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Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10.), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač
(Klasa: 214-02/05-01/01 od mjeseca travnja 2005. godine) i članka 36. Statuta Općine
Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

PROVEDBENI PLAN
UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2014. GODINU
I.
Općinsko vijeće Općine Podgorač donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite
od požara za područje Općine Podgorač za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan)
u cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Podgorač.
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Podgorač potrebno
je u 2014. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke, urbanističke, mjere zaštite
odlagališta otpada i administrativne mjere:
1. ORGANIZACIJSKE MJERE
1.1. Vatrogasna postrojba
Na području Općine Podgorač nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već djeluje
nekoliko Dobrovoljnih vatrogasnih društava koje s DVD-ima i JVP-om s područja
Grada Našica čine područnu Vatrogasnu zajednicu Našice te temeljem Statuta
Vatrogasne zajednice Grada Našica operativno pokrivaju područje Općine Podgorač.
To su: DVD Podgorač kao središnje dobrovoljno vatrogasno društvo, DVD
Stipanovci, DVD Kelešinka, DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište.
Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj
47/06. i 110/11.) zadužuje se dobrovoljna vatrogasna društva da vrše redovito
ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje provodi svake prve subote u mjesecu u
12 sati korištenjem znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u
Republici Hrvatskoj.
Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih
postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02.) zadužuju
se dobrovoljna vatrogasna društva na provjeru i eventualno popunjavanje opremom i
sredstvima za rad u slučaju nedostataka.
Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osigurati 24-satno dežurstvo vatrogasaca
sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i žetveno razdoblje)
koje izrađuje Općina Podgorač.
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Izvršitelj zadatka: DVD Podgorač, DVD Stipanovci, DVD Kelešinka,
DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom
području
Općina Podgorač donijela je novu Odluku o organizaciji i načinu obavljanja
dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Općine Podgorač“ 5/12.) koja je
usklađena sa zakonima koji su stupili na snagu.
Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sa obrtom „Dimnjak“
Stipanovci, vl. Jozo Feldi je istekao. Općina Podgorač je sukladno Zakonu o
koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.) krajem 2013. godine objavila u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Obavijest o dodjeli koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač. Postupak dodjele koncesije
je u tijeku, te se donošenje Odluke o davanju koncesije očekuje najkasnije do kraja
veljače 2014. godine. Potpisivanje Ugovora o koncesiji i početak koncesije
očekuje se do sredine mjeseca ožujka 2014. godine.
Koncesionar je dužan podnositi Izvješća sukladno odredbama Odluke o
organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova („Službeni glasnik Općine
Podgorač“ 5/12.). Sastavni dio Izvješća je i popis vlasnika/korisnika nekretnina
koji ne dozvoljavaju pristup dimnjačarskoj službi. Prema navedenom popisu
Općina Podgorač dužna je obavijestiti iste i upozoriti ih na počinjeni prekršaj.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih
poslova
b) Uskladiti Procjene ugroženosti i Planove zaštite od požara
Općina Podgorač je 04. srpnja 2005. godine usvojila Procjenu ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač i Plan zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač.
Općina Podgorač je dužna jednom u 5 godina uskladiti Procjenu s novonastalim
uvjetima i jednom godišnje uskladiti Plan.
Tijekom 2013. godine Općina Podgorač je pokrenula usklađivanje Procjene i
Plana sa novonastalim uvjetima i na iste dobila pozitivna mišljenja Vatrogasne
zajednice Osječko – baranjske županije i Inspektorata unutarnjih poslova
Policijske uprave Osječko – baranjske. Novoizrađena Procjena i Plan upućena su
na usvajanje Općinskom vijeću Općine Podgorač. Usvajanje istih očekuje se
najkasnije do kraja veljače 2014. godine.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
2. TEHNIČKE MJERE
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi
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DVD Podgorač ima 60 članova, od kojih su 29 operativnih i imaju položeni
stručni ispit. Unutar 15 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem –
garažom za 1 vozilo. Na Vatrogasnom tornju nalazi se električna sirena za
uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Podgorač.
Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na
opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Stipanovci ima 120 članova, od kojih su 70 operativnih i imaju položeni
stručni ispit. Unutar 15 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem –
garažom za 2 vozila. Na krovu Vatrogasnog doma nalazi se električna sirena za
uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Stipanovci.
Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na
opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Kelešinka ima 30 članova, od kojih su 18 operativnih i imaju položeni
stručni ispit. Unutar 15 minuta moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom. U prostorijama
Vatrogasnog doma nalazi se ručna vatrogasna sirena za uzbunjivanje stanovništva,
koja svojom čujnosti pokriva naselje Kelešinka.
Potrebno je izvršiti pregled opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi
kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Kršinci ima 50 članova, od kojih su 20 aktivnih. Unutar 15 minuta moguće
je izvršiti odlazak na intervenciju.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem –
garažom za 1 vozilo. Na prostorijama Vatrogasnog doma nalazi se sirena za
uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva naselje Kršinci.
Potrebno je izvršiti pregled vozila i opreme te otkloniti eventualne nedostatke na
opremi i vozilima kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
DVD Vuka Razbojište ima 15 članova, od kojih su 10 aktivnih. Unutar 15 minuta
moguće je izvršiti odlazak na intervenciju.
Za potrebe rada DVD-a članovi raspolažu Vatrogasnim domom i spremištem –
garažom za 1 vozilo. U prostorijama Vatrogasnog doma nalazi se ručna
vatrogasna sirena za uzbunjivanje stanovništva, koja svojom čujnosti pokriva
naselje Razbojište.
Potrebno je izvršiti pregled opreme te otkloniti eventualne nedostatke na opremi
kako bi u svakom trenutku bili spremni za intervenciju.
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Izvršitelj zadatka: DVD Podgorač, DVD Stipanovci, DVD Kelešinka,
DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
Dojave i cjelokupna komunikacija oko nastalog događaja obavljaju se fiksnim i
mobilnim uređajima pozivom na 112, dok se operativni dio vatrogasne
intervencije obavlja putem elektronskog sustava koji trenutno poziva 8 aktivnih
članova dobrovoljnih vatrogasnih društava pozivom na mobilni uređaj, te
uključivanjem električne sirene (provjera rada svake prve subote u mjesecu).
Kod velikih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek
obavlja poslove vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u
(standardni operativni postupak) za određeni događaj ili naputku glavnog
vatrogasnog zapovjednika OBŽ.
Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom
području izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i Općinskog načelnika.
Članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava redovito održavaju sastanke, vježbe,
kao i pokazne vježbe za javnost, natjecanja, te su organizirani po požarnim
zonama i pravcima djelovanja. Članovi su podijeljeni na podgrupe s mogućnošću
uspostave radio veze sa središtem. Tijekom požarne sezone obavljaju cjelodnevno
dežurstvo (4x6sati). U svakoj je grupi vozač vatrogasnog vozila.
Izvršitelj zadatka: DVD Podgorač, DVD Stipanovci, DVD Kelešinka,
DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište
3. URBANISTIČKE MJERE
3.1. Prostorno-planska dokumentacija
Općina Podgorač ima izrađen Prostorni plan uređenja Općine Podgorač (PPUO
Podgorač).
U narednom razdoblju planira se pokrenuti izrada Izmjena i dopuna PPUO
Podgorač radi usklađivanja sa novim zakonskim propisima i Prostornim planom
uređenja Osječko – baranjske županije.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač i stručni izrađivač
Izmjena i dopuna PPUO Podgorač
3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina
Na području Općine Podgorač sve su prometne i javne površine uvijek prohodne u
svrhu nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za
korištenjem predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.)
dužna je zatražiti suglasnost Općine i voditi računa o sigurnosti prometa
(cestovnog i pješačkog). Sve eventualne prepreke otkloniti u najkraćem roku. Do
svih javnih građevina (dječji vrtić, osnovna škola, ambulanta, pošta i dr.) osiguran
je cestovni prilaz, a kroz naselja Stipanovci, Kelešinka, Podgorač, Razbojište,
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Bijela Loza i dio naselja Budimci (ulica B. J. Jelačića) izvedena je vodovodna
mreža s nadzemnim i podzemnim hidrantima.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i
gašenje požara („Narodne novine“, broj 67/96. i 41/03.).
Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. Našice i Općina Podgorač
3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara
Na području Općine Podgorač izvedena je vodovodna mreža s nadzemnim i
podzemnim hidrantima u naseljima Stipanovci, Kelešinka, Podgorač, Razbojište,
Bijela Loza i dijelu naselja Budimci (ulica B. J. Jelačića), sukladno Pravilniku za
hidrantsku mrežu („Narodne novine“, broj 8/06.), odgovarajućeg promjera za
priključak vatrogasnih cijevi i na međusobnom razmaku sukladno hidrauličkom
proračunu i Pravilniku. Prostor oko hidranata mora biti stalno dostupan.
Izvršitelj zadatka: Našički vodovod d.o.o. Našice i Općina Podgorač
3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara
U neposrednoj blizini naselja Razbojište nalazi se rijeka Vuka, koja svojom
izdatnošću može zadovoljiti potrebe kod gašenja požara. Svi prilazi rijeci su
pristupačni te je moguć pristup vatrogasnim vozilom za crpljenje vode za potrebe
gašenja požara.
Osim rijeke Vuke, kao ostali izvor vode za gašenje požara može se koristiti i bajer
(jezero) koje se nalazi na ulazu naselja Podgorač.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač, DVD Podgorač, DVD Stipanovci,
DVD Kelešinka, DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište
4.

MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA
Općina Podgorač nema na svom području odlagalište komunalnog otpada, već
komunalno poduzeće „Našički park“ d.o.o. Našice sakuplja i odvozi komunalni
otpad na odlagališta „Makloševac“ i „Pepelane“, koja se nalaze na području Grada
Našica.

5.

ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
NA OTVORENOM PROSTORU
a) Sukladno važećim propisima i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH koji donosi Vlada RH, Općina Podgorač ima
izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, a
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svake godine izrađuje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti (predžetveno i
žetveno razdoblje), Plan operativne provedbe programa aktivnosti za tekuću
godinu, Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u Općini
Podgorač i Plan dežurstava dužnosnika Općine Podgorač u predžetvenom i
žetvenom razdoblju.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
b) Dobrovoljna vatrogasna društva redovito organiziraju pokazne vježbe vezane za
gašenje požara. U skladu s mogućnostima i zainteresiranosti organizirati
osposobljavanje za vatrogasca.
U predžetvenoj i žetvenoj sezoni u preventivne radnje uključeni su: dobrovoljna
vatrogasna društva, Stožer zaštite i spašavanja Općine Podgorač, sve pravne osobe
na području Općine, OPG-ovi, Udruge građana te pojedinci.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač, DVD Podgorač, DVD Stipanovci,
DVD Kelešinka, DVD Kršinci i DVD Vuka Razbojište
c) Općina Podgorač svake godine obavještava i upozorava stanovništvo o
opasnostima od požara putem oglasne ploče.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
d) Općina Podgorač u predžetvenoj sezoni organizira tematsku sjednicu Stožera
zaštite i spašavanja Općine Podgorač, na kojoj članovi Stožera usvajaju Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u Općini Podgorač i
Financijski plan za požarnu sezonu.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
e) Sukladno važećim propisima Općina Podgorač ima propisane mjere za uređivanje
i održavanje naselja, rudina, živica, međa, poljskih putova i kanala putem
usvojenih slijedećih Odluka: Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik
Općine Podgorač“, broj 1/06., 5/07., 2/08. i 6/09.), Plan gospodarenja otpadom na
području Općine Podgorač za razdoblje 2008. - 2015. („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 5/07.) te Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 8/09.).
Gore navedenih Odluka dužni su se pridržavati svi mještani Općine Podgorač.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
f) Na području Općine Podgorač domaćinstva su uglavnom priključena na
vodovodnu mrežu, tamo gdje ona postoji (Stipanovci, Kelešinka, Podgorač i
Razbojište). Očekuje se pojačano priključenje domaćinstava u Bijeloj Lozi i dijelu
Budimaca zbog završetka vodoopskrbnih sustava u tim naseljima.
U funkciji je i dovoljan broj ispravnih bunara provjerene kvalitete.
Potrebno je redovito vršiti ispitivanje bunarske vode na nitrate. Bunari se nalaze u
dvorištima, stalno pristupačni.
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Prirodna pričuva vode je rijeka Vuka.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač
g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine
ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju
opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za
njegovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani
u neposrednoj blizini požara
h) Na području Općine Podgorač ima državnih cesta dužine cca 8250 m, županijskih
cesta dužine cca 50570 m, lokalnih cesta dužine cca 41424 m.
U nadležnost Općine Podgorač pripadaju nerazvrstane ceste dužine cca 9000 m, o
kojima se redovito brine „Binder“ d.o.o. Osijek na temelju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova.
Izvršitelj zadatka: Općina Podgorač i „Binder“ d.o.o. Osijek
III.
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač upoznati će s
odredbama ovog Provedbenog plana sve pravne osobe koje su ovim Planom predviđeni kao
izvršitelji pojedinih zadataka.
IV.
Sredstva za provedbu obveza Općine Podgorač koje proizlaze iz ovog
Provedbenog plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Podgorač za 2014.
godinu.
V.
Općinsko vijeće Općine Podgorač jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju
provedbe Provedbenog plana.
VI.
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostavlja se Osječko baranjskoj županiji, Službi za zajedničke poslove.
VII.
Ovaj Provedbeni plan objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Podgorač”.
Klasa: 214-01/14-01/02
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

10
02.
Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj
71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05.
sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2014. godini
I.
Programom javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u sportu od značenja za Općinu Podgorač
te visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u
2014. godini.
II.
Javne potrebe od značenja za Općinu Podgorač su:
-

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

Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u sportu od značenja za Općinu
Podgorač u 2014. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu i
ovisno o kvaliteti sportova, 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
Konjički klub Podgorač

UKUPNO:

38.000,00
34.000,00
15.000,00
15.000,00
34.000,00
4.000,00

kuna
kuna
kuna
kuna
kuna
kuna

140.000,00 kuna
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IV.
Sportske 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 2014. godinu.

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

VI.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku
samoupravu i upravu.

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

Klasa : 620-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

12
03.
Na temelju članka 9. a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05.
sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2014. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2014. 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
2014. godini.

II.
Općina Podgorač u Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini uvrštava:
-

programe udruga 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 2014.
godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu i raspoređuju se kako
slijedi:
HKD "Podgoračani" Podgorač
HKD "Gibarac" Poganovci
Radio Našice
XXIV. Smotra folklora "Oj, jesenske duge noći"
"Uskrsni stol u Podgoraču"
Obilježavanje Dana Općine Podgorač
Podgoračke ljetne noći

UKUPNO:

10.000,00 kuna
5.000,00 kuna
36.000,00 kuna
5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
7.000,00 kuna
30.000,00 kuna

98.000,00 kuna
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IV.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih
odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku
samoupravu i upravu.

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

Klasa : 612-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

14
04.
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj
157/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine,
donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2014. godini
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2014. 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 2014. godini.

II.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži:
-

pomoć obiteljima i kućanstvima,
stipendiranje studenata,
financiranje prijevoza učenika,
pomoć za ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema,
naknade za novorođenčad.
III.

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2014. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu i raspoređuju se
kako slijedi:
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Stipendiranje studenata
Financiranje prijevoza učenika
Pomoć za ortopedske sprave, pomagala
i ostala medicinska oprema
Naknade za novorođenčad

UKUPNO:

130.000,00 kuna
56.000,00 kuna
80.000,00 kuna
4.000,00 kuna
40.000,00 kuna

310.000,00 kuna
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IV.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih
odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku
samoupravu i upravu.

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

Klasa : 550-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

16
05.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.) i članka 36. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2014. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za
komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih
proračunskih izvora (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava
namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture, izvori tih sredstava i njihov predvidiv
raspored na pojedine komunalne djelatnosti.
Ovaj Program obuhvaća i javnozdravstvene djelatnosti te ostale, komunalnim
djelatnostima srodne djelatnosti, s utvrđenim iznosima sredstava i naznačenim izvorima
sredstava.
Članak 2.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa u
visini od 788.000,00 kuna.
Utvrđuju se slijedeći izvori sredstava za financiranje Programa:
1. komunalna naknada u iznosu od 120.000,00 kuna,
2. prihodi od naknada za korištenje javnih površina u iznosu od 2.000,00
kuna,
3. dio prihoda od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 335.000,00 kuna, za financiranje
održavanja nerazvrstanih cesta, odvodnje atmosferskih voda i
javnozdravstvene usluge,
4. dio prihoda od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta u iznosu od 65.000,00 kuna, za
financiranje održavanja javnih površina (sadnja cvijeća i ukrasnog bilja,
uklanjanje dotrajalih stabala) i održavanja groblja,
5. dio ostalih proračunskih prihoda u iznosu od 266.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava namijenjenih financiranju Programa na pojedine
komunalne djelatnosti kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

održavanje javne rasvjete
održavanje čistoće
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta

300.000,00 kuna
2.000,00 kuna
131.000,00 kuna
190.000,00 kuna
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5.
6.
7.

održavanje groblja
javnozdravstvene usluge
odvodnja atmosferskih voda

20.000,00 kuna
45.000,00 kuna
100.000,00 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
1.
2.

