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Na temelju članka 32 Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09),
općinsko vijeće na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, a zaključenoj 26.
srpnja 2010. godine, donosi;
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji
članak 1.
Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji općine Podgora za 2009. godinu
Državnog ureda za reviziju broj klasa: 041-01/10-01/9, urbroj: 613-19-10-6 od 26. svibnja
2010. godine.
Članak 2.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora.
Klasa: 021-05/10-01/669
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 26. srpnja 2010.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.

3
Na temelju članka 110, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09), Općinsko vijeće
Općine Podgora na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, a zaključenoj 26.
srpnja 2010. godine, donosi;

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Podgora
za 2009. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o izvršenju proračuna za 2009. godinu prema tablici koja je sastavni
dio ove odluke kako slijedi:

PRIHODI
Ukupni prihodi – planirano Ukupni prihodi – ostvareno -

8.499.200,00 kn
7.849.933,55 kn

RASHODI
Ukupni rashodi – planirano - 8.499.200,00 kn
Ukupni rashodi – ostvareno - 8.392.665,92 kn
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Na temelju članka 109, stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i
članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine Podgora 5/09, 9/09), Općinsko vijeće
Općine Podgora na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, a zaključenoj 26.
srpnja 2010. godine, donosi;
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Podgora
za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2010. godinu prema tablici
koja je sastavni dio ove odluke kako slijedi:

PRIHODI
Ukupni prihodi – planirano (35%) - 4.927.560,00 kn
Ukupni prihodi – ostvareno - 3.501.155,48 kn
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Planirano – 2.000.000,00 kn
Ostvareno - 0,00 kn

RASHODI
Ukupni rashodi – planirano (35%) - 4.927.560,00 kn
Ukupni rashodi – ostvareno - 5.199.477,03 kn
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Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 30. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br.
117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 –
Odluka Ustavnog suda RH, 73/08), i članka 32. Statuta Općine Podgora (Glasnik Općine
Podgora br. 05/09) Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja
2010. godine, a zaključenoj 26. srpnja 2010. godine, donosi;
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE PODGORA

Članak 1.
Članak 22. stavak 2 Odluke o Općinskim porezima općine Podgora (Glasnik 7/2010)
mijenja se i sada glasi;
«Ova odluka objavit će se u «Glasniku», službenom glasilu Općine Podgora i stupa na
snagu 8 dan od njenog objavljivanja.»
Klasa: 021-05/10-01/672
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 26. srpnja 2010.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
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Na temelju članka 17. Zakona o otpadu (Narodne novine, br.178/04., 111/06. i 60/08.),
Općinsko vijeće Općine Podgora na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, a
zaključenoj 26. srpnja 2010. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga
Članak 1.
U odluci o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga
(Glasnik općine Podgora 7/2010), dodaje se članak 2 koji glasi;
«Ova odluka će se objaviti u Glasniku i stupa na snagu 8 dan od njenog objavljivanja»
Klasa: 021-05/10-01/673
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 26. srpnja 2010.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.
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Na temelju članka 32 Statuta općine Podgora (Glasnik 5/09, 9/09) općinsko vijeće
donosi na svojoj 10 sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, a zaključenoj 26. srpnja 2010.
godine, donosi;
ZAKLJUČAK
Članak 1.
Utvrđuje se da je obrt Kinoton, vlasnik Milan Longin iskazao interes za korištenje
kino dvorane u Podgori u svrhu prikazivanja kino predstava.
Članak 2.
Kino dvorana se imenovanome ne ustupa u zakup ni u kakav drugi trajniji odnos, već
isti ima pravo koristiti kino dvoranu na slijedeći način;
1. pravovremeno iskazati općini Podgora namjeru da bi određenog datuma prikazao kino
predstavu
2. ukoliko je u željenom terminu kino dvorana slobodna načelnik će mu dozvoliti
korištenje iste u svrhu prikazivanja filma
3. imenovani će dobiti dvoranu na korištenje ukoliko se obveže da za eventualno nastalu
štetu pri korištenju kino dvorane odgovara općini Podgora i trećim osobama svom
svojom imovinom
4. dužan je ostaviti dvoranu, sanitarne čvorove i ostale prostorije unutar općinske zgrade
čistima i urednima, te sam prije predstave kupuje sanitarne potrepštine koje će se
eventualno potrošiti
5. imenovani se oslobađa plaćanja naknade za korištenje kino dvorane s obzirom da je
održanje prikazivanja kino predstava u interesu Općine podgora
članak 3.
Ukoliko se korisnik ne bude pridržavao odredbi iz stavka 2, ovog Zaključka, načelnik
će mu uskratiti daljnje korištenje kino dvorane.
članak 4.
Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku, službenom glasilu Općine Podgora a stupa na
snagu danom objave u Glasniku.
Klasa: 021-05/10-01/674
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 26. srpnja 2010.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Vela v.r.

