REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A PI S N I K

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 17. veljače 2015.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/15-01/01, Urbroj: 2149/04-02/15-01 od 10. veljače 2015. godine.
Sjednica je započela sa radom u 14,30 sati.
Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno svih 13 članova Općinskog vijeća i to:
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Nedeljko Oljača,
g. Radovan Beara,
g. Dragutin Božurić,
gđa. Ljiljana Zidar,
gđica. Ivana Hideg,
g. Zoran Vrabel,
g. Aleksandar Lazić,
g. Mario Patajac,
g. Ivan Strelec,
g. Mario Gajčević i
g. Miroslav Štefančić, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.
Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski
načelnik Općine Podgorač, g. Milorad Beronja, zamjenik Općinskog načelnika Općine
Podgorač, g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu,
gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu, g. Igor Brnjik, predstavnik Policijske postaje Našice, gđa. Asja Kurilj, novinar Radio
Našice i g. Svetozar Sarkanjac, ispred Pannonia Promo Media Osijek.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Moguš, otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na
današnjoj sjednici te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 16. prosinca 2014.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 16.
prosinca 2014. godine smatra se usvojenim.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi
predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti
primjedbi, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, usvajaju slijedeći

D N E V N I

R E D:

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2014. godinu,
2. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2015. godini,
3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2015. godini,
4. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2015. godini,
5. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za
2015. godinu,
6. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne
infrastrukture za 2015. godinu,
9. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2015. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo,
10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2015. godinu za vjerske zajednice,
11. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2015. godinu za tekuće donacije za udruge,
12. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu
Općine Podgorač za 2015. godinu za političke stranke,
13. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Podgorač za 2015. godinu,
14. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07.
do 31.12.2014. godine,

3
15. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine
Podgorač za 2014. godinu,
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.
godini,
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne
infrastrukture za 2014. godinu,
18. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
Nakon toga g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na
postavljeno pitanje člana Općinskog vijeća g. Maria Gajčevića sa prethodne sjednice
Općinskog vijeća, a u svezi utroška kamena na uređenju nerazvrstanih cesta i otresnica u
naseljima Budimci i Poganovci, te upoznaje nazočne da je za uređenje nerazvrstanih cesta
utrošeno ukupno 180 m3 kamena.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
T o č k a 1.
INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
ZA 2014. GODINU
g. Igor Brnjik, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno obrazloženje iz
materijala i napominje da će se ubuduće Izvješća o stanju sigurnosti dostavljati jednom
godišnje. Tijekom protekle godine na području Općine Podgorač evidentirano je ukupno 33
kaznena djela. Od ukupnog broja kaznenih djela većinom se radi o kaznenim djelima teške
krađe. Od ukupnog broja, za 25 kaznenih djela je počinitelj poznat ili je naknadno otkriven,
dok je za 8 kaznenih djela počinitelj nepoznat. Materijalna šteta pričinjena kaznenim djelima
cijeni se na oko 238.987,00 kuna. Što se tiče stanja javnog reda tijekom 2014. godine
počinjeno je ukupno 7 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U
Podgoraču je počinjeno 2 prekršaja, 3 prekršaja u Budimcima, a u Ostrošincima i
Stipanovcima počinjen je po 1 prekršaj. Tijekom razmatranog vremenskog razdoblja na
području Općine Podgorač dogodila se ukupno 21 prometna nesreća. U prometnim nesrećama
1 osoba zadobila je teške ozljede, 5 osoba lake tjelesne ozljede, a 1 osoba je smrtno stradala.
Od ostalih događaja evidentiran je požar u Podgoraču, nesreća na radu u šumi u blizini
Poganovaca, samoozljeđivanje u Poganovcima i pad s krova u Bijeloj Lozi. Od ostalih
prekršaja tijekom protekle godine evidentirano je ukupno 7 prekršaja, od toga 2 u Podgoraču,
3 u Budimcima, a po 1 u Ostrošincima i Stipanovcima. Stanje sigurnosti tijekom vremenskog
razdoblja od 01.01. do 31.12.2014. godine smatra se zadovoljavajućim.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za
2014. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2014. godinu
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 210-01/15-01/02
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

