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30. Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13. – pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 

157/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 

1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. godine,                

d o n i j e l o   j e 

 
 

 

O D L U K U 
 

o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 
 

 

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina 

Podgorač, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, te nadležnost i 

postupak za ostvarivanje tih prava. 

 
Članak 2. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na 

teret Općine Podgorač ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret 

Republike Hrvatske, Osječko – baranjske županije te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 3. 
 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu 

Općine Podgorač. 

Visina i raspored sredstava za svaku proračunsku godinu utvrđuje se 

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Podgorač, koji donosi Općinsko vijeće 

Općine Podgorač. 

 

Članak 4. 
 

Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja 

Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: 

nadležno upravno tijelo).  

 

 

 II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 5. 

Osoba koja ne može osigurati uzdržavanje svojim radom, pravima koja 

proizlaze iz rada ili osiguranja, primitkom od imovine, iz drugih izvora, od osoba koje su je 

dužne uzdržavati na temelju propisa kojima se uređuju obiteljski odnosi ili na neki drugi 
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način, ima prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj 

skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

Korisnici socijalne skrbi su: 

 

1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih 

životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od 

imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, 

2. dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna 

osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva 

trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna 

osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan 

mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je 

odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na 

teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja 

je odgovorna skrbiti o njemu, 

3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i 

odgovarajućih uvjeta za život, 

4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti 

potrebna stručna pomoć ili druga podrška, 

5. odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim 

životnim potrebama, 

6. odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima, 

7. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim 

životnim potrebama, 

8. osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, 

9. beskućnik, 

10. druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom. 

 
 

Članak 6. 
 

Korisnici prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom su hrvatski 

državljani koji imaju prebivalište na području Općine Podgorač. 

Iznimno, pravo na naknadu za troškove stanovanja osigurava se i strancima i 

osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Podgorač. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na 

drugu osobu niti nasljeđivati. 

 
 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 7. 
 

Prava i pomoći po ovoj Odluci su: 

 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

2. pravo na troškove ogrjeva, 

3. pravo na pomoć za novorođeno dijete, 

4. pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola, 

5. pravo na stipendiju, 
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6. pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim 

školama, 

7. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću,  

8. pravo na jednokratnu pomoć, 

9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova. 

  

Pravo na naknadu i troškove iz stavka 1. točke 1.-2. ovog članka utvrđeno je 

Zakonom. 

Pravo na pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 3.-9. ovog članka ostvarivati 

će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine Podgorač za tekuću godinu.  
 

 

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA 
 
 

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja 
 

Članak 8. 
 

  Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene 

minimalne naknade. 

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne 

energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim 

propisima.  

 

Članak 9. 
 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. 

stavak 1. Zakona. 

Općina Podgorač može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa 

sredstava iz članka 30. stavak 1. Zakona kada se po mišljenju nadležnog Centra za socijalnu 

skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. 

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili 

na način da Općina Podgorač djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj 

ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu iz članka 8. stavak 2. ove Odluke. 
 

 

2. Pravo na troškove ogrjeva 
 

Članak 10. 
 

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na 

drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ 

drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Osječko 

– baranjska županija. 

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Osječko – baranjska županija donosi 

najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, 

nadležno upravno tijelo Općine Podgorač podnosi zahtjev s podacima o korisnicima 

zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva Osječko – baranjskoj županiji najkasnije 

do rujna tekuće godine za sljedeću godinu. 
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3. Pravo na pomoć za novorođeno dijete    
 

Članak 11. 

  Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji (skrbnici) 

novorođenog djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o ostvarivanju prava na 

novčanu pomoć za novorođeno dijete, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač. 

 

 4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 
 

Članak 12. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola 

ostvaruju učenici srednjih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom 

Općinskog načelnika Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu. 

 

  

5. Pravo na stipendiju 
 

Članak 13. 

Pravo na stipendiju ostvaruju studenti pod uvjetima i na način propisan Odlukom 

o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima, koju donosi Općinsko vijeće Općine 

Podgorač. 

