
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

 

 

Z  A  P I  S  N  I  K 

 

 
 

 Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 16. veljače 2016. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

021-03/16-01/01; Urbroj: 2149/04-02/16-01 od  09. veljače  2016. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 12,00 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. Mario Patajac, 

 g. Zoran Vrabel, 

 g. Ivan Strelec, 

 g. Miroslav Štefančić, 

 g. Mario Gajčević i 

 g. Aleksandar Lazić, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

  

 Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski 

načelnik Općine Podgorač, g. Josip Mojzeš, 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, gđa. 

Asja Kurilj, novinarka 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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 g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na 

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

položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas. 

 Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji 

zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 16. prosinca 2015. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

16. prosinca 2015. godine smatra se usvojenim. 

 Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi 

predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.  

 g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se dnevni red 

današnje sjednice nadopuni sa još jednom točkom dnevnog reda i to: sigurnost djece kod 

dječjeg igrališta u naselju Stipanovci. 

 g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Zorana Vrabela, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Zorana Vrabela, 

člana Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunom dnevnog reda nije prihvaćen. 

 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da na dnevnom 

redu opet nema izvješća Policijske postaje Našice i predlaže da se na iduću sjednicu 

Općinskog vijeća pozovu predstavnici Policijske postaje Našice.  

 g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Maria Patajca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Maria Patajca, 

člana Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunom dnevnog reda nije prihvaćen. 

Budući da više 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, donijeli su 

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E D : 

 

1. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2016. 

godini, 

2. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2016. godini, 

3. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2016. godini, 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, 

5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 

2016. godinu, 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2016. 

godinu, 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća 

zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini, 
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8. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Podgorač za 2016. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu Općine 

Podgorač za 2016. godinu za političke stranke, 

10. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 

2016. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo, 

11. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 

2016. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice, 

12. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 

2016. godinu za tekuće donacije za udruge, 

13. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine, 

14. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine 

Podgorač za 2015. godinu, 

15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 

16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne 

infrastrukture za 2015. godinu,  

17. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2016. godinu u ukupnom iznosu od 337.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Općine 

Podgorač, te se raspoređuju na slijedeći način: pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendiranje 

studenata, financiranje prijevoza učenika, pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba i 

naknade za novorođenčad.   

      g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

 Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2016. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su 

donijeli  

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2016. godini 

 

 

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa: 550-01/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI 

 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač  daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2016. 

godinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Općine Podgorač, te 

se nakon raspisanog Javnog poziva raspoređuju za slijedeće namjene: HKD „Podgoračani“ 

Podgorač, XXVI. Smotra folklora „Oj, jesenske duge noći“, „Uskrsni stol u Podgoraču“,  

Obilježavanje Dana Općine Podgorač i  Podgoračke ljetne noći. 

 g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da bi se 

predložena točka dnevnog reda trebala preimenovati u Program javnih potreba u kulturi u 

mjestu Podgorač, a iz razloga što je iz predloženog Programa vidljivo da se kulturne 

djelatnosti odvijaju samo u naselju Podgorač, a ne na području Općine Podgorač.  

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 

2016. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2016. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 612-01/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 U OPĆINI PODGORAČ U 2016. GODINI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2016. 

godinu u ukupnom iznosu od 125.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Općine Podgorač, te 

se nakon raspisanog Javnog poziva raspoređuju na slijedeće nogometne klubove:  NK Sloga 
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Podgorač, NK Mladost Stipanovci, NK Poganovci Poganovci, NK Dinamo Budimci i NK 

Vuka Razbojište. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita po kojem kriteriju je 

predložen raspored sredstava pojedinim nogometnim klubovima, jer između klubova koji su u 

istom rangu natjecanja ima prevelikih razlika. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da u predloženom 

Programu ne vidi razlike između klubova, te gledajući situaciju općinskog središta i povijesti 

kluba misli da je raspored sredstava transparentan i da nema nikakve razlike. 