2.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
U OPĆINI PODGORAČ U 2015. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2015. godini
koja su osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu u ukupnom iznosu od
337.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: pomoć obiteljima i kućanstvima 150.000,00
kuna, stipendiranje studenata 72.000,00 kuna, financiranje prijevoza učenika 70.000,00 kuna,
pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba 5.000,00 kuna i naknade za novorođenčad
40.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2015. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2015. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 550-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 3.
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
U OPĆINI PODGORAČ U 2015. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2015. godini koja su
osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00
kuna raspoređuju se kako slijedi: HKD „Podgoračani“ Podgorač 10.000,00 kuna, HKD
“Gibarac“ Poganovci 5.000,00 kuna, Radio Našice 35.000,00 kuna, XXIV. Smotra folklora
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„Oj, jesenske duge noći“ 5.000,00 kuna, „Uskrsni stol u Podgoraču“ 5.000,00 kuna,
Obilježavanje Dana Općine Podgorač 10.000,00 kuna i Podgoračke ljetne noći 30.000,00
kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je za HKD
„Gibarac“ Poganovci predviđeno 5.000,00 kuna, a ima saznanja da navedeno društvo ne
djeluje aktivno.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da ako HKD „Gibarac“
Poganovci ne djeluje aktivno tada im se sredstva neće moći prebaciti.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u
2015. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2015. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 612-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 4.
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U
2015. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2015. godini koja su
osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 118.000,00
kuna raspoređuju se kako slijedi: NK Sloga Podgorač 34.000,00 kuna, NK Mladost
Stipanovci 29.000,00 kuna, NK Poganovci Poganovci 29.000,00 kuna, NK Dinamo Budimci
13.000,00 kuna i NK Vuka Razbojište 13.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita po kojoj je osnovi
predložen raspored sredstava i zbog čega su u odnosu na 2014. godinu nekim nogometnim
klubovima povećana sredstva, a nekima smanjena.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je raspored sredstava
izvršen na temelju prošlogodišnjeg rebalansa Proračuna, te da su svim nogometnim
klubovima smanjena sredstva.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na način na koja se
troše sredstva, tj. konkretno NK Sloga Podgorač plaća igrače iz drugih sredina, a mladi kadar
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iz Podgorača odlazi igrati u druge klubove te smatra da bi se sredstva kojima se plaćaju igrači
trebala bolje utrošiti u infrastrukturu.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u
2015. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „1
SUZDRŽAN“, „3 PROTIV“), većinom glasova, donijeli su
PROGRAM
javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2015. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 620-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 5.
PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD
NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2015. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Ukupan iznos sredstava za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje
grobnog mjesta za 2015. godinu utvrđen je u iznosu od 150.000,00 kuna i raspoređuje se na
slijedeće djelatnosti: održavanje mrtvačnica 40.000,00 kuna, uređenje puteva i staza
25.000,00 kuna, košnja 35.000,00 kuna, hortikulturno uređenje 25.000,00 kuna, pogrebni
troškovi socijalno ugroženih osoba 5.000,00 kuna, atest trimera i kosilica 8.000,00 kuna i
troškovi kombi vozila 12.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je za atest
trimera i kosilica predviđen iznos od 8.000,00 kuna i smatra da je to malo previše.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da je Općina Podgorač prema Zakonu o zaštiti na radu dužna svake tri godine
izvršiti pregled/atest svih kosilica i trimera koji se koriste.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava koja se prikupljaju od
naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
za 2015. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
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PROGRAM
utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta za 2015. godinu
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-04/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

6.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE,
ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE ZA RIBNJAKE U 2015. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Ukupan iznos sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015.
godinu utvrđen je u iznosu od 1.550.000,00 kuna i raspoređuje se na slijedeće djelatnosti:
saniranje divljih deponija 10.000,00 kuna, održavanje poljskih puteva 70.000,00 kuna,
održavanje nerazvrstanih cesta 70.000,00 kuna, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 30.000,00
kuna, odvoz konfiskata 5.000,00 kuna, geoinformatizacija 5.000,00 kuna, usluge deratizacije i
dezinsekcije 46.000,00 kuna, umjetno osjemenjivanje u govedarstvu 70.000,00 kuna, obrana
od tuče 5.000,00 kuna, analiza tla 10.000,00 kuna, ostale komunalne usluge 30.000,00 kuna,
izrada Gospodarske strategije Općine Podgorač 50.000,00 kuna, sufinanciranje Lag Karašica
5.800,00 kuna, troškovi provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu 5.200,00 kuna,
troškovi provođenja natječajnog postupka za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH 5.000,00 kuna, uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne
infrastrukture 605.000,00 kuna, dok nerapoređeni dio sredstava iznosi 528.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake u 2015. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa : 320-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

7.

