REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A PI S N I K

Sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 24. rujna 2014.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvao g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća pozivom, Klasa:
021-03/14-01/17, Urbroj: 2149/04-02/14-01 od 17. rujna 2014. godine.
Sjednica je započela sa radom u 15,00 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. Zoran Vrabel,
g. Aleksandar Lazić
g. Ivan Strelec 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. 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, g. Boris Justić, novinar Radio Našice i g.
Tomislav Prusina, ispred Pannonia Promo Media Osijek.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Moguš, otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na
današnjoj sjednici te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 30. lipnja 2014.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane 30.
lipnja 2014. godine smatra se usvojenim.
Nakon toga, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi
predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.
Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti
primjedbi, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „2
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
travanj, svibanj i lipanj 2014. godine,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine,
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014.
godine,
4. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
za područje Općine Podgorač za 2014. godinu,
5. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač,
6. Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za
studijsku 2014. / 2015. godinu,
7. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
u Osijeku,
8. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog
suda u Osijeku,
9. 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 TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ 2014. GODINE
g. Igor Brnjik, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno obrazloženje iz
materijala. Tijekom protekla tri mjeseca evidentirano je ukupno 6 kaznenih djela. Od ukupnog
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broja kaznenih djela za 2 kaznena djela počinitelj je nepoznat, dok je za 4 kaznena djela
počinitelj poznat ili naknadno otkriven. Materijalna šteta pričinjena kaznenim djelima cijeni
se na oko 16.900,00 kuna. Po mjestu izvršenja 3 kaznena djela su počinjena u Podgoraču, po
jedno u Razbojištu, Ostrošincima i Poganovcima. Tijekom razmatranog vremenskog razdoblja
počinjeno je 4 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tijekom
razmatranog razdoblja dogodile su se ukupno i 3 prometne nesreće. Razmatrano po mjestima,
2 prometne nesreće dogodile su se u Podgoraču, a 1 prometna nesreća u Razbojištu, bez
poginulih osoba. Tijekom drugog tromjesečja na području Općine Podgorač od događaja
evidentirana je prirodna smrt muške osobe u Podgoraču. Od ostalih prekršaja evidentirano je
2 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici i 1 prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.
Temeljem svega navedenog, opće stanje sigurnosti na području Općine Podgorač za mjesec
travanj, svibanj i lipanj 2014. godine ocijenjeno je kao dobro.
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 Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za
mjesec travanj, svibanj i lipanj 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, jednoglasno su
donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač
za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2014. godine
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 210-01/14-01/04
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

2.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi planirani za 2014. godinu iznosili su
6.593.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci realizirani su u iznosu od 3.059.268,91 kuna ili u
postotku od nekih 46%. Rashodi za 2014. godinu planirani su u iznosu od 6.593.000,00 kuna,
a u prvih šest mjeseci ostvareni su iznosu od 1.593.798,88 kuna. U prvih šest mjeseci ostvaren
je i višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 1.465.470,03 kuna. Velik višak prihoda
ostvaren je iz nekoliko razloga. Kao prvi, Hrvatski zavod za zapošljavanje je sredstva za dio
javnih radova iz 2013. godine doznačio u ovoj proračunskoj godini. Kao drugi razlog je taj što
su veće investicije na komunalnoj infrastrukturi (vodovodna mreža, kanalizacija, uređenja
društvenih domova, nogostupa i dr.) većinom financijski realizirane ili će biti realizirane u
drugoj polovici godine. Što se tiče rashoda u prvih šest mjeseci većinom su izvršeni za
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redovne programe (socijalna skrb, kultura, sport, vatrogastvo i dr.) i tekuće potrebe, dok će
investicije na komunalnoj infrastrukturi biti realizirane u drugoj polovici ove 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 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“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
P O L U 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 30. lipnja 2014. godine
(Tekst Polugodišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni
dio.).
Klasa : 400-05/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

3.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Iz predloženog izvješća je vidljivo da je bilo dosta aktivnosti koje su
evidentirane i navedene u Izvješću. Podneseno 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 je predloženo
Izvješće istovjetno kao i izvješća iz prošlih godina i smatra da je dosta neozbiljno sastavljeno.
Smatra da bi u predloženom Izvješću o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do
30.06.2014. godine trebalo biti navedeno koji su zaključci doneseni i što je konkretno
dogovoreno na održanim sastancima, jer je iz predloženog izvješća vidljivo da su održani
mnogobrojni radni sastanci sa Ministarstvom poljoprivrede, saborskim zastupnicima i dr.
Budući da prijedloga i pitanja više nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od
01.01. do 30.06.2014. 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“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01. do 30.06.2014. godine
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 022-05/14-01/24
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a 4.
IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2014. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženo izvješće sastoji se od: Organizacijske mjere, Tehničke mjere,
Urbanističe mjere, Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada, Organizacijske i
administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru. Predloženo Izvješće se mora
raditi u skladu sa Zakonom i u odnosu na izvješća iz prethodnih godina jedina je promjena u
tome da je za održavanje nerazvrstanih cesta umjesto dosadašnje tvrtke „Binder“ d.o.o. Osijek
izabrana nova, i to tvrtka „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita g. Gorana Đanića,
Općinskog načelnika Općine Podgorač, da li je moguće da vatrogasac koji dobije javni poziv
za skup na isti dođe neprikladno obučen, a budući da govorimo o zaštiti i unapređenju zaštite
od požara.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da postavljeno pitanje
nije vezano uz ovu točku dnevnog reda, a odgovor na postavljeno pitanje dobiti će 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 Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2014. godinu i prijedlog
stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Tomislava
Moguša, predsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Općine Podgorač za 2014. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa : 214-01/14-01/02
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