Namjena

Iznos

Utrošak električne energije
Održavanje i popravci
UKUPNO

220.000,00
80.000,00
300.000,00

Namjena

Iznos

Čišćenje javnih površina
UKUPNO

2.000,00
2.000,00

2. Održavanje čistoće
Red
broj
1.

3. Održavanje javnih površina
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Namjena

Iznos

Košnja zelenih površina
Održavanje cvijeća i drugog ukrasnog bilja
Sadnja cvijeća i ukrasnog bilja
Uklanjanje dotrajalih stabala
Održavanje fontana
UKUPNO

15.000,00
1.000,00
50.000,00
35.000,00
30.000,00
131.000,00

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
Red
broj
1.
2.
3.

Namjena

Iznos

Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje poljskih puteva
Zimska služba
UKUPNO

80.000,00
70.000,00
40.000,00
190.000,00
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5. Održavanje groblja
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Košnja zelenih površina
UKUPNO

20.000,00
20.000,00

6. Javnozdravstvene usluge
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Deratizacija i dezinsekcija
UKUPNO

45.000,00
45.000,00

7. Odvodnja atmosferskih voda
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Uređenje detaljne kanalske mreže
UKUPNO

100.000,00
100.000,00

UKUPNO:

788.000,00

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.
Članak 6.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 363-02/14-01/02
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

19
06.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.), članka 26. Zakona o vodama
("Narodne novine", broj 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), članka 36. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.) i članka 6. Odluke o komunalnom
doprinosu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/04., 6/09., 8/10. i 1/13.), Općinsko
vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture
za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se:
-

objekti i uređaji komunalne i vodne infrastrukture koji se na području
Općine Podgorač planiraju graditi u 2014. godini, s opisom poslova i
procjenom troškova,
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
obuhvaćenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te komunalnih vodnih građevina
obuhvaćenih Zakonom o vodama i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
obuhvaćenih drugim odgovarajućim propisima.
Članak 3.
Ovim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne i vodne
infrastrukture za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka
1., 2., 3. i 4. ovog članka je komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.
točka 5. i 6. 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.
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Članak 4.
Prikaz objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture koji će se graditi u
2014. godini, s opisom posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom
za svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama kako
slijedi:
1. Objekti i uređaji javnih površina
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naziv
objekta / uređaja
nogostup
nogostup
fontana
fontana
dječje igralište
klupe

Lokacija

Vrsta zahvata

Razbojište
Stipanovci
Podgorač
Stipanovci
Podgorač
Podgorač

adaptacija
adaptacija
oprema
oprema
urbana oprema
urbana oprema
UKUPNO:

Procjena
troškova
35.000,00
35.000,00
65.000,00
60.000,00
70.000,00
20.000,00
285.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 250.000,00
Ostali izvori
: 35.000,00
2. Objekti groblja i mrtvačnica
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv
objekta / uređaja
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica
mrtvačnica

Lokacija

Vrsta zahvata

Stipanovci
Razbojište
Kršinci
Poganovci
Podgorač
Ostrošinci
Bijela Loza
Budimci (katoličko)
Budimci (pravoslavno)

adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
adaptacija
UKUPNO:

Procjena
troškova
13.500,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 50.000,00
3. Objekti i uređaji nerazvrstanih cesta
U 2014. godini nije predviđena izgradnja ili adaptacija objekata i uređaja
nerazvrstanih cesta.
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4. Objekti javne rasvjete
Red
broj
1.
2.
3.

Naziv
objekta / uređaja
javna rasvjeta
javna rasvjeta
javna rasvjeta

Lokacija

Vrsta zahvata

Poganovci
Budimci
Bijela Loza

adaptacija
adaptacija
adaptacija
UKUPNO:

Procjena
troškova
15.000,00
15.000,00
15.000,00
45.000,00

Izvori financiranja: Proračun Općine: 45.000,00

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
0,00
adaptacija
165.000,00
urbana oprema
215.000,00
UKUPNO
380.000,00

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
345.000,00
ostali izvori
35.000,00
UKUPNO

380.000,00

5. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom
Red
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv
objekta / uređaja
vodoopskrbni sustav
naselja Budimci
vodoopskrbni sustav
naselja Poganovci
vodoopskrbni sustav
naselja Ostrošinci
vodoopskrbni sustav
naselja Kršinci

Lokacija

Količina

Budimci

Vrsta
zahvata
izgradnja

5.435 m

Procjena
troškova
200.000,00

Poganovci

izgradnja

10.350 m

200.000,00

Ostrošinci

izgradnja

5.890 m

100.000,00

Kršinci

izgradnja

5.420 m

100.000,00

UKUPNO:
Izvori financiranja: Proračun općine:
Priključne takse:
Ostali izvori
:

600.000,00

530.000,00
20.000,00
50.000,00

6. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
U 2014. godini nije predviđena izgradnja ili adaptacija objekata i uređaja za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
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UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
600.000,00
adaptacija
0,00
UKUPNO

600.000,00

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
530.000,00
priključne takse
20.000,00
ostali izvori
50.000,00
UKUPNO
600.000,00
Članak 5.

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju
predvidivih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne i vodne
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.
Članak 6.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar
kalendarske godine utvrdit će Općinski načelnik Općine Podgorač.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa
Zakonom o javnoj nabavi i drugim propisima.
Članak 7.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.
Članak 8.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 361-02/14-01/01
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

23
07.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) 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., 5/07. i 6/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače
2014. 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 2014. 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 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava u 2014. 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 2014. godinu u visini od 160.000,00
kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na djelatnosti kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje mrtvačnica
energetsko certificiranje mrtvačnica
košnja
hortikulturno uređenje
uklanjanje drveća sa groblja

60.000,00 kuna
25.000,00 kuna
30.000,00 kuna
20.000,00 kuna
25.000,00 kuna

Članak 4.
Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u
tablicama kako slijedi:
1.
Red.
broj
1.
2.
3.

Održavanje mrtvačnica
Namjena

Iznos

Utrošak električne energije
Održavanje i popravci
Adaptacija i uređenje
UKUPNO

5.000,00
5.000,00
50.000,00
60.000,00
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2.

Energetsko certificiranje mrtvačnica

Red.
broj
1.

3.

Namjena

Iznos

Energetsko certificiranje mrtvačnica
UKUPNO

25.000,00
25.000,00

Namjena

Iznos

Motorni benzin
Nabava trimera
UKUPNO

20.000,00
10.000,00
30.000,00

Košnja

Red.
broj
1.
2.

4.

Hortikulturno uređenje

Red.
broj
1.

5.
Red.
broj
1.

Namjena
Hortikulturno uređenje
UKUPNO

Iznos
20.000,00
20.000,00

Uklanjanje drveća sa groblja
Namjena

Iznos

Uklanjanje drveća sa groblja
UKUPNO

25.000,00
25.000,00

UKUPNO:

160.000,00

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan
postupku njegova donošenja.
Članak 6.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 363-04/14-01/01
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

25
08.
Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
broj 39/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine,
donijelo je

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE,
ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE
ZA RIBNJAKE U 2014. GODINI
I.
Ovim Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se raspored utroška sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2014. godini.
II.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake u 2014. godini u visini od 1.920.000,00 kuna.
III.
Utvrđuje se raspored sredstava iz točke II. ovog Programa za slijedeće
namjene:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

saniranje divljih deponija
održavanje poljskih puteva
održavanje nerazvrstanih cesta
zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
odvoz konfiskata
geoinformatizacija
usluge deratizacije i dezinsekcije
umjetno osjemenjivanje u govedarstvu
uređenje detaljne kanalske mreže
obrana od tuče
analiza tla
ostale komunalne usluge
sufinanciranje LAG „Karašica“
troškovi provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu

25.000,00 kn
70.000,00 kn
80.000,00 kn
40.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
45.000.00 kn
70.000,00 kn
100.000,00 kn
5.000,00 kn
10.000,00 kn
15.000,00 kn
5.800,00 kn
5.200,00 kn
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–

