lozi, Budimcima,
Poganovcima i Ostrošincima
I.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje
postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
II.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
početak i odabir postupka nabave,
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave.
–
–

III.
Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 00423718.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
V.

Predmet nabave je Adaptacija i uređenje općinske zgrade i Društvenih domova
u Bijeloj Lozi, Budimcima, Poganovcima i Ostrošincima.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45262700-8.
Evidencijski broj javne nabave je 10/09.
Planom nabave za 2009. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 3.
VI.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
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1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Odjela za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač – voditelj,
2. Ivanka Balentić, administrativni referent u Odjelu za
općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član,
3. Dejan Kučić, upravni referent – komunalni redar u Odjelu za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član.
VII.
Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog
naručitelja u postupku javne nabave obavlja Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 200.819,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač
za 2009. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak
128. stavak 1. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
XI.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
«Službenom glasniku Općine Podgorač».
Klasa: 360-01/09-01/01
Urbroj: 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
80
19.
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu
Adaptacije i uređenja poljskih puteva
I.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje
postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
II.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
početak i odabir postupka nabave,
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave.
–
–

III.
Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 00423718.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
V.

Predmet nabave je Adaptacija i uređenje poljskih puteva.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
14212000-0.
Evidencijski broj javne nabave je 11/09.
Planom nabave za 2009. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 2.
VI.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
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1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Odjela za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač – voditelj,
2. Ivanka Balentić, administrativni referent u Odjelu za
općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član,
3. Dejan Kučić, upravni referent – komunalni redar u Odjelu za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član.
VII.
Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog
naručitelja u postupku javne nabave obavlja Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 122.950,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač
za 2009. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak
128. stavak 1. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
XI.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
«Službenom glasniku Općine Podgorač».
Klasa: 360-01/09-01/03
Urbroj: 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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20.
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,
broj 110/07. i 125/08.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu Adaptacije i
uređenja parkirališta i nogostupa u Podgoraču, Razbojištu, Stipanovcima,
Kelešinki i Bijeloj Lozi
I.
Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje
postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
II.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
početak i odabir postupka nabave,
–
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave.
–

III.
Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 00423718.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
V.

Predmet nabave je Adaptacija i uređenje parkirališta i nogostupa u Podgoraču,
Razbojištu, Stipanovcima, Kelešinki i Bijeloj Lozi.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45233161-5.
Evidencijski broj javne nabave je 12/09.
Planom nabave za 2009. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 1.
VI.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su:
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1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Odjela za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač – voditelj,
2. Ivanka Balentić, administrativni referent u Odjelu za
općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član,
3. Dejan Kučić, upravni referent – komunalni redar u Odjelu za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač – član.
VII.
Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog
naručitelja u postupku javne nabave obavlja Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 180.327,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač
za 2009. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak
128. stavak 1. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 110/07.
i 125/08.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.
XI.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
«Službenom glasniku Općine Podgorač».
Klasa: 360-01/09-01/02
Urbroj: 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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21.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 51. sjednici
od 23. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora nad
izgradnjom 2 Kuće oproštaja u naseljima Kršinci i Poganovci
I.
Za obavljanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom 2 Kuće oproštaja u
naseljima Kršinci i Poganovci, prihvaća se ponuda tvrtke «Valenčak» d.o.o. za projektiranje,
inženjering i konzalting Našice, Pejačevićev trg 11.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 11.000,00 kuna bez
PDV-a (slovima: jedanaesttisućakuna).

III.
«Valenčak» d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting Našice,
Pejačevićev trg 11 dužan je u roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa
Općinom Podgorač.

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

Klasa : 361-08/09-01/01

Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 23. veljače 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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22.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 51. sjednici
od 23. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za obavljanje usluge računovodstva i knjigovodstva
I.
Za obavljanje usluge računovodstva i knjigovodstva, prihvaća se ponuda tvrtke
"Cito" d.o.o. Đakovo, M. Gupca 13.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu usluge u mjesečnom iznosu
od 3.333,00 kuna (slovima: tritisućetristotridesettrikune), uključujući i PDV.

III.
S obzirom da se radi o opravdanoj potrebi i nepredviđenom rashodu, cijena
usluge iz točke II. ove Odluke financirati će se iz sredstava tekuće rezerve.

IV.
"Cito" d.o.o. Đakovo, M. Gupca 13 dužan je u roku od 15 dana od primitka ove
Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.
Ugovor će se zaključiti na određeno vrijeme, do povratka odsutnog
računovodstvenog referenta sa bolovanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».
Klasa : 401-03/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-02
Podgorač, 23. veljače 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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23.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač«, broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 51. sjednici
od 23. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
I.
Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač utvrđuje visinu naknade za rad
ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja u postupcima javne nabave u iznosu od 105,00
kuna (slovima: stopetkuna) neto po provedenom postupku javne nabave.

II.
Pravo na isplatu naknade imaju ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koji se
imenuju Odlukom o početku postupka javne nabave, a sudjelovali su u postupku pripreme i
provođenja postupaka javne nabave.

III.
Iznos iz točke I. ove Odluke isplaćivati će se preko tekućeg (žiro) računa po
okončanju postupka javne nabave.

IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Podgorač», a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

Klasa : 121-14/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 23. veljače 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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24.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 50. sjednici
od 19. siječnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU

1. Dužnicima za komunalnu naknadu ostaviti će se mogućnost otplate duga
na rate tijekom prvih 6 mjeseci 2009. godine.
2. Protekom roka iz točke 1. ove Odluke provesti će se postupak ovrhe na
plaći / mirovini dužnika.
3. Na dospjeli iznos duga komunalne naknade naplatiti će se zakonska
zatezna kamata i troškovi postupka ovrhe.
4. Troškovi postupka ovrhe određuju se u iznosu od 50,00 kuna.
5. Za postupak pripreme i provedbe ovrhe zadužuje se Odjel za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač.
6. Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-02/09-01/01
Urbroj : 2149/04-03/09-01
Podgorač, 19. siječnja 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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25.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj
139/04. - pročišćeni tekst i 174/04.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 51.
sjednici od 23. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č AK

1. Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač potvrđuje g. Andriju Vinić za
zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD-a Podgorač.
2. Za potpisivanje suglasnosti ovlašćuje se g. Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa: 214-05/09-01/01
Urbroj: 2149/04-03/09-02
Podgorač, 23. veljače 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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26.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj
139/04. - pročišćeni tekst i 174/04.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 51.
sjednici od 23. veljače 2009. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č AK

1. Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač potvrđuje g. Mirka Abramović za
zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD-a Kršinci.
2. Za potpisivanje suglasnosti ovlašćuje se g. Goran Đanić, načelnik Općine
Podgorač.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa: 214-05/09-01/02
Urbroj: 2149/04-03/09-02
Podgorač, 23. veljače 2009.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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