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               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 
 
 

Z  A  P I  S  N  I  K 
 

 
 Sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 30. lipnja 2014. 
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 
 Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa: 
021-03/14-01/16, Urbroj: 2149/04-02/14-01 od 23. lipnja 2014. godine. 
 
 Sjednica je započela sa radom u 14,00 sati. 
 
 Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća i to: 
 
 g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač, 
 g. Nedeljko Oljača,                    
 g. Radovan Beara, 

g. Dragutin Božurić, 
gđa. Ljiljana Zidar, 
gđica. Ivana Hideg, 
g. Mario Patajac, 
g. Mario Gajčević, 
g. Zoran Vrabel, 
g. Aleksandar Lazić i  
g. Miroslav Štefančić, 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. 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 i g. Kristijan Katarinček, novinar Radio Našice. 
 
 gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač opravdala je 
svoj izostanak sa današnje sjednice. 
 
 Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu 
za općinsku samoupravu i upravu. 



 2 

  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 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 28. travnja 2014. 
godine.  

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Podgorač zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 28. 
travnja 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 („8 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, usvajaju slijedeći 
 

 
 

D  N  E  V  N  I    R  E  D : 
 
 

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za mjesec 
siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine, 

2. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja 
Udruženja obrtnika Našice u 2013. godini, 

3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač, 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih 

pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine 
Podgorač, 

5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja 
poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač, 

6. Inicijative, pitanja i prijedlozi.   
 
 

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 MJESEC SIJEČANJ, VELJAČU I OŽUJAK 2014. GODINE 

 
g. Igor Brnjik, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno obrazloženje iz 

materijala. Tijekom protekla tri mjeseca evidentirano je ukupno 7 kaznenih djela. Od ukupnog 
broja kaznenih djela za 1 kazneno djelo počinitelj je nepoznat, dok je za 6 kaznenih djela 
počinitelj poznat ili naknadno otkriven. Materijalna šteta pričinjena kaznenim djelima cijeni 
se na oko 51.792,00 kuna. Tijekom razmatranog vremenskog razdoblja počinjeno je 2 
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prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u mjestu Podgorač i 
Budimci. Tijekom razmatranog razdoblja dogodilo se ukupno 5 prometnih nesreća. 
Razmatrano po mjestima, 2 prometne nesreće dogodile su se u Podgoraču, a 3 prometne 
nesreće u Budimcima. Tijekom prvog tromjesečja na području Općine Podgorač nije bilo 
evidentiranih ostalih događaja. Od ostalih prekršaja evidentirano je 3 prekršaja iz Zakona o 
zaštiti od nasilja u obitelji. Prekršaji su počinjeni u Podgoraču, Budimcima i Ostrošincima. 
Temeljem svega navedenog, opće stanje sigurnosti na području Općine Podgorač za mjesec 
siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine ocijenjeno je kao dobro. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač osvrnuo se na problem u prometu 

u zadnjih nekoliko mjeseci kojega izazivaju strojevi širi od tri metra koji se neće maknuti i 
vozači ih ne mogu obići, te apelira da se malo povede računa vezano uz to. 

g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li je netko uputio 
Policijskoj postaji zahtjev da često dolazi ovamo i kontrolira promet. 

g. Igor Brnjik, predstavnik Policijske postaje Našice odgovara da se vezano uz 
problem kojega izazivaju strojevi može povećati nazočnost policije. 
   Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik 
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Informacija o stanju sigurnosti na području Općine 
Podgorač za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 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 („ 8 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K  
 

o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač 
 za mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 210-01/14-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/14-02 
 
 

T  o  č  k  a    2. 
 

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA 
PODRUČJU DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2013. GODINI 

 
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U podnesenom izvješću vidljivo je da je 2009. 
godine na području Općine Podgorač bio 31 obrt, a 31.12.2013. godine 26 obrta, iz čega je 
vidljiv gubitak 5 obrta. Osnovni problem sa kojima se susreće obrtništvo su smanjenje 
prihoda i recesija. Što se tiče Udruženja obrtnika, isti imaju problem smanjenja komorskog 
doprinosa. Općina Podgorač već nekoliko godina sa Gradom Našice i susjednim općinama 
sufinancira Radio emisiju za obrtnike. 