 

 
 6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola 
 

Članak 14. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola 

ostvaruju učenici osnovnih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom 

Općinskog načelnika Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu. 

 

 

 7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću 
 

Članak 15. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću ostvaruju 

roditelji (skrbnici, udomitelji) djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o 

utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa 

Dječjeg vrtića Podgorač koji je u sastavu Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice, koju donosi 

Općinsko vijeće Općine Podgorač. 
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8. Pravo na jednokratnu pomoć 
 

Članak 16. 

  Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju socijalno ugroženi građani pod uvjetima 

i na način propisan Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno 

ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač, koju donosi Općinsko vijeće 

Općine Podgorač. 

 

9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
 

Članak 17. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema 

i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika, nasljednika niti osobu 

koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju putem nadležnog područnog Centra za 

socijalnu skrb ili iz drugih izvora. 

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Odluku o podmirenju pogrebnih 

troškova donosi Općinski načelnik Općine Podgorač. 

 

 

  V. NADLEŽNOST I POSTUPAK  
 

Članak 18. 
 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, 

ako nije drukčije određeno pokreće se na zahtjev zainteresirane strane.  

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno, 

podnosi se nadležnom upravnom tijelu.  

 

Članak 19. 
 

Uz zahtjev podnositelj je dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti 

odgovarajuće dokaze i isprave. 

U tijeku rješavanja zahtjeva nadležno upravno tijelo može očevidom ili na 

drugi način ispitati činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.  

Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je nadležnom upravnom tijelu 

prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje 

ostvarivanje stečenog prava najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.  

 

Članak 20. 
 

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke nadležno upravno 

tijelo surađuje s područnim Centrom za socijalnu skrb i s drugim pravnim osobama.  
Kad se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim 

vrtićima, osnovnim školama, Našičkom vodovodu d.o.o. Našice, Našičkom parku d.o.o. 

Našice, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika prava, takav će se način 

isplate urediti rješenjem iz članka 21. ove Odluke.  
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Članak 21. 
 

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drukčije propisano, 

odlučuje nadležno upravno tijelo rješenjem.  

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom 

upravnom tijelu Osječko – baranjske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.  

Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovog članka započinje teći 

od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti. 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 22. 
 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi 

na području Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/12. i 3/12.). 

 
 

Članak 23. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

 

Klasa: 550-01/14-01/04 

Urbroj: 2149/04-02/14-02 

Podgorač, 30. lipnja 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 
     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                       Tomislav Moguš, v. r.  
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31. Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 

19/13. – pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 

157/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 

1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. godine,                

d o n i j e l o   j e 

 

 

 
 

O D L U K U 
 

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

 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 

građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", 

broj 6/09.), u članku 3. stavak 1. podstavak 2. točka a) riječi "stalna pomoć" zamjenjuju se 

riječima "zajamčena minimalna naknada". 

 
 

Članak 2. 
 

U članku 5. stavak 2. podstavak 3. riječi "stalnoj novčanoj pomoći" zamjenjuju 

se riječima "zajamčenoj minimalnoj naknadi". 

 
 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

Klasa: 550-01/14-01/03 

Urbroj: 2149/04-02/14-02 

Podgorač, 30. lipnja 2014. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 
     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                       Tomislav Moguš, v. r.  
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32. Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen 

tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.), članka 17. stavak 1. Odluke o 

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju 

komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.) i članka 36. Statuta 

Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine 

Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. godine, d o n i j e l o  j e 

 

 

 

O D L U K U 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja 

 poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač 
                           
 

I. 
 
  Za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač, kao 

najpovoljnija prihvaća se ponuda ponuditelja "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, 
V. Lisinskog 57.          
 
 

II. 
 

  Sa najpovoljnijim ponuditeljem iz točke I. ove Odluke zaključiti će se 

odgovarajući Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova na vrijeme od 4 (četiri) godine.                   