–

–

troškovi završetka natječajnog postupka za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
(uvođenje u posjed)
uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba,
Poduzetnička zona "Podgorač" i dr.)
neraspoređeni dio sredstava

U K U P N O:

14.000,00 kn
855.000,00 kn
570.000,00 kn

1.920.000,00 kn

IV.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 320-01/14-01/01
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

27
09.
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11.,
22/13., 54/13. i 148/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač (“Službeni glasnik Općine
Podgorač” broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE
PODGORAČ

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač, kontrola i nadzor nad izvođenjem radova
na nerazvrstanim cestama te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta na području Općine Podgorač je javno dobro u općoj
uporabi u vlasništvu Općine Podgorač.
Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema
bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu
cestu u smislu posebnog propisa.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine Podgorač niti se na
njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja
građevina sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Podgorač, pod uvjetom da ne ometaju
odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u
zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnosti
kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala
vlasništvo Općine Podgorač, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane
ceste, ne može se otuđiti.
Članak 3.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela
može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status
ostaje u vlasništvu Općine Podgorač.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
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Članak 4.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se naročito:
-

ceste koje povezuju naselja,
ceste koje povezuju područja unutar naselja,
terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
druge ceste na području naselja.
Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:
-

-

-

cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju
atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, propust, potporni i
obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te
sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine,
ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično),
građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju čine površine
zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna
građevina, površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su
prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju graditi građevine za potrebe
održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i putnicima (objekti za
održavanje cesta, upravljanje i nadzor prometa i slično),
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste
prema projektu ceste,
prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna) i oprema za
upravljanje i nadzor prometa,
javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i opreme ceste (odbojnici i
zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu parkiranja i
slično).
Članak 6.

Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na održavanje i
zaštitu drugih javno prometnih površina na području Općine Podgorač.
Javno prometne površine u smislu stavka 1. ovog članka su: pješačka zona,
pješačka staza, trg i druge javno prometne površine sukladno odredbama Odluke kojom se
uređuje komunalni red na području Općine Podgorač.
II.

UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 7.

Nerazvrstanim cestama upravlja Općina Podgorač.
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: Upravni
odjel) vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u skladu sa podzakonskim
propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baza podataka o nerazvrstanim
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cestama, obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine
Općine Podgorač, obavlja poslove u vezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama
(prava služnosti i prava građenja).
Članak 8.
Poslovi upravljanja
podrazumijevaju naročito:
-

nerazvrstanim

cestama,

u

smislu

ove

Odluke,

građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,
održavanje nerazvrstanih cesta,
evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.

1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
Članak 9.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:
-

-

pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu
ocjenu,
ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne
signalizacije,
ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih
akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno
propisima,
ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
ustupanje geodetskih radova,
ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
organizacija tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te
dijelova nerazvrstane ceste i objekta na korištenje i održavanje,
investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima
nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.
Članak 10.

Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg je dopušteno građenje i
rekonstrukcija nerazvrstane ceste, te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih
instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete i prometnu
suglasnost izdaje Općina Podgorač uz prethodno pribavljeno mišljenje Policijske uprave
osječko - baranjske.
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Članak 11.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i
građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine
nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije
instalacija i uređaja iz stavka 1. ovog članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i
uređaja.
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 12.
Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju pravne, odnosno fizičke
osobe kojima je to povjereno Ugovorom u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i
Odlukom o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta mogu se povjeriti i Vlastitom pogonu
Općine Podgorač, ukoliko ispunjava tehničke i stručne uvjete, a sve u skladu sa Zakonom o
komunalnom gospodarstvu i Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podgorač.
Radove na održavanju zelenih površina, drvoreda i ukrasnog grmlja obavlja
Vlastiti pogon Općine Podgorač.
Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih
instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati
vlasnik tih instalacija i uređaja.
Članak 13.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:
-

planiranje održavanja i mjera za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na
njima,
redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta,
stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova
na održavanju nerazvrstanih cesta,
ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala
i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.
Članak 14.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:
- ophodnju,
- redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- stručni pregled stanja cestovnih objekata,
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke
konstrukcije većeg opsega,
- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,
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-

-

mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od
asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke
konstrukcije i posteljice,
mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, pothodnik, potporni i obložni zid),
čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,
čišćenje, zamjenu i manje popravke otvorenog sustava za oborinsku
odvodnju na nerazvrstanoj cesti,
zaštitu pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
uništenje nepoželjne vegetacije,
uređenje bankina,
popravak, zamjenu i obnovu vertikalne i horizontalne signalizacije i
opreme,
održavanje svjetlosne signalizacije,
hitne popravke i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene
regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidivih okolnosti,
osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska
služba).
Članak 15.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na
nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom
odgovara prometno - tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz
stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom,
dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.
Članak 16.
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti
nerazvrstane ceste te sigurnosti odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je
radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.
Članak 17.
Radi provedbe zimske službe, Općinski načelnik Općine Podgorač donosi
Operativni plan zimske službe za razdoblje od 15. studenoga tekuće godine do 15. ožujka
naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni plan).
Članak 18.
Operativni plan iz članka 17. ove Odluke sadrži:
- mjesto pripravnosti zimske službe,
- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima pripravnosti utvrđenim za
javne ceste,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov
razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,
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-

dinamika provođenja pojedinih aktivnosti,
nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti ograničava ili zabranjuje za
pojedine vrste vozila,
procjenu troškova zimske službe,
obavještavanje o stanju i prohodnosti cesta.
Članak 19.

Pod radovima
podrazumijevaju se naročito:
-

održavanja

nerazvrstane

ceste

u

zimskim

uvjetima

pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,
čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne signalizacije,
uklanjanje posutog pijeska,
obilježavanje rubova kolnika,
osiguravanje odvodnje kolnika,
uklanjanje vozila s kolnika,
postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog
režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.
Članak 20.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijevaju naročito:
-

sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, propust,
pothodnik, nadhodnik),
poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,
korekciju prometno - tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom
poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,
dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova
postojeće regulacije prometa.

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu se izvoditi samo na
temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.
III.

MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 21.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe
samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojima se uređuju ceste,
zakonom kojim se uređuju sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.
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Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa, na nerazvrstanoj cesti je
zabranjeno naročito:
oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakloniti ili na bilo koji drugi način izmijeniti
postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne
uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati posjed
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
- sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,
- vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili predmete,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,
- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike obavještavanja, odnosno
oglašavanja bez odobrenja Općine Podgorač,
- rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način onečišćavati
nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti
sigurno odvijanje prometa na njoj.
-

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, u zaštitnom pojasu
nerazvrstane ceste zabranjeno je naročito:
-

postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje koji mogu ugroziti
sigurnost prometa,
namjerno paliti vatru i korov,
puštati domaće životinje bez nadzora,
ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade koji onemogućavaju
preglednost,
ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu pasti na nerazvrstanu
cestu,
obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti
sigurno odvijanje prometa na njoj.
Članak 22.

Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje,
ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Općine Podgorač.
Odobrenje Općine Podgorač u smislu stavka 1. ovog članka izdaje se naročito
za:
-

prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,
zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja
građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, polaganja ili ugradnje
komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te
instalacije i uređaje.
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Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 2. ovog
članka Općini podnijeti pisani zahtjev, o čemu se donosi Rješenje.
Članak 23.
Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske djelatnosti dolazi do
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti
naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.
Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovog članka
smatraju se vozila ukupne mase od 7,5 tona.
Djelatnost iz stavka 1. ovog članka i mjerila za utvrđivanje prekomjerne
uporabe nerazvrstane ceste utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste.
Visinu naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski
načelnik Općine Podgorač.
Općina Podgorač očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenje izazvano
prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.
Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo
oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste izvršiti će Općina
Podgorač putem treće pravne ili fizičke osobe, a sve o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka
1. ovog članka.
Članak 24.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja
građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje ili slično.
Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih,
mjernih i sličnih specijalnih vozila.
Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavaka 1. i 2. ovog članka plaća se
naknada.
Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste utvrđuje Općinski načelnik
Općine Podgorač.
Iznimno od odredbe članka 22. ove Odluke, za privremeno zauzimanje
nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi
pisano odobrenje Općine Podgorač.
U slučaju iz stavka 5. ovog članka, osoba koja je privremno zauzela
nerazvrstanu cestu obavezna je o tome obavijestiti Općinu Podgorač i Policijsku upravu
osječko - baranjsku.
Članak 25.
Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima,
polaganju ili ugradnji komunalnih ili drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te
instalacije i uređaje.
Pod prekopavanjem u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva se
izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke
konstrukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno postavljanja
vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije nakon
prekopavanja.
Za prekopavanje iz stavka 1. i 2. ovog članka plaća se naknada.
Visinu naknade iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Općinski načelnik Općine
Podgorač.
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Članak 26.
Investitori radova iz članka 25. ove Odluke, dostavljaju Općini Podgorač
godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 01. ožujka za tekuću
kalendarsku godinu.
Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima
gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač.
Prekopavanja nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno obavljati tijekom odvijanja
manifestacija od značajnijeg ineresa za Općinu Podgorač.
Članak 27.
Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja nerazvrstane
ceste izvodi investitor, po ovlaštenom izvoditelju radova.
Članak 28.
Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u smislu
članka 25. ove Odluke, donosi Komunalni redar, a sadrži naročito:
-

-

mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,
privremenu regulaciju prometa,
uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke,
mjere zaštite sudionika u prometu,
druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu zahvaćenu
prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost prometa i stabilnost
građevina u blizini mjesta prekopavanja,
iznos naknade za prekopavanje te rok plaćanja.