 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 Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području 
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2013. 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 („8 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva 
 na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2013. godini 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 311-01/14-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/14-10 
 
 

T  o  č  k  a    3. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 
 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Krajem prošle godine je stupio novi Zakon o 
socijalnoj skrbi na temelju kojega su nastupile određene izmjene u pogledu određenih prava iz 
socijalne skrbi, a prvenstveno što se tiče socijalnih pomoći i troškova za ogrjev. Prava i 
pomoći propisani po ovoj Odluci su: pravo na naknadu za troškove stanovanja, pravo na 
troškove ogrjeva, pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete, pravo na podmirenje 
troškova prijevoza učenika srednjih škola, pravo na stipendiju, pravo na pomoć podmirenje 
troškova prehrane učenika u osnovnim školama, pravo na pomoć za podmirenje troškova 
boravka djece u vrtiću, pravo na jednokratnu pomoć, pravo na pomoć za podmirenje 
pogrebnih troškova. Novim Zakonom o socijalnoj skrbi svi dosadašnji oblici socijalnih  
pomoći objedinjeni su u jednu: zajamčenu minimalnu naknadu. Značajna izmjena je i što se 
tiče prava na troškove ogrjeva, jer po novim zakonskim odredbama ista se priznaju 
korisnicima zajamčene minimalne naknade, a rješenja o priznavanju prava donose županije, 
dok općine podnose zahtjeve za sredstva te vrše isplate korisnicima. 

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 socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač i 
prijedlog stavlja na glasovanje.    
 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su    
 

 
O  D  L  U  K  U 

 
o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 550-01/14-01/04 
          Urbroj : 2149/04-02/14-02 
 
 

T  o  č  k  a   4.  
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DODJELE 
JEDNOKRATNIH POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA IZ SREDSTAVA 

PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 
 

 g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ovdje se radi o dvije tehničke izmjene u skladu sa 
novim Zakonom o socijalnoj skrbi, i  to na način da se u cijeloj Odluci riječi stalna pomoć 
zamjenjuju riječima zajamčena minimalna naknada.  

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 izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodjele 
jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač  
i prijedlog stavlja na glasovanje. 
 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („8 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su    
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći 
 socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 

 
 

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

        Klasa : 550-01/14-01/03 
        Urbroj : 2149/04-02/14-02 
 
 

T  o  č  k  a    5. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU 
POVJERAVANJA POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA 

PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 
 

 g. Nedeljko Oljača, zamjenik predsjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu 
postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine 
Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Temeljem objavljenog Javnog 
natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač 
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pravovremeno su pristigle dvije ponude i to: 1. „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, 
V. Lisinskog 57, 2. „Binder „ d.o.o. Osijek, Donjodravska obala 63. Pregledom dostavljenih 
ponuda, Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuditelj „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. 
Našice, V. Lisinskog 57 u ponudi priložio svu traženu dokumentaciju, dok ponuditelj 
„Binder“ d.o.o. Osijek, Donjodravska obala 63 nije priložio svu traženu dokumentaciju 
sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Stoga je Povjerenstvo utvrdilo da je najpovoljniju 
ponudu za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač 
dao jedini preostali prihvatljivi ponuditelj „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. 
Lisinskog 57, te predlaže Općinskom vijeću Općine Podgorač da se za poslove održavanja 
nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač, kao najpovoljnija prihvati ponuda 
ponuditelja „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.     

g. Tomislav Moguš, predsjednik  Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 

vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za 
zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač da se 
za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač, kao najpovoljnija 
prihvati ponuda ponuditelja „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57 i 
prijedlog stavlja na glasovanje. 
 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava 
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su 
donijeli     
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja 
 poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač 

 
 

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

        Klasa : 363-04/14-01/06 
        Urbroj : 2149/04-02/14-07 
 
 

T  o  č  k  a    6. 
 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 
 
 g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač nadovezao se na problem 
radnih strojeva na cesti i pita zašto je g. Josip Mojzeš vozio vatrogasnu cisternu bez tablica u 
privatne svrhe. 
  g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da ako itko ima bilo 
kakve insinuacije vezano uz navedeno da se obrate pismenim putem. U slučaju spoznaje da se 
netko vozi sa neregistriranim vozilom treba se odmah nazvati policija. 
 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li g. Josip Mojzeš 
ima karticu vozača za vatrogasno vozilo.  
 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se vijećnik prestane 
ponašati kao policajac već kao općinski vijećnik. 
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 g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita zašto se pojedinim 
sportskim udrugama sa područja Općine Podgorač i dalje plaćaju troškovi električne energije, 
a nekima ne. 
 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je pokrenuto da se 
računi za električnu energiju prebace na udruge i u svakom slučaju će se to riješiti. 
 
 
  
 

 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 14,30 sati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                        PREDSJEDNIK 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
           Tomislav Moguš, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VODITELJ ZAPISNIKA:         
      Ivanka Balentić, v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