 

 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora iz točke II. ove Odluke ovlašćuje se Goran Đanić, 

Općinski načelnik Općine Podgorač. 
 

 

IV. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

o b r a z l o ž e n j e 
 
 

  Općinski načelnik Općine Podgorač donio je dana 19. svibnja 2014. godine 

Odluku o objavi javnog natječaja za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području 

Općine Podgorač. Javni natječaj objavljen je u Glasu Slavonije od 22. svibnja 2014. godine i 

oglasnoj ploči Općine Podgorač. 

  Temeljem objavljenog Javnog natječaja pravovremeno su pristigle 2 (dvije) 

ponude:   
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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 za pripremu i provedbu 

postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine 

Podgorač (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdilo je da je ponuditelj "Tomislav i Slavko 

Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57 u ponudi priložio svu traženu dokumentaciju 

sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, dok ponuditelj "Binder" d.o.o. Osijek, Donjodravska 

obala 63 nije priložio 2. stranicu obrasca Ponudbenog lista iz Dokumentacije za nadmetanje 

slijedom čega Ponudbeni list nije ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje, 

niti je ponuđen rok valjanosti ponude, te je ponuda ocijenjena kao nepotpuna, te nepravilna i 

neprikladna u odnosu na oblik i sadržaj ponude.  

 Analizom uvjeta pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti 

(posebice cijene za obavljanje komunalne djelatnosti, poslovnog ugleda i iskustva te tehničke 

i kadrovske opremljenosti, Povjerenstvo je uputilo i predložilo Općinskom vijeću Općine 

Podgorač donošenje Odluke o odabiru ponuditelja "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. 

Našice, V. Lisinskog 57, kao jedinog preostalog prihvatljivog ponuditelja u postupku 

povjeravanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač. 

  Sukladno članku 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne 

novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćen tekst, 82/04., 

110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.) i članku 17. stavak 1. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 

("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač je 

prihvatilo prijedlog Povjerenstva i odlučilo kao u izreci ove Odluke.    

   

 

 

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : 
 
 
  Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor 

tužbom Upravnom sudu u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. 

 

 

 

Klasa : 363-04/14-01/06 

Urbroj : 2149/04-02/14-07 

Podgorač, 30. lipnja 2014.  

 

 

 

 

 

                          PREDSJEDNIK 

                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                        Tomislav Moguš, v. r. 
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33. Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine 

Podgorač“, broj 1/13.),  Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. 

godine, d o n i j e l o  j e 

 

 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

 

1. Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 

mjesec siječanj, veljaču i ožujak 2014. godine. 

 

2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".                                                     

   

 

 

Klasa : 210-01/14-01/03 

Urbroj : 2149/04-02/14-02 

Podgorač, 30. lipnja 2014. 

 

 

 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 

     Tomislav Moguš, v. r. 
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34. Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine 

Podgorač“, broj 1/13.),  Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. 

godine, d o n i j e l o  j e 

 

 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

 

1. Usvaja se Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području 

djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2013. godini. 

 

 

2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".                                                     

   

 

 

Klasa : 311-01/14-01/03 

Urbroj : 2149/04-02/14-02 

Podgorač, 30. lipnja 2014. 

 

 

 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 
        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
            Tomislav Moguš, v. r.     
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22. Na temelju članka 10., 11. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama 

("Narodne novine", broj 25/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik 

Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i 

 

 

 

 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pristupa informacijama i 
ustrojavanju Kataloga informacija Općine Podgorač 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o načinu pristupa informacijama i ustrojavanju Kataloga informacija 

Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/05. i 5/12.), članak 5. mijenja 

se i glasi: 

 

"Korisnik prava na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih 

troškova koji nastaju pružanjem informacije. 