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje
radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje
lokalnih manifestacija na području Općine Podgorač.
Investitor je dužan najmanje 3 (slovima: tri) dana prije početka izvođenja
radova na prekopavanju izvijestiti Općinu Podgorač o danu početka izvođenja radova.
Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje
otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje)
postavlja i uklanja investitor, ne temelju odobrenog prometnog rješenja.
Članak 29.
Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez
odgode o tome izvjestiti Općinu Podgorač, a nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.
Općina Podgorač vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u
prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke.
Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane
nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje 2 (slovima: dvije) godine od
dovršetka tih radova.
Općina Podgorač vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje
nerazvrstane ceste.
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Općina Podgorač prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju
prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz
stavka 3. ovog članka.
Ako Općina Podgorač utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane
ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu s pravilima struke, zahtijevat će od
investitora da ih ponovo izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.
Članak 30.
Iznimno od odredbe članka 22. ove Odluke, investitor radova nije dužan
ishoditi od Općine Podgorač prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste,
ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu,
neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati
veća gospodarska šteta (hitne intervencije).
Investitor radova iz stavka 1. ovog članka dužan je, bez odgode, o potrebi
obavljanja radova obavijestiti Općinu Podgorač te u roku od 1 (slovima: jednog) dana od dana
početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.
Članak 31.
U zimskom vremenskom razdoblju, u pravilu nije dozvoljeno zauzimanje ili
prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju
prethodnog pisanog odobrenja.
Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja
kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.
Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati
najmanje 5 (slovima: pet) godina računajući od dana izvedbe završnog sloja (asfaltiranja).
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka Općina Podgorač može, u naročito
opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od 5
(slovima: pet) godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju
nerazvrstane ceste.
Članak 32.
Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu
oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurnost prometa na njoj, investitor je dužan po nalogu
Općine Podgorač poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja nerazvrstane ceste
i sigurnosti prometa na njoj.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Općina Podgorač je ovlaštena
obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1.
ovog članka.
Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovog članka snosi investitor radova
na nerazvrstanoj cesti.
Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanoj cesti mogu se
održavati pod uvjetima i na način utvrđenim zakonom ili općim aktima Općine Podgorač.
Članak 33.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati
pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke
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prepereke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u
skladu sa propisima.
Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim osobama uslijed
izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.
Članak 34.
Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Općina

Podgorač, u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno drugog akta kojim se provode
dokumenti prostornog uređenja, sukladno propisima.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz prethodnu
pisanu suglasnost Općine Podgorač.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom kolničkom
konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom
konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.
Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu
cestu.
Troškove građenja priključaka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i
postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava
građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.
Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno
odredbama ovog članka, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim
protivno odredbama ovog članka, nema pravo od Općine Podgorač potraživati naknadu štete
nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.
Članak 35.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, križanja nerazvrstane ceste
s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja,
ne smiju se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji
onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev
Općine Podgorač otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta
preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.
Članak 36.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog akta za građenje
objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
prethodno se od Općine Podgorač moraju ishoditi posebni uvjeti.
Zaštitni pojas u smislu stavka 1. ovog članka, mjeri se od vanjskog ruba
zemljišnog pojasa, a njegova širina se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.
Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni pojas iz stavka 1.
ovog članka se mjeri od vanjskog ruba kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da
je u pravilu sa svake strane širok 10 m.
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Članak 37.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s teretom, moraju
udovoljavati uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i
osovinskog opterećenja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, izvanredni prijevoz je moguć na
temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja
te iznos i način plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.
Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti zahtjevima
tehničke ispravnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovog
članka izdaje Općina Podgorač.
Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti,
dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom cestom.
O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz. Općina Podgorač je dužna
obavijestiti Policijsku upravu osječko - baranjsku i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.
Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti te uvjete
i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje
Općinski načelnik Općine Podgorač.
Članak 38.
Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se odnose na
troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih
mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje
mostova i drugih objekata, pratnja i slično) i naknadu za izvanredni prijevoz plaća
prijevoznik.
Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinski
načelnik Općine Podgorač.
Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj
cesti uplaćuju se u korist Proračuna Općine Podgorač.
Članak 39.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti
obavlja bez dozvole, odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa i
dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti
tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za izvanredni prijevoz,
odnosno nakon odgovarajućeg usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem, ukupnom
masom i dimenzijom vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prijevoznik je dužan uz troškove kontrole
platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta
usklađenja osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu
time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.
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IV. NADZOR
Članak 40.
Poslove inspekcije nerazvrstanih cesta iz članka 4. stavak 1. točka 1. ove
Odluke obavlja inspekcija za ceste nadležnog ministarstva, u skladu sa zakonom kojim se
uređuju ceste i posebnim zakonom, a nadzor provodi inspektor za ceste.
Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz članka 4. stavak 1. točka 2.
do 5. ove Odluke, obavlja Komunalni redar u skladu sa zakonom kojim se uređuju ceste i
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
U obavljanju nadzora iz stavka 2. ovog članka, Komunalni redar ovlašten je
poduzeti radnje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te Odlukom kojom se
uređuje komunalni red na području Općine Podgorač.
V.

PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 41.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako se ne pridržava odredbe:
-

članka 12. stavak 4. ove Odluke,
članka 21. stavak 2. i 3. ove Odluke,
članka 22. ove Odluke,
članka 28. ove Odluke,
članka 29. stavak 1. ove Odluke,
članka 30. stavak 2. ove Odluke,
članka 31. stavak 3. ove Odluke,
članka 34. stavak 2. i 4. ove Odluke,
članka 35. ove Odluke,
članka 37. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi i fizička osoba kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 42.
Za prekršaje propisane odredbom članka 41. stavak 1. ove Odluke Komunalni
redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog
naloga, naplatiti kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od
8 (slovima: osam) dana od dana primitka prekršajnog naloga.
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Podgorač.

Klasa : 340-02/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.

41
10.
Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.), članka 26. stavak 1. Zakona o
koncesijama ("Narodne novine", broj 143/12.), članka 13. stavak 1. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
I.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač,
daje se tvrtki "VATRO - DIM" j.d.o.o. za dimnjačarske usluge Draž, Planina 365, kao
najpovoljnijem ponuditelju.
II.
Visina
koncesijske
naknade
dvijetisućepetstojedanaestkuna) godišnje.

iznosi

2.511,00

kuna

(slovima:

