
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 30. siječnja 2018.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/18-01/03; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 24. siječnja 2018. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 12 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Tomislav Moguš,
g. Miroslav Štefančić,
g. Perica Perić,
g. Aleksandar Lazić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Suzana Đanić,
g. Anđelko Kovač,
g. Zlatko Bačić i
g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski
načelnik Općine Podgorač, gđa. Ljiljana Grbić, zamjenica 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. Robert Rigo, novinar Radio Našice i g. Goran Jakobović, novinar TV Našice.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća, 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, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 12. prosinca 2017.
godine.

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
12. prosinca 2017. godine smatra se usvojenim.

Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica 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, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar,
predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

D  N  E  V  N  I    R  E D :

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgorač,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač,
3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podgorač,

4. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i
članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Podgorač u 2018. godini,

5. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Podgorač za 2018. godinu,

6. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
 STATUTA OPĆINE PODGORAČ

gđa. Suzana Đanić, predsjednica Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa obvezom usklađivanja Statuta
Općine Podgorač sa izmjenama zakona. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog
vijeća predlaže da se donese Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.    

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice  Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

S T A T U T A R N U   O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgorač

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

Klasa: 021-01/18-01/01
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA
 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

gđa. Suzana Đanić, predsjednica Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa obvezom usklađivanja Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Podgorač sa izmjenama zakona. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač 
i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

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

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač

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

Klasa: 021-03/18-01/02
Urbroj: 2149/04-02/18-02
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T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Obveza donošenja Odluke o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
propisana je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju
komunalnim otpadom, a rok za donošenje Odluke je 31. siječnja 2018. godine. Sve jedinice
lokalne samouprave su obvezne propisati način na koji će se prikupljati miješani komunalni
otpad i biorazgradivi komunalni otpad. Otpad se morati razvrstavati već na kućnom pragu
putem odvajanja plastike i papira, miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. 
Valja napomenuti da se odvajanje plastike i papira na području Općine Podgorač radi već
dvije godine. Osim razdavajanja na kućnom pragu stanovništvo ima mogućnost besplatnog
odvajanja putem zelenih otoka koji su postavljeni u svim naseljima, te uvođenjem reciklažnog
dvorišta. Gradnja reciklažnog dvorišta je Izmjenama i dopunama PPUO Podgorač predviđena
na prostoru Poduzetničke zone u Podgoraču. Znatno jeftinija i jednostavnija opcija je nabava
mobilnog reciklažnog dvorišta koje se premješta iz naselja u naselje. Reciklažno dvorište se
mora povjeriti na upravljanje komunalnom poduzeću koje vrši uslugu prikupljanja i
zbrinjavanja komunalnog otpada, a to je Našički park d.o.o. Našice.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li Općina

Podgorač može u suradnji sa komunalnim poduzećem „Našički park d.o.o.“ Našice, izvršiti
edukaciju mještana o razvrstavanju komunalnog otpada u smislu letaka i sl.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da su prilikom izdavanja plavih kanti za papir mještanima dijeljeni letci o načinu
prikupljanja i razvrstavanja komunalnog otpada, a to će se sigurno činiti i ubuduće, putem
informativnih letaka, obavijesti na internetskim stranicama i dr.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
 i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač

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

Klasa: 351-01/18-01/02
Urbroj: 2149/04-02/18-02
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T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA
 POLITIČKIM STRANKAMA I ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE

PODGORAČ IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA IZ PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ U 2018. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 
Godišnja sredstava za rad političkih stranaka u Proračunu Općine Podgorač za 2018. godinu
osigurana su u ukupnom iznosu od 15.600,00 kuna i raspoređuju se ovisno o broju vijećnika
na slijedeći način: Hrvatskoj narodnoj stranci (8.400,00 kuna), Hrvatskoj seljačkoj stranci
(1.000,00 kuna), Hrvatskoj stranci umirovljenika (1.100,00 kuna), Hrvatskoj demokratskoj
zajednici (3.000,00 kuna), Demokratskom savezu nacionalne obnove (1.000,00 kuna) i Listi
grupe birača nositeljice Natalije Lukačić (1.100,00 kuna).  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama
i članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna
Općine Podgorač u 2018. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U

o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća
 Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podgorač u 2018. godini