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u slijedećem iznosu: 

 

− preslik jedne stranice veličine A4      0,25 kuna 

− preslik jedne stranice veličine A3      0,50 kuna 

− preslik jedne stranice u boji veličine A4      1,00 kuna 

− preslik jedne stranice u boji veličine A3      1,60 kuna 

− elektronički zapis na jednom CD-u      4,00 kuna 
− elektronički zapis na jednom DVD-u      6,00 kuna 
− elektronički zapis na memorijskoj kartici: 

 

a) 4 GB        30,00 kuna 

b) 8 GB        50,00 kuna 

c) 16 GB                 120,00 kuna 

d) 32 GB                 150,00 kuna 

e) 64 GB                 210,00 kuna 

 

− pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog 

      u elektronički oblik        0,80 kuna 

− pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete 
      ili diskete u elektronički zapis       1,00 kuna 
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Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku 

redovnih poštanskih usluga. 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge 

koje nisu navedene u stavku 2. ovog članka, odredit će se na način da se u visinu naknade 

zaračuna prosječna tržišna cijena za uslugu, trošak amortizacije koje ima Općina Podgorač te 

trošak poštanskih usluga." 

 

 

Članak 2. 

U članku 6. stavak 3. briše se. 

 

  U članku 6. dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

"Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti 

prava stranaka i javnog interesa, Općina Podgorač može korisniku prava na informaciju ne 

zaračunati troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze 

iznos od 50,00 kuna." 

 

 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

 

Klasa: 011-01/14-01/01 

Urbroj: 2149/04-01/14-01 

Podgorač, 26. svibnja 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
                 Goran Đanić, v. r. 
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23. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine 

Podgorač“, broj 1/13.) i članka 7. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga 

male vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine 

Podgorač  d o n o s i 

 

 

 

O D L U K U 
 

o pokretanju postupka nabave radova male vrijednosti 
 u predmetu Ugradnja opreme u fontane u Podgoraču i Stipanovcima   

 
 

I. 
 

  Ovom Odlukom utvrđuje se:                    

 

– početak i odabir postupka nabave, 

– ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave, koji će sa 

stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu 

predmeta nabave, 

– popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda. 

 

 

II. 
 

  Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P. 

Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.                                                               

 

III. 

 

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka 

nabave.  

 

Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima: 

 

1. "Elektro - Lovošević" obrt za električne instalacije, prijevoz i trgovinu, 

Našice, V. Lisinskog 100,                    

2. "Zitex - ZB" d.o.o. Donji Miholjac, Vukovarska 12, 

3. "IDM - Gradnja" d.o.o. Našice, V. Nazora 39.   

            
 

Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda 

objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Podgorač. 
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IV. 
 

  Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine 

Podgorač.                                   

                                                                

V. 
 

  Predmet nabave je Ugradnja opreme u fontane u Podgoraču i Stipanovcima.                               

  Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je 

45112710-5. 

  Evidencijski broj javne nabave je 40/14. 

  Planom nabave za 2014. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 40. 

 

 

VI. 

 

  Pripremu i provedbu postupka nabave obavljaju ovlašteni predstavnici javnog 

naručitelja. 

 

  Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave su: 

 

1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i 

upravu – voditelj, 

2. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku 

samoupravu i upravu – član, 

3. Josip Mojzeš – zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač – član. 

 

  Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. 

 

 

VII. 

 

  Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog 

naručitelja u postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu. 

 

VIII. 

 

  Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na 

dodanu vrijednost i iznosi 100.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač 

za 2014. godinu. 

 

 

IX. 

 

  Zakonska osnova za provođenje postupka nabave radova male vrijednosti je 

članak 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11., 83/13. i 143/13.).      
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X. 

 

  Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno 

zakonskim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude. 

 

 

XI. 

 

  Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine 

Podgorač. 

 

 

XII. 

   

  Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude. 

 

 

XIII. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

 

Klasa: 400-08/14-01/06   

Urbroj: 2149/04-01/14-01 

Podgorač, 18. lipnja 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                           Goran Đanić, v. r.        
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24. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine 

Podgorač“, broj 1/13.) i članka 7. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga 

male vrijednosti („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/14.), Općinski načelnik Općine 

Podgorač  d o n o s i 

 

 

 

O D L U K U 
 

o pokretanju postupka nabave radova male vrijednosti 
 u predmetu Adaptacija i uređenje općinske zgrade i Društvenih domova 

 u Bijeloj Lozi, Budimcima, Poganovcima, Ostrošincima, Kršincima, 
Stipanovcima i Podgoraču   

 
 

I. 
 