III.
Sa najpovoljnijim ponuditeljem iz točke I. ove Odluke zaključiti će se
odgovarajući Ugovor o koncesiji na rok od 5 (pet) godina.
IV.
Najpovoljniji ponuditelj iz točke I. ove Odluke dužan je zaključiti Ugovor o
koncesiji iz točke III. ove Odluke u roku od 10 dana od dana izvršnosti ove Odluke.
V.
Za potpisivanje Ugovora o koncesiji iz točke III. ove Odluke ovlašćuje se
Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač.
VI.
Ova Odluka biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Podgorač“ i u
Elektroničkom oglasniku javne nabave.
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obrazloženje
Općinski načelnik Općine Podgorač objavio je dana 23. prosinca 2013. godine
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske Obavijest o namjeri davanja
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač.
Temeljem objavljene Obavijesti pravovremeno je pristigla 1 (jedna) ponuda:
1. "VATRO - DIM" j.d.o.o. za dimnjačarske usluge, Draž, Planina 365.
Javno otvaranje ponuda održano je dana 04.02.2014. u 10,00 sati.
Pregledom dostavljene ponude utvrđeno je da je ponuditelj u ponudi priložio
svu traženu dokumentaciju sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.
Analizom uvjeta sposobnosti za ostvarivanjem koncesije te ponuđene naknade
za koncesiju i cijene usluge za krajnje korisnike, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka
davanja koncesije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je uputilo i predložilo Općinskom vijeću
Općine Podgorač donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Podgorač, gospodarskom subjektu "VATRO - DIM" j.d.o.o. za
dimnjačarske usluge, Draž, Planina 365.
Sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen tekst, 82/04.,
110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.), članku 26. stavak 1. Zakona o koncesijama
("Narodne novine", broj 143/12.) i članku 13. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Podgorač je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i odlučilo kao u izreci
ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave u roku od 5 dana od dana primitka Odluke. Žalba se podnosi u
pisanom obliku, neposredno ili putem pošte preporučeno. Jedan primjerak žalbe na isti način
podnosi se istodobno Općini Podgorač.
Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravne pristojbe u upravnim
biljezima, a sukladno tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim
pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99.,
116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08., 60/08.,
20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13. i 80/13.).
Klasa: 363-04/13-01/15
Urbroj: 2149/04-02/14-09
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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11.
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine",
broj 92/10.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
I.
Usvaja se Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Podgorač, broj:
ZOP-ELB-81/13. od 18. studenoga 2013. godine, koju je izradio "Zavod za unapređivanje
sigurnosti" d.d. Osijek, a na koju su Vatrogasna zajednica Osječko – baranjske županije i
Inspektorat unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko - baranjske dali pozitivno mišljenje.
II.
Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Podgorač i pozitivna
mišljenja iz točke I. ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 214-01/13-01/07
Urbroj : 2149/04-02/14-24
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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12.
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine",
broj 92/10.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj
1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
I.
Usvaja se Plan zaštite od požara za područje Općine Podgorač, broj: ZOPELB-82/13. od 18. studenoga 2013. godine, koju je izradio "Zavod za unapređivanje
sigurnosti" d.d. Osijek, a na koju je Inspektorat unutarnjih poslova Policijske uprave Osječko
- baranjske dao pozitivno mišljenje, Broj: 511-07-20/04-8711/2-13. MG od 07. siječnja 2014.
godine.
II.
Plan zaštite od požara za područje Općine Podgorač i pozitivno mišljenje iz
točke I. ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 214-01/13-01/07
Urbroj : 2149/04-02/14-25
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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13.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač
na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2014. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu osigurana za
tekuće donacije za vatrogastvo raspoređuju se :
38114 TEKUĆE DONACIJE VATROGASNIM DRUŠTVIMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

10.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
5.000,00
15.000,00

UKUPNO :

kn
kn
kn
kn
kn
kn

200.000,00 kn
II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. stavak 1.
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 402-06/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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14.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač
na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2014. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2014. 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 :

20.000,00
13.500,00
13.500,00
3.000,00

kn
kn
kn
kn

50.000,00 kn
II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. stavak 1.
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 402-06/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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15.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač
na 05. sjednici od 26. veljače 2014. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2014. godinu za tekuće donacije za udruge
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu osigurana za
tekuće donacije za udruge raspoređuju se :
38114 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA
1. Vijeće srpske nacionalne manjine
2. Udruga hrvatskih branitelja "Hrvatski sokol" Našice
3. Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice
4. Udruga slijepih osoba Našice
5. UHBDDR Podgorač
6. UHBDROP
7. Pčelarska udruga "Pčela" Našice
8. Udruga civilnih invalida rata Našice
9. Matica umirovljenika Našice
10. Moto klub "Lovci na šubare" Podgorač
11. Udruga osoba s invaliditetom Našice
12. Funap Našice
13. LAG "Karašica"
14. "Fizioterapeut Našice"
15. Zrakoplovni klub "Krila hrvatskih sokola" Podgorač
16. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata "Orao"
Orahovica – Našice
17. "Ancikredla" Razbojište

UKUPNO :

5.000,00 kn
600,00 kn
800,00 kn
800,00 kn
3.000,00 kn
6.000,00 kn
800,00 kn
800,00 kn
4.000,00 kn
800,00 kn
1.000,00 kn
500,00 kn
5.800,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
1.800,00 kn

36.700,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. stavak 1.
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2014. godinu.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 402-06/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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16.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. – pročišćeni tekst) i
članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu za političke stranke
I.
Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Podgorač za
2014. godinu u razdjelu 4, pozicija 95, konto 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.
Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku iz
stavka 1. ovoga članka, a što iznosi 100,00 kuna po vijećniku.
III.
Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz točke I. i II.
ove Odluke iznosi:
1. Hrvatskoj narodnoj stranci
2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici
3. Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje

UKUPNO :

9.300,00 kn
1.000,00 kn
3.000,00 kn

13.300,00 kn
IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 402-06/14-01/04
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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17.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za
razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 022-05/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.
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18.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 8. Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 5/10.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014. 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 Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog
pogona Općine Podgorač za 2013. godinu.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 023-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.
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19.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
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 i vodne infrastrukture za 2013. godinu.
2. Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 361-02/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.
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20.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
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 2013. 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 : 363-02/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.
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21.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za
mjesec listopad, studeni i prosinac 2013. godine.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 210-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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22.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 26. veljače 2014.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za
2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 210-01/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
Podgorač, 26. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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01.
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",
broj 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

P L A N N A B A V E Z A 2 0 1 4. G O D I N U
Članak 1.
Ovim Planom nabave za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se
predmeti, vrste i načini nabave roba, usluga i radova, vrsta postupka i dinamika provođenja
postupaka javne nabave i procijenjena vrijednost nabava za proračunsku 2014. godinu.
Članak 2.
Za pripremu i provedbu postupaka nabave utvrđenih ovim Planom Općinski
načelnik Općine Podgorač donosi internu Odluku kojom se utvrđuje početak i odabir
postupka javne nabave te ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik javnog naručitelja mora posjedovati
važeći certifikat u području javne nabave.
Administrativno – tehničke poslove vezane uz pripremu postupka nabave
obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost ukupnih nabava u 2014. godini utvrđuje se u iznosu od
1.504.000,00 kuna.
Tablica Plana nabave za 2014. godinu sastavni je dio ovog Plana.
Članak 4.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač" i na
internetskoj stranici Općine Podgorač (www.podgorac.hr), a primjenjuje se od 01. siječnja
2014. godine.
Klasa : 400-08/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-01
Podgorač, 13. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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TABLICA PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU
Red.
br.

Evid.
br.
nab.

1.

1/14.

2.
3.
4.
5.

2/14.
3/14.
4/14.
5/14.

6.

6/14.

7.

7/14.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8/14.
9/14.
10/14.
11/14.
12/14.
13/14.
14/14.

15.

15/14.

16.

16/14.

17.

17/14.

Opis predmeta nabave
Reprezentacija
(prehrambeni proizvodi i piće)
Seminari, savjetovanja i stručni ispiti
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje
Ostali materijal za potrebe
redovnog poslovanja
Službena, radna i zaštitna
odjeća i obuća
Opskrba električnom energijom
Motorni benzin
Sitan inventar
Auto gume
Usluge telefona, telefaksa
Poštanske usluge
Usluge tekućeg i invest.
održavanja postrojenja i opreme
Usluge tekućeg i inv.
održ. prijevoznih sredstava
Usluge promidžbe i
informiranja (oglašavanja)
Računovodstvene i
knjigovodstvene usluge

Vrsta
UG/OS postupka

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
UG / OS

Oznaka
pozicije u
Proračunu za
2014. godinu

Procijenjena
vrijednost nabave
(bez PDV-a)
kn

Planirana
vrijednost nabave
(s PDV-om)
kn

-

IU

-

-

32931

40.000,00

50.000,00

-

IU
IU
IU
IU

-

-

32131
32211
32212
32214

2.400,00
24.000,00
4.000,00
1.600,00

3.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000,00

-

IU

-

-

32219

3.200,00

4.000,00

-

IU

-

-

32271

8.000,00

10.000,00

-

IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU

-

-

32231
32234
32251
32252
32311
32313
32322

176.000,00
68.000,00
4.000,00
4.000,00
28.000,00
8.000,00
24.000,00

220.000,00
85.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
10.000,00
30.000,00

-

IU

-

-

32323

16.000,00

20.000,00

-

IU

-

-

32339

64.000,00

80.000,00

-

IU

-

-

32379

57.600,00

72.000,00
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18.

