
                           
         REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA PODGORAČ 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
 
 

Z  A  P I  S  N  I  K 
 

 
 Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 27. travnja 2015. 
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 
 Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa: 
021-03/15-01/02, Urbroj: 2149/04-02/15-01 od 20. travnja 2015. godine. 
 
 Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati. 
 
 Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 11 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. Aleksandar Lazić, 
g. Mario Patajac, 
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. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku 
samoupravu i upravu, gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za 
općinsku samoupravu i upravu i gđa. Ninoslava Pavlus, novinar Radio Našice. 
 
 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. 
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 Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji 
zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 17. veljače 2015. 
godine.  

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Podgorač zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 17. 
veljače 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. 
 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, jednoglasno 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 2014. godine, 

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu, 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

od 2015. do 2017. godine, 
4. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa (Gospodarske 

strategije) Općine Podgorač, 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač, 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama Općine Podgorač, 
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 

2015. godini, 
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. godini, 

9. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. 
godini, 

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 
2014. godini, 

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 
2014. godini, 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini 
Podgorač u 2014. godini, 

13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2014. godini, 

14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade 
za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog 
mjesta za 2014. godinu, 
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15. HEP d.o.o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek, zahtjev za zasnivanje prava 
služnosti, 

16. Prijedlog za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Osijeku, 
17. Inicijative, pitanja i prijedlozi.   

 
 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 
 
 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Zoran Vrabel, član 
Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 13 članova Općinskog 
vijeća nazočno 12 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

 
 

T  o  č  k  a   1. 
 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 5.018.471,44 
kuna, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.747.256,98 kuna, te je ostvaren višak 
prihoda u iznosu od 271.214,46 kuna. U izvještajnom razdoblju Općina Podgorač nije se 
zaduživala niti je davala jamstva za zaduživanje. Isto tako Općina Podgorač tijekom 2014. 
godine nije koristila sredstva proračunske zalihe. Što se tiče rashoda isti su uglavnom 
ostvareni prema planu, te su sve planirane investicije i izvršene. Prihodi od poreza i prireza na 
dohodak u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.704.031,47 kuna, odnosno 100%. Pomoći 
iz proračuna u 2014. godini ostvarene u iznosu od 274.584,97 kuna, od čega kapitalne pomoći 
iz državnog proračuna u iznosu od 50.000,00 kuna, tekuće pomoći iz državnog proračuna u 
iznosu od 95.384,97 kuna te tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 129.200,00 
kuna. Naknade za koncesije su ostvarene u dvostrukom iznosu iz razloga što je koncesionar 
„Hana - Vuka“ d.o.o. Budimci platila naknadu za koncesiju za poljoprivredno zemljište za  
2013. i 2014. godinu. Prihodi od  zakupa nekretnina ostvareni su u iznosu od 102.339,77 
kuna. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 36.001,50 kuna, od 
komunalne naknade 130.473,37 kuna, a ostale naknade (grobna mjesta, troškovi sahrane, za 
odvodnju) u iznosu od 195.170,50 kuna. Značajniji je prihod svakako i prihod od  poreza na 
promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od oko 300.000,00 kuna. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na stavku 4227 

Oprema (kosilice) i zanima ga za što je utrošeno 89.600,00 kuna. 
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu 

odgovara da se kod navedene stavke utrošena sredstva odnose za nabavu dječjeg igrališta u 
Podgoraču (70.000,00 kuna) i za nabavu opreme – kosilice (16.490,00 kuna).   

g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na stavku 
adaptacija javne rasvjete u naselju Bijela Loza gdje je utrošeno 14.816,25 kuna, te postavlja 
pitanje zbog čega onda u Bijeloj Lozi gori samo nekoliko rasvjetnih tijela.  

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će odgovor na 
postavljeno pitanje dati pod točkom dnevnog reda Inicijative, pitanja i prijedlozi.  
   Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik 
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
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Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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“, „3 
SUZDRŽANA“ ), većinom glasova, donijeli su   
 
 

G O D I Š NJ I   I Z V J E Š T A J  
 

 o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 
 od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 

 
 

(Tekst Godišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 400-05/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    2. 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 
 ZA 2015. GODINU 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za 
2015. godinu rađene su iz nekoliko razloga, a kao najvažniji je planirani početak javnih 
radova koji se očekuje tijekom ove godine. Ukoliko bude odobren Program javnih radova za 
2015. godineu, plaće i putni troškovi bi bili financirani u 100%-om iznosu na teret Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. Ukupni prihodi planirani za 2015. godinu povećani su za 
3.981.000,00 kuna na ukupnih 16.652.000,00 kuna. Što se tiče prihoda, smanjeni su prihodi 
od poreza i prireza na dohodak za 225.000,00 kuna, povećane su  tekuće pomoći iz proračuna 
iz razloga što je Općina Podgorač svrstana u prvu kategoriju potpomognutih područja. 
Povećane su ostale naknade – HZZ za javne radove u iznosu od 3.785.000,00 kuna.Što se tiče 
rashoda, predviđena su sredstva za izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije 
Poduzetničke zone za koju bismo trebali do kraja godine dobiti građevinsku dozvolu te za 
izradu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2016. – 2021. godine. Isto tako predviđena 
su sredstva za zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, kao i sredstva za sufinanciranje izobrazbe 
poljoprivrednika za rukovanje pesticidima. Smanjena su u sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna 
za HKD „Gibarac“ Poganovci iz razloga što je  HKD „Gibarac“ brisan iz registra udruga. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
   Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 
vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Proračuna 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“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
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I Z M J E N E   I   D O P U N E 
 

Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu 
 
 

(Tekst Izmjena i dopuna  nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 400-06/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    3. 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 
ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Sukladno donesenim Izmjenama i dopunama 
Proračuna Općine Podgorač za 2015. godinu mijenja se i Projekcija Proračuna Općine 
Podgorač za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Što se tiče ukupnih prihoda, projekcija za 
2016. godinu iznosi 9.790.000,00 kuna, a za 2017. godinu 9.773.000,00 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 donesu Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Podgorač za 
razdoblje od 2015. do 2017. 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“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 
 

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2015. do 2017. godine 
 

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

 
 
        Klasa : 400-06/15-01/02 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    4. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 
(GOSPODARSKE STRATEGIJE) OPĆINE PODGORAČ 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Svi 

projekti koji se rade za Fondove EU moraju biti obuhvaćeni sa Gospodarskom strategijom. 
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Gospodarska strategija Općine Podgorač predstavljati će strateški razvojni program i biti 
okosnica budućeg razvoja Općine Podgorač. Za izradu Strateškog razvojnog programa 
predlaže se prihvaćanje ponude Obrta za poslovno savjetovanje „Hardi Consulting“ Đakovo, 
B. Jelačića 16 A.  

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li je predložena 

cijena u iznosu od 50.000,00 kuna (40.000,00 kuna + PDV)  konačna cijena ili se plaća i 
postotak od investicije. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da izrada Strateškog 
razvojnog programa nema apsolutno nikakve veze sa izgradnjom nerazvrstanih cesta, 
kanalizacija i drugih projekata prema fondovima Europske unije. Gospodarska stretegija je 
samostalni dokument.   

  Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik 
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa 
(Gospodarske strategije) 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 („9 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izradi Strateškog razvojnog programa (Gospodarske strategije) Općine Podgorač 
 
 

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 302-01/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    5. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZA RAD 
OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

PODGORAČ 
 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ova 
Odluka odnosi se na usklađenje sa zakonskim odredbama. U Odluci o plaćama i naknadama 
za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač („Službeni 
glasnik Općine Podgorač“, broj 3/10., 1/12. i 3/13.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Ostala prava iz radnog odnosa dužnosnici iz članka 1. ove Odluke ostvaruju u skladu s 
općim propisima o radu i općim aktima Općine Podgorač“.  

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 plaćama i naknadama za rad 
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač 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“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika 
 i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač 

 
 

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 120-01/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    6. 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM ODJELIMA I SLUŽBAMA OPĆINE PODGORAČ 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ova 

Odluka se također odnosi na usklađenje sa zakonskim odredbama. U Odluci o plaćama 
službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Podgorač („Službeni 
glasnik Općine Podgorač“, broj 5/10.), u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi: „Pored plaća 
službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Općine Podgorač pripadaju i ostala 
materijalna prava sukladno kolektivnom ugovoru, odnosno Pravilniku o radu“. 

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 plaćama službenika  i namještenika u 
upravnim odjelima i službama 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, („9 ZA“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika 
 u upravnim odjelima i službama Općine Podgorač 

 
 

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

        Klasa : 120-01/15-01/02 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
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T  o  č  k  a    7. 
 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI 
 U OPĆINI PODGORAČ U 2015. GODINI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. HKD 

„Gibarac“ Poganovci je brisan iz registra udruga. Slijedom toga, u Programu javnih potreba u 
kulturi u Općini Podgorač u 2015. godini u točki III. podstavak „HKD „ Gibarac“ Poganovci 
5.000,00 kuna“ briše se. Na kraju točke III. iza riječi“ UKUPNO“,  iznos „100.000,00 kuna“, 
zamjenjuje se iznosom „95.000,00 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 donesu Izmjene Programa 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  
 
 

I Z M J E N E  
 

Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2015. godini 
 

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

 
 
        Klasa : 612-01/15-01/05 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    8. 
 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 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. 
godini utvrđen je u iznosu od 1.500.000,00 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 donesu Izmjene i dopune Programa 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, jednoglasno su 
donijeli 



 9 

I Z M J E N E   I   D O P U N E 
 

Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2015. 

godini 
 
 

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

 
 
        Klasa : 320-01/15-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    9. 
 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE U 2015. GODINI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U 

Programu održavanja komunalne infrastrukrure u 2015. godini u članku 2. stavak 2. točka 3. 
iznos „216.000,00“ zamjenjuje se iznosom „236.000,00“ te u članku 3. stavak 1. točka 6. 
iznos „46.000,00“ zamjenjuje se iznosom „66.000,00“. Promjene se odnose na 
javnozdravstvene usluge. 

