REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A PI S N I K
Sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 28. travnja 2014.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/14-01/10, Urbroj: 2149/04-02/14-01 od 18. travnja 2014. 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. Mario Gajčević,
g. Zoran Vrabel,
g. Ivan Strelec,
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 i gđa. Ivanka Balentić,
Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu.
S obzirom da je za današnju sjednicu Općinskog vijeća zainteresiranost iskazao veliki
broj građana (ukupno 11) te predstavnika medija, odnosno sredstava javnog priopćavanja
(ukupno 4), koji uvelike premašuje broj raspoloživih mjesta u vijećnici, g. Tomislav Moguš,
predsjednik Općinskog vijeća je sukladno članku 119. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća
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Općine Podgorač odredio ukupan broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća (ukupno
6), od čega svih 4 predstavnika sredstava javnog priopćavanja: g. Danko Justić, novinar
Radija Našice, gđica. Snježana Fridl, novinarka Glasa Slavonije, 2 predstavnika Slavonske
televizije (novinar i kamerman), te 2 dogovorno određena predstavnika građana: g. Kristijan
Sečan i g. Josip Vinić.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. veljače 2014.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 26.
veljače 2014. godine smatra se usvojenim.
Nakon toga g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na
postavljeno vijećničko pitanje sa prethodne sjednice Općinskog vijeća u svezi korištenja
općinskog kombi vozila 03.12.2013. i 25.02.2014. godine, te napominje da je Vlastiti pogon
dana 03.12.2013. godine duže radio, pa je kombi vozilo ostavljeno u Razbojištu, dok su dana
25.02.2014. godine obavljani poslovi odlaska u knjigovodstveni servis „Cito“ Đakovo, zatim
u Finu Našice, popisivanje kućnih brojeva u Bijeloj Lozi i dr.
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. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se druga točka
predloženog dnevnog reda skine, odnosno izostavi sa dnevnog reda današnje sjednice, zbog
dobivanja vremena i obavljanja konzultacija, a iz razloga što se radi o strateški vrlo važnoj
Odluci i da postoji druga mogućnost i realizacija ove točke.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na
glasovanje prijedlog g. Maria Patajca, člana Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Maria Patajca,
člana Općinskog vijeća Općine Podgorač da se druga točka predloženog dnevnog reda
izostavi sa dnevnog reda današnje sjednice 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
PROTIV“), većinom glasova, usvajaju slijedeći

D N E V N I

R E D:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine,
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2. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač za k.o.
Kelešinka, Stipanovci, Ostrošinci, Kršinci, Podgorač, Bijela Loza, Razbojište,
Budimci i Poganovci,
3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2013.
godini,
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2013.
godini,
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač
u 2013. godini,
6. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za
2013. godinu,
7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake u 2013. godini,
8. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T o č k a 1.
PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Sukladno Zakonu o proračunu, Općinsko vijeće
mora donijeti Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Podgorač za prethodnu
proračunsku godinu i isti dostaviti u Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju. Što se
tiče 2013. godine ukupni prihodi izvršeni su u iznosu od 7.112.433,13 kuna, a ukupni rashodi
izvršeni su u iznosu od 8.102.318,00 kuna. Iz istog vidljiv je manjak prihoda u odnosu na
rashode, a osnovni razlog je kašnjenje u isplati ugovorenih sredstava HZZ-e za javne radove,
koji sredstva nije doznačio do 31.12.2013. godine. Općina Podgorač se u 2013. godini nije
zaduživala. Iz prijedloga Godišnjeg izvještaja vidljivo je da su manje ostvareni prihodi od
poreza, prihodi od naknada za koncesije, kapitalnih pomoći, prihodi od zakupa
poljoprivrednog zemljišta. Sredstva HZZ –e za javne radove ostvarena su u iznosu od
2.625.053,15 kuna, a ostatak ugovorenih sredstava doznačen je tek u mjesecu siječnju 2014.
godine.
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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. 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
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Podgorač
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
(Tekst Godišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 400-05/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

2.

PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA
PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ ZA K.O. KELEŠINKA, STIPANOVCI, OSTROŠINCI,
KRŠINCI, PODGORAČ, BIJELA LOZA, RAZBOJIŠTE, BUDIMCI I POGANOVCI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Nakon dugo vremena Agencija za poljoprivredno zemljište dala je prijedlog o
poništenju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Podgorač. Razlog poništenja natječaja je kako je navedeno u obrazloženju sukob interesa
mene osobno kao Općinskog načelnika i Ivice Borovićka kao općinskog vijećnika Općine
Podgorač. Osim ove dvije osobe, bilo je i postavljeno pitanje vezano za još 3 vijećnika: g.
Josipa Mojzeša, g. Josipa Levačića i g. Nenada Kapetana. Na kraju od svih osoba, ostao je
problem mene i g. Ivice Borovićke, i to što smo g. Ivica Borovićka i ja osobno bili u ovoj
prostoriji kada se glasovalo o tome. Ako je to sukob interesa onda ne znam što bih rekao na
to. Nitko nije imao prigovor na bodovanje Povjerenstva, nego na sukob interesa iz razloga
kako je navedeno. Ako je to sukob interesa onda ne znam što bih rekao na to. Osoba koja se
žalila Povjerenstvu za sukob interesa sada je vijećnik u Općinskom vijeću Općine Podgorač g.
Mario Patajac, koji tada nije imao u svom gospodarstvu zaposlenih nikoga osim supruge i
njega i za razliku od gđe. Julije Đanić moje supruge koja ima određeni broj zaposlenih, te
smatram da se ovdje radi o osobnom rivalstvu HNS-a sa HDSSB-om. Ovakav akt je presedan
jedne politike u RH. Ljudi koji su se žalili su dobili poljoprivredno zemljište u zakup a ne
plaćaju zakup. Sukladno prijedlogu Agencije, ovih dana ćemo poslati Agenciji za
poljoprivredno zemljište zahtjev da se raspiše natječaj za dugogodišnji zakup na 50 godina po
novom Zakonu gdje će se moći javiti svi koji zadovoljavaju propisane uvjete i programe. U
nekim segmentima će biti čak i bolje jer će biti i manje zakupnine nego rate otplate.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na sukob
interesa napominjući da Općinski načelnik nije u pravu da je sukob interesa samo taj što je bio
prisutan na sjednici Općinskog vijeća i zanima ga tko je pravio Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem, tko je crtao karte i tko je bio s nama kada su se odabirali
najpovoljniji ponuditelji. Ne zna na koga se misli da nije platio zakup poljoprivrednog
zemljišta, jer zna kada ga je platio načelnik, a kada on. Nadalje ga zanima da li ga je netko
upoznao da se treba izuzeti iz natječaja. Na spominjani javni natječaj za zakup na 50 godina
obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Podgorač neće dobiti zemlju, nego
po novom zakonu samo veliki subjekti, jer se obiteljska poljoprivredna gospodarstva ne
mogu mjeriti sa njima. Ovdje se odlučuje o sudbinama 20 OPG-ovaca i 100 ljudi sa područja
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Općine Podgorač i ovo nije donešeno zbog Marija Patajca te ovim putem apeliram na
vijećnike u Općinskom vijeću da glasuju po svojoj savjesti. Nadalje, moli da mu Općinski
načelnik odgovori da li je bio od strane Povjerenstva upoznat da je u sukobu interesa, jer se
priča da je natječaj pao zato što sam se on žalio.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da se osobni
obračuni g. Maria Patajca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač i Općinskog načelnika
ostave po strani i da se sagleda pravo stanje stvari. Tu nisu u pitanju niti g. Mario Patajac niti
Općinski načelnik, već veliki dio poljoprivrednika i njihovih obitelji koji žive i rade od te
zemlje i čiji opstanak je upitan bez te zemlje. Velika stvar je bila u Povjerenstvima koje je
trebalo spriječiti da do toga ne dođe.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je on vijećnik
Općinskog vijeća Općine Podgorač i član stranke HDSSB-a i zanima ga zašto Općinski
načelnik Općine Podgorač na svakoj sjednici spominje HDSSB, jer on na sjednicama
Općinskog vijeća u ovih godinu dana nikada nije spominjao stranku HNS. Moli Općinskog
načelnika ako je moguće da ne proziva stranku HDSSB nego neka imenom i prezimenom
oslovi osobu.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da nitko nije ovdje optužio stranku, niti je
i jednom riječi rekao nešto protiv stranke HDSSB, samo je rekao da su izgubili izbore i da je
to jedan od velikih razloga.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač moli da se u zapisnik uvede
da Općinski načelnik nije odgovorio na postavljeno pitanje.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač za
k.o. Kelešinka, Stipanovci, Ostrošinci, Kršinci, Podgorač, Bijela Loza, Razbojište, Budimci i
Poganovci 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“, „4
PROTIV“, „1 SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Podgorač za k.o. Kelešinka, Stipanovci, Ostrošinci, Kršinci,
Podgorač, Bijela Loza, Razbojište, Budimci i Poganovci
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 320-01/11-01/12
Urbroj : 2149/04-02/14-10