18/14.

Održavanje računalnog sustava

-

IU

-

-

32389

1.600,00

2.000,00

19.

19/14.

Grafičke i tiskarske usluge

-

IU

-

-

32391

24.000,00

30.000,00

20.

20/14.

-

IU

-

-

32394

5.600,00

7.000,00

21.

21/14.

-

IU

-

-

32921

12.800,00

16.000,00

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

22/14.
23/14.
24/14.
25/14.
26/14.
27/14.
28/14.
29/14.

-

IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU

-

-

32922
32923
32395
34312
42211
42621
32321
32321

1.600,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
8.000,00
1.600,00
40.000,00
256.000,00

2.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
2.000,00
50.000,00
320.000,00

30.

30/14.

-

IU

-

-

32321

8.000,00

10.000,00

31.

31/14.

-

IU

-

-

42131

56.000,00

70.000,00

32.

32/14.

Usluge tehničkog pregleda
(registracije) prijevoznih sredstava
Usluge osiguranja
prijevoznih sredstava
Usluge osiguranja ostale imovine
Usluge osiguranja zaposlenih
Usluge čišćenja uredskih prostorija
Usluge banaka
Kompjuterska i informatička oprema
Računalni programi
Adaptacija i uređenje mrtvačnica
Adaptacija i uređenje općinske zgrade
i Društvenih domova
Rušenje pomoćne zgrade
u dvorištu općine
Adaptacija i rekonstrukcija nogostupa
u Razbojištu i Stipanovcima
Adaptacija javne rasvjete u
Poganovcima, Budimcima i B. Lozi
Adaptacija i uređenje poljskih puteva
Usluge deratizacije i dezinsekcije
Usluge sanacije divljih deponija
Usluge odvoza konfiskata
Hortikulturalno uređenje
općinskih naselja
Uklanjanje drveća sa groblja i parka u
Poganovcima
Održavanje fontana
Ugradnja opreme u fontane u

-

IU

-

-

42147

33.
34.
35.
36.
37.

33/14.
34/14.
35/14.
36/14.
37/14.

38.

38/14.

39.
40.

39/14.
40/14.

45.000,00

-

IU
IU
IU
IU
IU

-

-

32329
32343
32344
32349
32349

36.000,00
56.000,00
36.000,00
20.000,00
4.000,00
40.000,00

-

IU

-

-

32349

28.000,00

35.000,00

-

IU
IU

-

-

32349
41139

24.000,00
100.000,00

30.000,00
125.000,00

70.000,00
45.000,00
25.000,00
5.000,00
50.000,00
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41.
42.

41/14.
42/14.

43.
44.

43/14.
44/14.

45.

45/14.

46.

46/14.

Podgoraču i Stipanovcima
Energetsko certificiranje zgrada
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
parkiralište u Podgoraču
Trimeri i kosilice za košnju
Urbana oprema
(dječje igralište Podgorač)
Urbana oprema
(klupe)
Geodetsko – katastarske usluge

-

IU
IU

-

-

41261
41261

56.000,00
16.000,00

70.000,00
20.000,00

-

IU
IU

-

-

42239
42271

8.000,00
56.000,00

10.000,00
70.000,00

-

IU

-

-

42271

16.000,00

20.000,00

-

IU

-

-

32375

24.000,00

30.000,00

1.504.000,00

1.880.000,00

UKUPNO:
Napomena br. 1

UG – ugovor o javnoj nabavi
OS – okvirni sporazum

Napomena br. 2 OTV P – otvoreni postupak
OGR P – ograničeni postupak
IU - izravno ugovaranje
PP – pregovarački postupak
bez prethodne objave
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02.
Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08. i 61/11.) i
članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.),
Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Podgorač tijekom 2014.
godine.
Članak 2.
Plan sadrži:
–
–
–
–
–

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Općine
Podgorač,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014.
godinu,
potreban broj vježbenika,
potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme zbog
povećanog opsega posla,
plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina.
Članak 3.

U upravnim tijelima Općine Podgorač zaposleno je 5 službenika i
namještenika, od čega:
–
–

2 službenika u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu,
3 namještenika u Vlastitom pogonu.
Članak 4.

Za 2014. godinu nije planiran prijam službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme u upravna tijela Općine Podgorač.
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Članak 5.
Za 2014. godinu nije planiran prijam vježbenika u upravna tijela Općine
Podgorač.
Članak 6.
Za 2014. godinu nije planiran prijam službenika i namještenika na određeno
vrijeme zbog povećanog obima posla u upravna tijela Općine Podgorač.
Članak 7.
Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima
Općine Podgorač pripadnicima nacionalnih manjina.
U upravnim tijelima Općine Podgorač nema zaposlenih pripadnika nacionalnih
manjina.
Članak 8.
Za 2014. godinu nije planiran prijam pripadnika nacionalnih manjina u upravna
tijela Općine Podgorač.
Prilikom prvog prijama službenika i namještenika u upravna tijela Općine
Podgorač, pripadnici nacionalnih manjina imaju prednost radi ostvarivanja zastupljenosti
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.
Članak 9.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se u skladu sa
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Podgorač za 2014. godinu i to putem
javnog natječaja, internog oglasa ili premještajem te putem oglasa koji se objavljuje kod
nadležne službe za zapošljavanje.
Članak 10.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 119-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-01
Podgorač, 02. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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03.
Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(„Narodne novine“, broj 79/07., 113/08. i 43/09.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač
donosi

PROGRAM MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje Općine
Podgorač za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
Izvršitelji Programa,
Sredstva za izvršenje Programa,
Rokovi izvršenja Programa, provedba Programa,
Način plaćanja,
Nadzor nad provođenjem Programa.

1. MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Članak 2.
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu biti:
-

Opće mjere,
Posebne mjere,
Sigurnosne mjere,
Ostale mjere.

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti obuhvaća provođenje
preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
Članak 3.
Opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u
objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno građevinama, postrojenjima,
prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost i
u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva,
turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje
otpadnih voda te deponija za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i
oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te
drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.
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Opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:
-

-

-

osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, predmeta koji dolaze u dodir s
hranom i predmeta opće uporabe te sanitarno - tehničkih i higijenskih uvjeta
proizvoda i prometa istih,
osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće te sanitarna zaštita zona
izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu vodom za
piće,
osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupališnih, bazenskih voda, voda fontana
i drugih voda od javno zdravstvenog interesa,
osiguravanje sanitarno - tehničkih uvjeta na površinama, u prostorijama ili
objektima iz stavka 1. ovog članka,
osiguravanje sanitarno - tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
balastnih voda te odlaganja otpadnih tvari,
osiguravanje provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće
mjere na površinama, prostorijama ili objektima iz stavka 1. ovog članka.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi
održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja
prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.
Dezinfekcija podrazumijeva:
-

-

mehaničke, fizikalne ili kemijske mjere koje se poduzimaju s ciljem
uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine
mikroorganizama na površinama, u prostorijama, objektima, uređajima,
priboru te opremi iz 1. ovog članka,
svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, predmeta, opreme, radnih površina i
sanitarnih prostorija u objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili
poslužuje hrana te u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, a obvezni su
je provoditi korisnici površina prostorija ili objekata iz stavka 1. ovog članka,
kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene osobnog i
poslovnog prostora.
Dezinsekcija podrazumijeva:

-

mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode u cilju
sprječavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja broja štetnih
člankonožaca (Arthropoda) i održavanje njihovog broja ispod praga štetnosti,
radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno - tehničkih uvjeta na
površinama, u prostorima i objektima iz stavka 1. ovog članka.
Deratizacija podrazumijeva:

-

mehaničke, fizikalne, kemijske i druge fizikalno ili građevinsko - tehničke
mjere kojima se stvaraju nepovoljni uvjeti za ulaženje, zadržavanje i
razmnožavanje štetnih glodavaca, a koje se provode u cilju sprečavanja
ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih glodavaca na
površinama, u prostorima i objektima iz stavka 1. ovog članka.
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Članak 4.
Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao
posebna mjera provodi se radi:
-

sprječavanja pojave zarazne bolesti,
suzbijanja širenja zaraznih bolesti u objektima iz članka 3. stavak 1. ovog
Programa koji podliježu sanitarnom nadzoru,
suzbijanja širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima,
suzbijanja širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane.