5.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač je
slično kao i prošle godine i većih promjena nema.
g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da prijedloga i pitanja nije bilo g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara 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, („9 ZA“, „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 214-01/14-01/03
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a 6.
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE
OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2014. / 2015. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Općina Podgorač za studijsku 2014. / 2015. godinu dodjeliti će studentima
ukupno 10 stipendija, od toga 5 stipendija studentima prve godine i 5 stipendija studentima
kasnijih godina studija. Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.
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 broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač
za studijsku 2014. / 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, jednoglasno su
donijeli
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Z A K LJ U Č A K
o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2014. / 2015. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 604-02/14-01/01
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a

7.

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predlaže da se predloži Županijskoj skupštini Osječko - baranjske županije da za
suca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku imenuje gđu. Mirjanu Kučić iz
Podgorača, a koja je i do sada bila predlagana od strane 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 prihvati prijedlog g. Gorana Đanića, Općinskog načelnika Općine
Podgorač da se predloži Županijskoj skupštini Osječko - baranjske županije da za suca
porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku imenuje gđu. Mirjanu Kučić 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 prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 711-01/14-01/07
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a 8.
PRIJEDLOG KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA
ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predlaže da se predloži Županijskoj skupštini Osječko - baranjske županije da za
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suca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku imenuje gđu. Mirjanu Kučić iz
Podgorača, a koja je i do sada bila predlagana od strane 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 prihvati prijedlog g. Gorana Đanića, Općinskog načelnika Općine
Podgorač da se predloži Županijskoj skupštini Osječko - baranjske županije da za suca
porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku imenuje gđu. Mirjanu Kučić 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 prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u
Osijeku
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa : 711-01/14-01/08
Urbroj : 2149/04-02/14-02
T o č k a 9.
INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara na postavljeno pitanje
g. Zorana Vrabela, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač pod točkom 4. dnevnog reda i
napominje da u svakom slučaju vatrogasci ne bi trebali biti neadekvatno odjeveni, jer su
uniforme u cisterni prisutne. Konkretno u ovom slučaju nije se išlo na intervenciju požara.
g. Zoran Vrabel, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje g. Goranu
Đaniću, Općinskom načelniku Općine Podgorač, a vezano uz obaveze koncesionara za
obavljanje dimnjačarskih poslova. Naime starije osobe se žale da im sadašnji koncesionar
neće čistiti peć, već samo dimnjak. Nadalje, zanima ga tko je zadužen za košnju i čišćenje
javne površine u ulici Matije Gupca (iza mosta - s desne strane).
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je nedavno održan
radni sastanak, a vezano uz koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova gdje je bilo
dosta nejasnoća, ali ne i problema. Po zakonu je Općina bila dužna provesti javni natječaj za
obavljanje dimnjačarskih poslova na koji se javio samo jedan ponuditelj i to trenutni
koncesionar. Što se tiče čišćenja dimnjaka situacija je vrlo jasna i isti trebaju raditi poslove
koji su ugovoreni. Da bi Općina mogla nešto poduzeti potrebno je da se nezadovoljni mještani
obrate pismenim putem u Općinu Podgorač. Što se tiče košnje predmetne zelene površine, za
istu je zadužena Općina Podgorač. Do sada se predmetna površina kosila samo 2 puta, a iz
razloga što se ne stigne, jer su prioritet groblja i središta naselja, ali se nada da će se u
slijedećih 15-tak dana uspjeti pokositi.
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g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano za
izgradnju fontana i zanima ga zašto stoje radovi.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je provedena nabava
za ugradnju opreme u fontane i mišljenja je da će za nekih mjesec dana ista biti montirana i u
Podgoraču i u Stipanovcima. Jedino je pitanje da li ih puštati uopće u rad prije zime ili čekati
proljeće.

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, g. Tomislav Moguš, predsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač zaključuje rad
sjednice u 15,35 sati.
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