T o č k a

3.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
U OPĆINI PODGORAČ U 2013. GODINI
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u
2013. godini podijeljeno je na 8 segmenata i radi se o sredstvima koja su utrošena u 2013.
godini. Za napomenuti je da se u 2013. godini Program javnih potreba u sportu ostvario u
visini od 138.800,00 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 usvoji Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu u Općini
Podgorač 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 („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
u Općini Podgorač u 2013. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 620-01/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a 4.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
U OPĆINI PODGORAČ U 2013. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u
2013. godini podijeljeno je na 8 segmenata i zaključka. U 2013. godini Program javnih
potreba u kulturi ostvario se u visini od 98.500,00 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Podgorač 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 („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
u Općini Podgorač u 2013. godini
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 612-01/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

5.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
U OPĆINI PODGORAČ U 2013. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Podgorač u 2013. godini sastoji se od 6 segmenata i zaključka. U 2013. godini Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi ostvario se u visini od 266.170,00 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Podgorač 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, jednoglasno su
donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Podgorač u 2013. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 550-01/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

6.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE
PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE
GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2013. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje iz
materijala. Programom utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog
mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2013. godinu obuhvaćeno
je 6 segmenata i zaključak. U 2013. godini ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta ostvario u visini od
155.725,00 kuna.
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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 utroška sredstava koja se
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje
grobnog mjesta za 2013. 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 utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2013.
godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 363-04/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02

T o č k a

7.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE ZA RIBNJAKE U 2013.
GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u
2013. godini sastoji se od 14 segmenata. U 2013. godini ukupan iznos sredstava od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za
ribnjake ostvario se u visini od 1.439.362,83 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 utroška sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije za ribnjake 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 („9 ZA“, „4
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K

9
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
za ribnjake u 2013. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 320-01/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

8.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne da su
predstavnici Općine Podgorač i HKD“ Podgoračani“ Podgorač posjetili Europski parlament u
organizaciji gđe. Biljane Borzanu Bruxellesu. Predstavnici Općine Podgorač održali su radni
sastanak sa zastupnicom u Europskom parlamentu gđom. Biljanom Borzan. Gđa. Biljana
Borzan je nakon toga, već u subotu posjetila Općinu Podgorač i održala radni sastanak, a
vezano uz pomoć pri lobiranju projekata od interesa za Općinu Podgorač.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na odgovor
Općinskog načelnika za korištenje kombi vozila od 25. 02. 2014. godine i konstatira da je
kombi već šest mjeseci svaki dan na produženome, a što se tiče 03.12.2013. godine to ne drži
vodu. Nadalje, pita tko će poljoprivrednike sa područja Općine Podgorač osim g. Josipa
Mojzeša predstavljati u Agenciji za poljoprivredno zemljište.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač da će Općinu Podgorač
predstavljati g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač odgovara da je u svemu
ovome barem to malo svjetlo na kraju tunela.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač kao prvo uručuje Općini
Općine Podgorač zahvalnicu Stožera za obranu Vukovara i zahvaljuje se Općinskom
načelniku, predsjedniku Općinskog vijeća i vijećnicima Općinskog vijeća što su se odazvali i
došli na braniteljski skup. Zanima ga zašto nitko od navedenih nije došao na braniteljski skup
i zašto nisu poslali barem jednog člana.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da sve svoje obveze
odrađuje maksimalno, te da je bio spriječen, kao i ostali i nitko nije mogao doći na skup.
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 12,47 sati.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