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2015. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa utvrđen je u iznosu od
744.000,00 kuna i raspoređuje se na slijedeće pojedine komunalne djelatnosti: održavanje
javne rasvjete 400.00,00 kuna, održavanje čistoće 2.000,00 kuna, održavanje javnih površina
101.000,00 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 170.000,00 kuna, održavanje groblja
25.000,00 kuna i javnozdravstvene usluge 46.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini i
prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-02/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

8.

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Predloženim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne, vodne i ostale
infrastrukture kako slijedi: objekti i uređaji javnih površina, objekti groblja i mrtvačnica,
objekti i uređaji nerazvrstanih cesta, objekti i uređaji javne rasvjete, objekti i uređaji za
opskrbu pitkom vodom, objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, objekti i
uređaji za gospodarenje komunalnim otpadom i objekti i uređaji za ostalu infrastrukturu.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
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g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je u
Programu već tri godine obuhvaćeno uređenje nogostupa u Razbojištu i Stipanovcima i
zanima ga kada će se uređivati nogostupi u naseljima Budimci i Poganovci.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da nema naselja u
kojima nema problema sa nogostupima, te da se ne može cijeli Proračun usmjeriti na Budimce
i Poganovce.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač konstatira da ima puno
nogostupa koji bi se trebali urediti, ali da se trenutno probaju riješiti kritične točke na
frekventnim lokacijama.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne i
vodne infrastrukture za 2015. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2015. godinu
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 361-02/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

9.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU
OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU ZA TEKUĆE DONACIJE ZA
VATROGASTVO
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu osigurana za tekuće donacije
za vatrogastvo u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: VZ Našice
10.000,00 kuna, DVD Podgorač 100.000,00 kuna, DVD Stipanovci 35.000,00 kuna, DVD
Kršinci 20.000,00 kuna, DVD Kelešinka 5.000,00 kuna i DVD Vuka Razbojište 10.000,00
kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2015. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
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O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač
za 2015. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 402-06/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

10.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU
OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU ZA VJERSKE ZAJEDNICE
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu osigurana za tekuće donacije
za vjerske zajednice u ukupnom iznosu od 41.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: Crkva
sv. Nikole Podgorač 15.000,00 kuna, Crkva presv. Trojstva Budimci 12.000,00 kuna, Crkva
Vaznesenja Gospodnjeg Budimci 12.000,00 kuna i Adventistička crkva Stipanovci 2.000,00
kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2015. godinu za vjerske zajednice i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su
donijeli
O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač
za 2015. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 402-06/15-01/02
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 11.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU
OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU ZA TEKUĆE DONACIJE ZA UDRUGE
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu osigurana za tekuće donacije
za udruge u ukupnom iznosu od 29.700,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: Vijeće srpske
nacionalne manjine 4.000,00 kuna, UHBDDR Podgorač 9.500,00 kuna, UHBDROP 3.000,00
kuna, Pčelarska udruga „Pčela„ Našice 900,00 kuna, Matica umirovljenika Našice 500,00
kuna, Lag „Karašica“ 5.800,00 kuna, „Fizioterapeut“ Našice 3.000,00 kuna, Zrakoplovni klub
„Krila hrvatskih sokola“ Podgorač 1.000,00 kuna, Udruga specijalne policije iz Domovinskog
rata „Orao“ Orahovica - Našice 1.000,00 kuna i „Ancikredla“ Razbojište 1.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita po kojim se kriterijima
određuje visina sredstava i zanima ga zašto je za jednu braniteljsku udrugu predloženo
9.500,00 kuna, a za drugu 3.000,00 kuna.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su se sredstva
raspoređivala po rebalansu Proračuna iz prethodne godine.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač daje prijedlog da se u
predloženoj Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 2015.
godinu za tekuće donacije za udruge za UHBDDR Podgorač rasporedi 6.250,00 kuna, a za
UHBDROP također 6.250,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća stavlja na glasovanje prijedlog g.
Zorana Vrabela, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač da se u predloženoj Odluci o
rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu za tekuće
donacije za udruge za UHBDDR Podgorač rasporedi 6.250,00 kuna, a za UHBDROP također
6.250,00 kuna.
Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“), utvrđeno je da prijedlog g. Zorana Vrabela,
člana Općinskog vijeća nije prihvaćen.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu
Općine Podgorač za 2015. godinu za tekuće donacije za udruge i prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
PROTIV“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač
za 2015. godinu za tekuće donacije za udruge
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 402-06/15-01/03
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 12.
PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA OSIGURANIH
U PRORAČUNU OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU ZA POLITIČKE STRANKE
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač osigurana za političke stranke u ukupnom
iznosu od 13.300,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: Hrvatskoj narodnoj stranci 9.300,00
kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1.000,00 kuna i Hrvatskom demokratskom savezu
Slavonije i Baranje 3.000,00 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Podgorač za 2015. godinu za političke stranke i prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač
za 2015. godinu za političke stranke
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 402-06/15-01/04
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 13.
PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2015. godinu
sastoji se od sljedećeg: Organizacijske mjere (Vatrogasna postrojba, Normativni ustroj zaštite
od požara), Tehničke mjere (Vatrogasna oprema i tehnika, Sredstva veze, javljanja i
uzbunjivanja), Urbanističke mjere (Prostorno - planska dokumentacija, Prohodnost
prometnica i javnih površina, Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak, Hidrantska
mreža za gašenje požara, Ostali izvori vode za gašenje požara), Mjere zaštite odlagališta
komuinalnog otpada te Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom
prostoru.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita koja je osoba zaposlena u
DVD-u Podgorač.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da DVD Podgorač ima
interni dogovor sa jednim vozačem.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Podgorač za 2015. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
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Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2015. godinu
(Tekst Provedbenog plana nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 214-01/15-01/02
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