 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li se za iduću 

sjednicu može dobiti na uvid izvješće o utrošku financijskih sredstava nogometnih klubova. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će na idućoj sjednici 

svi vijećnici moći dobiti na uvid izvješća. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 

2016. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4  

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2016. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju Programa utvrđen je u visini 

od 855.000,00 kuna, te su utvrđeni slijedeći izvori sredstava za financiranje Programa: 

komunalna naknada u iznosu od 120.000,00 kuna, prihodi od naknada za korištenje javnih 

površina u iznosu od 3.500,00 kuna, dio prihoda od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 270.000,0 kuna za financiranje 

održavanja nerazvrstanih cesta i javnozdravstvene usluge, dio prihoda od naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta u iznosu od 

56.000,00 kuna za financiranje održavanja javnih površina i groblja, dio ostalih proračunskih 

prihoda u iznosu od 405.500,00 kuna.  

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

izgradnju dijela kanalizacije u naselju Stipanovci i dijela u ulici J. J. Strossmayera u 

Podgoraču, te ga zanima kada je u planu njihova izgradnja. 

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

svu potrebnu dokumentaciju i sada sve ovisi o natječaju Hrvatskih voda, odnosno EU 

fondova. 

 Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture u 

2016. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini  

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

 KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 

2016. godinu obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne, vodne i ostale infrastrukture za: 

javne površine, groblja i mrtvačnice, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom 

vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje komunalnim otpadom i ostalu 

infrastrukturu. Vrijednost Programa utvrđena je u ukupnom iznosu od 8.734.000,00 kuna.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač konstatira da je u 

predloženom Programu za održavanje mrtvačnica raspoređeno 5.000,00 kuna, a za rušenje 

drveća na grobljima 25.000,00 kuna i mišljenja je da bi se za uređenje mrtvačnica trebalo više 

uložiti i utrošiti sredstava nego za rušenje drveća na grobljima. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se sustavno već par 

godina vrše poslovi na rušenju drveća, ali i dalje ima dosta stabala za rušenje jer postoji 

opasnost da se pojedina stabla sruše i oštete spomenike. Do sada smo za oko 70 % smanjili  i 

uklonili dotrajala drveća na grobljima.  

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća napominje da ima informacije da su prije 

četiri godine izvođeni poslovi na uređenju krova Društvenog doma u Bijeloj Lozi i sada su isti 

radovi ponovno izvođeni i zanima ga o čemu se tu radi.  
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se išlo u sanaciju 

Društvenih domova u skladu sa financijskim mogućnostima. Što se tiče uređenja krova na  

Društvenom domu u Bijeloj Lozi isti nije prokišnjavao, nego su se dogodile nepredviđene  

elementarne nepogode (vijavica i snijeg) zbog čega se radilo na postavljanju nepropusne folije 

te su iz tih razloga izvođeni ponovno radovi na krovu. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne i 

vodne infrastrukture za 2016. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

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

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU 

 OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE 

 NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2016. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Ukupan iznos sredstava za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za 

korištenje grobnog mjesta za 2016. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna, 

te se raspoređuje na slijedeće namjene: održavanje mrtvačnica, uređenje puteva i staza, 

košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba, projektna 

dokumentacija i rušenje drveća na grobljima.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2016. 

godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta 

 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2016. godinu 
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(Tekst Programa  nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 363-04/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH 

 OD PRODAJE, ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG 

PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2016. GODINI 

 

 Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje iz 

materijala. Ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 

2016. godini utvrđen je u ukupnom iznosu od 1.655.000,00 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač navodi da je u predloženom 

Programu za Poduzetničku zonu „Podgorač“ raspoređeno 600.000,00 kuna i zanima ga do 

koje se faze stiglo sa izgradnjom Poduzetničke zone i da li se ulaže u istu, te je mišljenja da je 

Poduzetnička zona „Podgorač“ promašena investicija. 

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

zona „Podgorač“ najveći projekt i budućnost razvoja Općine Podgorač i u dogledno vrijeme 

će se otvoriti nova radna mjesta. Trenutno ima zainteresiranih poduzetnika. Ovo Općinsko 

vijeće neće odustati od Poduzetničke zone, jer je do sada uloženo jako puno truda i vremena u 

pripremu i donošenje prostornih planova i projektne dokumentacije.  