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

Klasa: 402-06/18-01/01
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJĐENJA ZAŠTITE
OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U
cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Podgorač potrebno je u 2018. godini
provesti slijedeće organizacijske, tehničke, urbanističke, mjere zaštite odlagališta otpada i
administrativne mjere: Organizacijske mjere (Vatrogasna postrojba, Normativni ustroj zaštite
od požara), Tehničke mjere (Vatrogasna oprema i tehnika, Sredstva veze, javljanja i
uzbunjivanja), Urbanističke mjere (Prostorno-planska dokumentacija, Prohodnost prometnica
i javnih površina, Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak, Hidrantska mreža za
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gašenje požara, Ostali izvori vode za gašenje požara), Mjere zaštite odlagališta komunalnog
otpada, Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Podgorač za 2018. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su  donijeli

P R O V E D B E N I  P L A N

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2018. godinu

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

Klasa: 2149/04-01/18-01
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   6.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
uređenje površine između Doma zdravlja i Katoličke crkve u Budimcima i zanima ga da li bi
se predmetna površina mogla urediti. Nadalje upoznaje nazočne sa problemom neodržavanja
javnih površina u privatnom vlasništvu, a shodno tome i problem lisica koje su se zbog
neodržavanja istih nastanile u centru naselja Budimci.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je uređenje površine između Doma
zdravlja i Katoličke crkve u planu te će djelatnici Vlastitog pogona čim vremenski uvjeti to
dopuste predmetnu površinu urediti. Što se tiče pojavljivanja lisica napominje da problem
imaju i ostala naselja sa područja naše Općine, ali i druge općine i gradovi, te da će se sa svim
lovačkim udrugama sa područja Općine Podgorač održati radni sastanak i vidjeti što se u
dogledno vrijeme može učiniti po tom pitanju.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
nabavku manje hladnjače za pokojnike i zanima ga da li u Proračunu Općine ima sredstava za
nabavku predmetne hladnjače. Nadalje napominje da ima saznanja od mještana naselja
Kelešinka da je autobusna stanica okrenuta prema Društvenom domu, a ne prema cesti i
zanima ga zašto je ista tako postavljena.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je u planu za ovu godinu za potrebe
mještana Općine Podgorač nabava rashladne komore za pokojnike, koja će biti postavljena u
mrtvačnici u Podgoraču. Što se tiče postavljanja autobusne nadstrešnice ista je u dogovoru sa
izvođačem radova, a zbog vremenskih prilika postavljena na taj način.
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g. Anđelko Kovač, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na problem
električnog crkvenog zvona u naselju Razbojište koje je u kvaru i zanima ga da li Općina
Podgorač može pomoći u rješavanju toga problema. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je problem crkvenog
zvona u domeni vjerskih zajednica i Općina Podgorač ne može odlučivati što će vjerske
zajednice raditi, ali će se porazgovarati sa župnikom i vidjeti kako riješiti nastali problem.

gđa. Suzana Đanić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač upoznaje nazočne članove
Općinskog vijeća sa teškom obiteljskom situacijom Marije Bilkić iz Podgorača kojoj je u
požaru izgorjela pomoćna prostorija i zanima je da li bi Općina Podgorač mogla pomoći i
dodijeliti joj financijsku pomoć.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine podgorač odgovara da je upoznat sa
navedenim problemom i Općina Podgorač je na zahtjev Marije Bilkić iz Podgorača donijela
Odluku o odobravanju jednokratne financijske pomoći u iznosu od 2.000.00 kuna.   

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 12,30 sati.

PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                      Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.