  Ovom Odlukom utvrđuje se:                    

 

– početak i odabir postupka nabave, 

– ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave, koji će sa 

stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu 

predmeta nabave, 

– popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda. 

 

 

II. 
 

  Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P. 

Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.                                                               

 

III. 

 

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka 

nabave.  

 

Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima: 

 

1. "IDM - Gradnja" d.o.o. Našice, V. Nazora 39,  

2. "Građevinar" Našice, V. Nazora 88, 

3. "Doln" d.o.o. Nova Gradiška, Slavonskih graničara 23.               

 

Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda 

objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Podgorač. 
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IV. 
 

  Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine 

Podgorač.                                  

                                            

V. 
 

  Predmet nabave je Adaptacija i uređenje općinske zgrade i Društvenih domova 

u Bijeloj Lozi, Budimcima, Poganovcima, Ostrošincima, Kršincima, Stipanovcima i 

Podgoraču.                                

  Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je 

45262700-8. 

  Evidencijski broj javne nabave je 29/14. 

  Planom nabave za 2014. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 29. 

 

 

VI. 

 

  Pripremu i provedbu postupka nabave obavljaju ovlašteni predstavnici javnog 

naručitelja. 

 

  Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku nabave su: 

 

1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i 

upravu – voditelj, 

2. Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku 

samoupravu i upravu – član, 

3. Josip Mojzeš – zamjenik Općinskog načelnika Općine Podgorač – član. 

 

  Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave. 

 

 

VII. 

 

  Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog 

naručitelja u postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu. 

 

 

VIII. 

 

  Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na 

dodanu vrijednost i iznosi 256.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač 

za 2014. godinu. 

 

IX. 

 

  Zakonska osnova za provođenje postupka nabave radova male vrijednosti je 

članak 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11., 83/13. i 143/13.).      
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X. 

 

  Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno 

zakonskim uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude. 

 

 

XI. 

 

  Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine 

Podgorač. 

 

 

XII. 

   

  Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude. 

 

 

XIII. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 

glasniku Općine Podgorač". 

 

 

 

Klasa: 400-08/14-01/07  

Urbroj: 2149/04-01/14-01 

Podgorač, 18. lipnja 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                          Goran Đanić, v. r.      
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25. Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 

Podgorač", broj 1/13.) i članka 7. stavak 1. Odluke o rasporedu radnog vremena u 

ugostiteljstvu i pružanju ugostiteljskih usluga izvan poslovnih ugostiteljskih objekata i 

prostorija ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/05., 1/07. i 6/09.), Općinski načelnik 

Općine Podgorač d o n o s i 

 

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
 

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području 
 Općine Podgorač u razdoblju od 12. lipnja do 01. srpnja 2014. godine 

 

 

I. 
 

  S ciljem poboljšanja ugostiteljske i turističke ponude Općine Podgorač zbog 

održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu, Općinski načelnik Općine Podgorač 

odobrava produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani" i 

"Barovi" do 02:00 sata u razdoblju od 12. lipnja do 01. srpnja 2014. godine. 

 

 
II. 

 
  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u 

"Službenom glasniku Općine Podgorač". 

 

 

Klasa: 335-01/14-01/01 

Urbroj: 2149/04-01/14-01 

Podgorač, 10. lipnja 2014. 

 

 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                        Goran Đanić, v. r. 
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Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Jurica Požega, dipl. iur. – Redakcija i 

uprava: Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 

031/698-014, www.podgorac.hr, e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr Cijena pojedinog 

broja je 10,00 kn, a godišnja pretplata 100,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na žiro – račun 

broj: HR9225000091834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 67 7706 – 

OIB pravne osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom "za Službeni glasnik Općine 

Podgorač". 