14.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ
ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12. 2014. GODINE
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U
predmetnom razdoblju donio sam dosta odluka i rješenja. Podneseno polugodišnje Izvješće
sadrži uglavnom one poslove i zadatke koji su provedba općih i pojedinačnih akata Općinskog
vijeća, ali i poslove i zadatke koji neposredno proizlaze iz zakona, a predstavljaju temelj za
ostvarivanje samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, a samim
time i zadovoljavanje potreba građana.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač konstatira da predloženo
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.01.do 31.12.2014.
godine sliči na Informativni list. Nadalje, napominje da je u Izvješće navedeno da su radovi
na izgradnji fontana u Podgoraču i Stipanovcima (ugradnja opreme) završeni u 2014. godini i
zanima ga da li je u fontane ugrađena oprema.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su radovi na
izgradnji fontana u Podgoraču i Stipanovcima završeni, tj. montirana je oprema i puštena je u
rad, ali je zbog zimskih uvjeta skinuta.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li će se svake zime
oprema skidati i stavljati te da li ćemo svaki puta plaćati postavljanje iste.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 022-05/15-01/03
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a 15.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA VLASTITOG
POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2014. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Predmetno Izvješće sastoji se od slijedećeg: Uvod, Održavanje čistoće, Održavanje javnih
površina, Održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova i Zaključak. U 2014. godini
Vlastiti pogon je izvršio ukupno 40 sahrana.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog
pogona Općine Podgorač za 2014. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada
Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2014. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 023-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

16.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2014. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Predmetno Izvješće sastoji se od slijedećeg: Uvod, Održavanje javne rasvjete, Održavanje
čistoće, Održavanje javnih površina, Održavanje nerazvrstanih cesta, Održavanje groblja,
Javnozdravstvene usluge, Odvodnja atmosferskih voda i Zaključak.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
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Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2014. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-02/15-01/02
Urbroj : 2149/04-02/15-02
T o č k a

17.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Predmetno Izvješće sastoji se od slijedećeg: Uvod, Objekti i uređaji javnih površina, Objekti
groblja i mrtvačnica, Objekti i uređaji nerazvrstanih cesta, Objekti javne rasvjete, Objekti i
uređaji za opskrbu pitkom vodom, Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda i Zaključak. U 2014. godini na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2014. godini utrošeno je 814.139,44 kuna.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne i vodne infrastrukture za 2014. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne i vodne infrastrukture za 2014. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 361-02/15-01/02
Urbroj : 2149/04-02/15-02
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T o č k a 18.
INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na zadnji broj
Informativnog lista Općine Podgorač koji je pretvoren u propagandni letak g. Ive Josipovića,
bivšeg Predsjednika RH. Posebno ističe činjenicu da Općinski načelnik u svom intervjuu
javno poziva mještane da glasuju za sadašnjeg Predsjednika RH, što smatra da je krajnje
nekorektno i neprofesionalno za ovakvu vrstu tiskovina koja se financira sredstvima poreznih
obveznika.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita tko je organizirao
proslavu dana Općine Podgorač i tko je slao pozive za svečanu sjednicu te napominje da je
sramota da se Udruzi hrvatskih branitelja Domovinskog rata Općine Podgorač nije poslao
poziv za svečanu sjednicu povodom proslave dana Općine Podgorač.

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač zaključuje rad
sjednice u 15,40 sati.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