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja 

se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini i prijedlog stavlja 

na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 

 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade 

 koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 
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T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE 

 OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 

2016. godinu donosi se u cilju unaprjeđenja zaštite od požara te se sastoji od organizacijskih 

mjera (vatrogasna postrojba, normativni ustroj zaštite od požara), tehničkih mjera (vatrogasna 

oprema i tehnika, sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja), urbanističkih mjera (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), mjera zaštite odlagališta komunalnog otpada te organizacijskih i administrativnih 

mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.   

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita na koji način će se 

osigurati cjelodnevno dežurstvo vatrogasaca (4x6 sati). 

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

dežurstvo  vatrogasaca organizirati  u dogovoru sa zapovjedništvima dobrovoljnih vatrogasnih 

društava.  

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje zašto nije 

bila organizirana vatrogasna zabava. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Općine Podgorač za 2016. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

P  R  O  V  E  D  B  E  N  I    P  L  A  N 

 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2016. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA OSIGURANIH U 

PRORAČUNU OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU ZA POLITIČKE STRANKE 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač  daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Godišnji iznos sredstava namijenjen političkim strankama utvrđen je u ukupnom 
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iznosu od 13.300,00 kuna, te se isti raspoređuje na 3 političke stranke koje participiraju 

članstvom svojih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Podgorač (HNS, HDSSB i HDZ).  

      g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

  Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u 

Proračunu Općine Podgorač za 2016. 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 („10 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu 

 Općine Podgorač za 2016. godinu za političke stranke 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

T  o  č  k  a   10. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU 

OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU ZA TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2016. godinu osigurana za 

tekuće donacije za vatrogastvo utvrđena su u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna, te se 

nakon raspisanog Javnog poziva raspoređuju na vatrogasnu zajednicu i 5 dobrovoljnih 

vatrogasnih društava.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine 

Podgorač za 2016. 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 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

 o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač 

 za 2016. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo 

 

 

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa: 402-06/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH 

 U PRORAČUNU OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU 

 ZA TEKUĆE DONACIJE ZA VJERSKE ZAJEDNICE  

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2016. godinu osigurana za 

tekuće donacije za vjerske zajednice utvrđena su u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna i 

raspoređuju se na 4 vjerske zajednice.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita zašto je velika razlika 

između crkvi Podgorač i Stipanovci. 

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

Adventističkoj crkvi Stipanovci koja okuplja mali broj vjernika te župi Podgorač koja 

obuhvaća i druga naselja te veliki broj vjernika. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu 

Općine Podgorač za 2016. godinu za tekuće donacije 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 („9 ZA“, 2 

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

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač 

 za 2016. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/16-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   12. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU 

OPĆINE PODGORAČ ZA 2016. GODINU ZA TEKUĆE DONACIJE ZA UDRUGE 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač  daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2016. godinu osigurana za 
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tekuće donacije za udruge utvrđena su u ukupnom iznosu od 29.700,00 kuna te se nakon 

raspisanog Javnog poziva raspoređuju na 9 udruga. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.  

g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li se mogu dobiti na 

uvid izvješća braniteljskih udruga o utrošenim sredstvima. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će na idućoj sjednici 

Općinskog vijeća svi vijećnici moći dobiti na uvid predmetna izvješća. 

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač traži da se na uvid također 

dobije i izvješće Udruge branitelja o utrošenim sredstvima za 2013. godinu. 

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu 

Općine Podgorač za 2016. 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 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač 

 za 2016. godinu za tekuće donacije za udruge 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/16-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2015. GODINE  

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Što se tiče poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika, održani su brojni 

sastanci sa predstavnicima Hrvatskih voda, Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Panturist d.d. 