g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
   Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog 
vijeća predlaže da se donesu Izmjene 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“, „3 
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
 
 

I Z M J E N E  
 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini 
 

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

 
 
        Klasa : 363-02/15-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    10. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2014. GODINI 
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

napomenuti je da se u 2014. godini Program javnih potreba u sportu ostvario u visini od 
109.000,00 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u sportu u Općini Podgorač 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, jednoglasno su 
donijeli 
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
 u Općini Podgorač u 2014. godini 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 
 
        Klasa : 620-01/15-01/02 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    11. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2014. GODINI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

napomenuti je da se u 2014. godini Program javnih potreba u kulturi ostvario u visini od 
94.487,82  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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi u Općini Podgorač 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, jednoglasno su 
donijeli 
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
  u Općini Podgorač u 2014. godini 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa : 612-01/15-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    12. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2014. GODINI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

napomenuti je da se u 2014. godini Program javnih potreba u socijalnoj skrbi ostvario u visini 
od 294.335,00 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač 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, 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 2014. godini 

 
 

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

 
        Klasa : 550-01/15-01/02 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    13. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 
PRODAJE, ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE ZA RIBNJAKE U 2014. 
GODINI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

napomenuti je da se u 2014. godini ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake  
ostvario u visini od 1.419.653,67  kuna. Nakon rasporeda ostvarenih sredstava na pojedine 
namjene, preostalo je ukupno 370.122,02 kuna neraspoređenih (neutrošenih) sredstava, koja 
se nalaze na žiro-računu Proračuna Općine Podgorač, te će se utrošiti tijekom ove 
proračunske 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
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sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake 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“, „3 
SUZDRŽANA“ ), većinom glasova, donijeli su  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

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 2014. godini 
 

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

 

 
        Klasa : 320-01/15-01/02 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    14. 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE 
PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE 
GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2014. GODINU 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

napomenuti je da se u 2014. godini ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog 
mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta ostvario u visini od 
163.075,00 kuna, što je za 3.075,00 kn više od planiranog. Višak sredstava u iznosu od 
70.875,00 kuna utrošen je za redovno poslovanje Vlastitog pogona.   

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 Zaključak 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 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“, „3 
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 2014. 
godinu 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa : 363-04/15-01/03 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    15. 
 

HEP D.O.O. ZAGREB, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK,  
ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI 

 
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala i 

upoznaje nazočne sa zamolbom HEP d.o.o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek za zasnivanjem 
prava služnosti na k.č.br. 1695, k.o. Budimci, u izvanknjižnom vlasništvu Općine Podgorač 
(društveno vlasništvo – javno dobro), a u svrhu izgradnje građevine: „Rasplet 10(20) kV 
kabela iz TS 35/10 kV Budimci (kabliranje 10 kV vodova za Podgorač, Bračevce, Krndiju i 
Poganovce).  

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 zanivanju prava služnosti u svrhu izgradnje građevine: 
„Rasplet 10(20) kV kabela iz TS 35/10 kV Budimci (kabliranje 10 kV vodova za Podgorač, 
Bračevce, Krndiju i Poganovce) 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 zasnivanju prava služnosti 
 

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

 

 
        Klasa : 944-09/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-02 
 
 

T  o  č  k  a    16. 
 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA 
 ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU 

 
gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće 

uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se 
Županijskoj skupštini Osječko-baranjske županije predloži imenovanje gđe. Mirjane Kučić iz 
Podgorača za suca porotnika Županijskog suda u Osijeku. 

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 Zaključak kojim se predlaže Županijskoj skupštini Osječko-
baranjske županije da za suca porotnika Županijskog suda u Osijeku imenuje gđu. Mirjanu 
Kučić iz Podgorača 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, jednoglasno su 
donijeli  
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 

o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Osijeku 
 

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

 

 
        Klasa : 711-01/15-01/01 
          Urbroj : 2149/04-02/15-03 
 
 

T  o  č  k  a    17. 
 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor na postavljeno 
pitanje g. Zorana Vrabela, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač i napominje da javna 
rasvjeta uglavnom radi, a moguće je da je bio kvar u kojem slučaju javna rasvjeta nije radila. 
 
 g. Mario Patajac, član Općinskog vijeća Općine Podgorač moli da za iduću sjednicu 
Općinskog vijeća Općine Podgorač dobije na uvid plaćeni račun za obavljene usluge atesta 
strojeva (trimera  i kosilica).  
 
 g. Mario Gajčević, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano 
uz iznajmljivanje stolova iz Društvenog doma u Budimcima. Naime, zanima ga zašto se nisu 
dali stolovi iz Društvenog doma za obavljanje karmina. 
 
 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da ne zna da je netko 
službeno tražio stolove, te da se uglavnom mještanima izlazilo ususret i dozvolilo korištenje 
stolova.   

 
 

 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 12,40 sati.   
 
 
 
                        PREDSJEDNIK 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
           Tomislav Moguš, v. r. 
 
 
VODITELJ ZAPISNIKA:         
     Ivanka Balentić, v. r. 