2. IZVRŠITELJI PROGRAMA
Članak 5.
Pravne i fizičke osobe koje su korisnici objekata pod sanitarnim nadzorom iz
članka 3. stavak 1. ovog Programa obvezne su omogućiti provedbu dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije kao posebne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
Članak 6.
Sustavnu deratizaciju provodi pravna osoba koja udovoljava propisane uvjete.
Na području Općine Podgorač izvršitelj Programa za 2014. godinu je IBIS
usluge d.o.o. Ribnjak, S. Radića 1 sukladno Narudžbenici/Ugovoru o pružanju usluga
sustavne deratizacije za 2014. godinu.
Članak 7.
Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija i dezinsekcija se vrši prema
potrebi, a sredstva se osiguravaju u Proračunu Općine Podgorač.

3. SREDSTVA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA
Članak 8.
Općina Podgorač snosi troškove provedbe preventivne i obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao jedan od obveznika provedbe mjera utvrđenih
ovim Programom za izvršenje sustavne deratizacije u i oko stambenih objekata, dvorištima i
obiteljskim kućama na području Općine Podgorač te na svim površinama, prostorima,
objektima i otvorenim vodotocima u vlasništvu Općine Podgorač.
Financijska sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna osigurana su u Proračunu
Općine Podgorač za 2014. godinu.
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4. ROKOVI IZVRŠENJA PROGRAMA, PROVEDBA PROGRAMA
Članak 9.
Sustavna deratizacija obavlja se prema standardima struke u 2 (slovima: dva)
tretmana i to:
-

I tretman – ožujak 2014. godine (proljeće),
II tretman – rujan 2014. godine (jesen).

5. NAČIN PLAĆANJA
Članak 10.
Izvršitelj Programa fakturirat će izvršene radove u roku 8 (slovima: osam) dana
od izvršene usluge.

6. NADZOR NAD PROVOĐENJEM PROGRAMA
Članak 11.
Stručni nadzor nad provođenjem općih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije u nadležnosti je sanitarnog inspektora.
Stručni nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo Osijek.
Troškovi stručnog nadzora iz stavka 2. ovog članka financiraju se iz Proračuna
Općine Podgorač za 2014. godinu.
Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u
“Službenom glasniku Općine Podgorač”.
Klasa: 500-01/14-01/01
Urbroj: 2149/04-01/14-01
Podgorač, 31. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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04.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D L U K U
I.
Općina Podgorač sufinancirati će troškove međumjesnog javnog prijevoza
učenika srednjih škola sa područja Općine Podgorač u razdoblju siječanj – lipanj 2014. godine
u visini od 10 % iznosa cijene mjesečne karte prijevoznika "Panturist" d.d. Osijek.
II.
Iznos iz prethodne točke biti će isplaćen na žiro račun prijevoznika "Panturist"
d.d. Osijek temeljem ispostavljenih faktura, a po prethodno zaključenom Ugovoru o
sufinanciranju.
III.
Za potpisivanje Ugovora iz točke II. ove Odluke, ovlašćuje se Goran Đanić,
Općinski načelnik Općine Podgorač.
IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i
upravu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 602-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-01
Podgorač, 02. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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05.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

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 Obrta za čišćenje i održavanje "BRANKA" iz Stipanovaca, Braće Radića
28, vl. Branka Pelin.
II.
Nabava usluge iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu
će se sastaviti poseban Ugovor.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 031-06/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-02
Podgorač, 03. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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06.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu općinskog informativnog glasila
u 2014. godini

I.
Za izradu općinskog informativnog glasila u 2014. godini prihvaća se ponuda
Obrta za medijske usluge i promociju "Pannonia Promo Media" Osijek, Kardinala A.
Stepinca 15.
II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 8.250,00 kuna sa PDVom (slovima: osamtisućadvjestopedesetkuna) po izdanju, sa nakladom od 1200 primjeraka.
III.
"Pannonia Promo Media" Osijek, Kardinala A. Stepinca 15, dužna 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 : 032-03/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-02
Podgorač, 08. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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07.
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",
broj 90/11., 83/13. i 143/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Podgorač kao javnog naručitelja, ovom se
Odlukom uređuju postupci koji prethode stvaranju ugovornih odnosa za nabavu roba i usluga
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti do
500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.
Članak 2.
Postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
200.000,00 kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna
provode se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
U provedbi postupaka bagatelne nabave osim ove Odluke, obvezno se
primjenjuju i drugi važeći zakonski i podzakonski akti, a koji se odnose na pojedini predmet
nabave.
Članak 4.
Postupci nabave roba, radova i usluga iz članka 1. ove Odluke moraju biti u
skladu sa Planom nabave.
Plan nabave za proračunsku godinu donosi Općinski načelnik Općine
Podgorač, u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Podgorač.
Članak 5.
Dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je
utjecati na dobivanje poslova ili Ugovora o javnoj nabavi za nabavu roba, usluga i radova u
smislu ove Odluke i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na
nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili
prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj
osobi.
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II. PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KUNA
Članak 6.
Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna
provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenicu potpisuje
Općinski načelnik.
Iznimno kada se radi o specifičnom predmetu nabave (nabava nefinancijske
imovine, intelektualne i osobne usluge i sl.), odnosi između Općine Podgorač kao javnog
naručitelja i izvršitelja urediti će se Ugovorom.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: javnom naručitelju, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina,
jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja,
gospodarskom subjektu/dobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica može sadržavati sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave, ugovornoj kazni.
O izdanim narudžbenicama obavezno se vodi evidencija.
III. PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA
Članak 7.
Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka
nabave.
Odluka o pokretanju postupka nabave sadrži najmanje slijedeće podatke: naziv
predmeta nabave, redni broj predmeta nabave prema Planu nabave, procijenjenu vrijednost
nabave, izvor planiranih sredstava, osobe koje provode postupak nabave (u daljnjem tekstu:
ovlašteni predstavnici javnog naručitelja) i popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti
poziv za dostavu ponude.
Članak 8.
Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna provode ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koje za
svaki pojedini postupak nabave imenuje odgovorna osoba javnog naručitelja Odlukom iz
članka 7. ove Odluke.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja imaju slijedeće obveze i ovlasti:
− priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.),
− provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda,
otvaranje ponuda i sastavljanje Zapisnika, pregled i ocjena ponuda i
sastavljanje Zapisnika),
− utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka
nabave na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda.
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Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika
javnog naručitelja, Općinski načelnik Općine Podgorač donosi Odluku o odabiru ili Odluku o
poništenju postupka nabave.
Članak 9.
Postupak bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna provodi se pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (slovima: tri)
gospodarska subjekta. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja
(odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge, zaštita isključivih prava i sl.), poziv za dostavu
ponuda može se uputiti samo 1 (slovima: jednom) gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je
isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom,
izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.). Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda,
poziv za dostavu ponuda objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, opis
predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete
plaćanja, rok valjanosti ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu,
sredstvo i uvjete jamstva (ako se traži), rok za dostavu ponude, način dostavljanja ponude,
adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 (slovima: deset) dana od dana
upućivanja poziva za dostavu ponuda.
Članak 10.
U pozivu za dostavu ponuda javni naručitelj može odrediti razloge za
isključenje ponuditelja, uvjete sposobnosti ponuditelja (pravne, financijske, tehničke i
stručne) te vrstu, sredstvo i uvjete jamstva, a sve u skladu sa odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Članak 11.
Postupak bagatelne nabave može se poništiti ako:
− postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka
bagatelne nabave da su bile poznate prije,
− postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg
poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije.
Postupak bagatelne nabave mora se poništiti ako:
− nije pristigla nijedna ponuda,
− nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana
ponuda.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka bagatelne nabave, Općinski
načelnik Općine Podgorač bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka bagatelne
nabave.
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Članak 12.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude.
Za donošenje Odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o javnom naručitelju, predmetu
nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora, cijenu nabave bez
PDV-a, razloge isključenja ponuditelja, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja Odluke o
odabiru i potpis odgovorne osobe.
Članak 13.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluka o poništenju postupka
bagatelne nabave obvezno se dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 400-08/14-01/02
Urbroj: 2149/04-01/14-02
Podgorač, 13. siječnja 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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08.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.) i članka 17. Odluke o grbu i zastavi Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 1/05. i 6/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o odobrenju uporabe grba Općine Podgorač

I.
Savezu nijemaca i austrijanaca Hrvatske, Centrala Osijek, odobrava se uporaba
grba Općine Podgorač u svrhu korištenja istog kod tiskanja knjige „Obitelj Nordwig“.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 017-01/14-01/01
Urbroj : 2149/04-01/14-02
Podgorač, 06. veljače 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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