Osijek, direktorima trgovačkih društava i ustanova u suvlasništvu Općine Podgorač, 

predstavnicima gospodarskih subjekata, udruga i nacionalnih manjina i drugih. Što se tiče 

investicija nadgledani su radovi na izgradnji Nastavno - sportske dvorane u Podgoraču, kao i 

radovi na adaptaciji i uređenju društvenih domova, izgradnji parkirališta i dr. 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 se predmetno 

polugodišnje Izvješće stalno ponavlja i svakih 6 mjeseci je isto. Nadalje napominje da bi se u 
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predmetnom Izvješću trebalo navesti što se na radnim sastancima dogovaralo i koji su 

zaključci doneseni.   

  Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine i prijedlog stavlja na 

glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, 3 

SUZDRŽANA“, „1 PROTIV“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač 

 za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 022-05/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   14. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2015. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač  daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine 

Podgorač za 2015. godinu sastoji se od uvoda, održavanja čistoće, održavanja javnih površina, 

održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova te zaključka. U 2015. godini Vlastiti pogon 

izvršio je ukupno 64 sahrane te s osnova navedenog posla uprihodovao ukupno 56.800,00 

kuna.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

Budući da se  nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i 

programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2015. godinu i prijedlog stavlja na 

glasovanje.     

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 

Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, 4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada 

 Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2015. godinu 
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-01/16-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   15. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 

godini sastoji se od uvoda, održavanja javne rasvjete, održavanja čistoće, održavanja javnih 

površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja, javnozdravstvenih usluga i 

zaključka. Na izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih 

proračunskih izvora ukupno je utrošeno 596.937,42 kuna.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da ima 

saznanja da je Osječko - baranjska županija odobrila financijska sredstva za sanaciju prilazne 

ceste prema nogometnom igralištu u Budimcima i zanima ga da li će i kada sredstva biti 

utrošena. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su sredstva 

odobrena krajem 2015. godine i iz tog razloga nisu utrošena, te da će se Osječko – baranjskoj 

županiji obrazložiti razlog zbog čega nisu utrošena. 

g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na točku  

održavanje javne rasvjete i zanima ga za koje namjene je u 2015. godini za održavanje javne 

rasvjete utrošeno 327.547,78 kuna. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su financijska 

sredstva utrošena za plaćanje računa za održavanje javne rasvjete te za utrošak električne 

energije.   

  Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

 komunalne infrastrukture u 2015. godini 

 

 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa: 363-02/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   16. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne 

infrastrukture za 2015. godinu sastoji se od uvoda, objekata i uređaja javnih površina, 

objekata groblja i mrtvačnica, objekata i uređaja nerazvrstanih cesta, objekata i uređaja javne 

rasvjete, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, objekata i uređaja za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda, objekata i uređaja za gospodarenje komunalnim otpadom, 

objekata i uređaja za ostalu infrastrukturu te zaključka. Na izgradnju objekata i uređaja 

komunalne, vodne i ostale infrastrukture u 2015. godini ukupno je utrošeno 668.396,61 kuna.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

  Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

 komunalne i vodne infrastrukture za 2015. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/16-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/16-02 

 

 

T  o  č  k  a   17. 
 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI   

 

 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na 

novoizgrađeno dječje igralište u naselju Stipanovci. Naime dječje igralište je izgrađeno blizu 

ceste i samim time je ugrožena sigurnost djece i zanima ga tko će biti odgovoran ako se 

nekom djetetu nešto dogodi. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se vezano uz 

sigurnost održati sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta koji će se očitovati o 
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predmetnome.  U dogledno vrijeme će se, u skladu sa financijskim mogućnostima postaviti 

zaštitna ograda.  

 g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na činjenicu da se 

Udruga branitelja Općine Podgorač ne poziva na svečane sjednice Općinskog vijeća Općine 

Podgorač i smatra da to nisu zaslužili.  

 

 

 

 Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za 

riječ, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 13,05 sati. 

 

                    

 

                                                                                       

                                                        

 

 

                                                                                                                                                        

 

          PREDSJEDNIK 

                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                  Tomislav Moguš, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
     Ivanka Balentić, v. r. 


