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16.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.) i članka 17. Odluke o grbu i zastavi Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 1/05.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 15. sjednici
od 10. srpnja 2007. godine, d o n i j e l o j e

O DLUKU
o odobrenju uporabe grba Općine Podgorač

I.
Tvrtki “Svetoivanec” d.o.o. Virovitica, kao opunomoćenom izvršitelju reklamnih
poslova za tvrtku “Billa” d.o.o. Zagreb, odobrava se uporaba grba Općine Podgorač na reklamnim
panoima na području Općine Podgorač.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 017-01/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-02
Podgorač, 10. srpnja 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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17.
Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o popisima birača (“Narodne novine”, broj
19/07.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i
1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 15. sjednici od 10. srpnja 2007. godine, d o n i j
elo je
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača na području Općine Podgorač
I.
Osniva se Povjerenstvo za popise birača na području Općine Podgorač (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažilo nadležno tijelo državne uprave i potvrđuje
popis birača.
II.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.
U Povjerenstvo se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ana Čikeš, član Općinskog vijeća, za predsjednika,
Siniša Ivančić, član Općinskog vijeća, za člana,
Anđelko Rozić, član Općinskog vijeća, za člana,
Nedeljko Oljača, član Općinskog vijeća, za zamjenika predsjednika,
Josip Pastvečko, član Općinskog poglavarstva, za zamjenika člana,
Ivica Guljaš, član Općinskog vijeća, za zamjenika člana.
III.

Povjerenstvo je dužno svoje zadatke obavljati sukladno odredbama Zakona o
popisima birača (“Narodne novine”, broj 19/07.).
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i
imenovanju Komisije za popis birača na području Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 4/03.).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».
Klasa : 013-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-01
Podgorač, 10. srpnja 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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18.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 15. sjednici od 10.
srpnja 2007. godine, d o n i j e l o j e
R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka
za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području Općine Podgorač
I.
Radi provođenja natječajnog postupka za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač osniva se Povjerenstvo za provođenje
natječajnog postupka za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području Općine Podgorač.
II.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika Povjerenstva, zamjenika Predsjednika i četiri
člana.
U Povjerenstvo se imenuju :
- za predsjednika : Ivica Borovička, zamjenik načelnika Općine Podgorač,
–
za zamjenika predsjednika: Josip Pastvečko, član Općinskog poglavarstva
Općine Podgorač,
–
za članove: 1. Vjekoslav Ivančić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač,
2. Zvonko Ladnjak, član Općinskog vijeća Općine Podgorač,
3. Jurica Požega, sam. upr. ref. u Odjelu za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač.
III.
Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač, sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem na području Općine Podgorač, a temeljem odredbi Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ( «Narodne novine», broj 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.).
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju
Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za prodaju i davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač»,
broj 2/05.).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».
Klasa : 320-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-01
Podgorač, 10. srpnja 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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30. Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 07/05. i 1/06. – ispr.) i članka 11. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 1/06.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 31. sjednici od 20.
lipnja 2007. godine, d o n i j e l o j e

O D L U KU
o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za postavljanje reklama na javnim
površinama i drugim prostorima u vlasništvu Općine Podgorač
Članak 1.
U Odluci o naknadi za postavljanje reklama na javnim površinama i drugim
prostorima u vlasništvu Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 2/06.), članak
3. stavak 1. mijenja se i glasi:
“ Visina naknade određuje se u iznosu od 8,00 kn / m2 mjesečno.”

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Podgorač''.

Klasa : 410-04/07-01/07
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 20. lipnja 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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31.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač
«, broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 3. stavak 3. Odluke o plaćama dužnosnika i djelatnika u Odjelu
za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj
5/05., 4/06. i 2/07.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 31. sjednici od 20. lipnja 2007.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U

I.
Osnovica za stalni osobni dodatak dužnosnika i djelatnika Odjela za općinsku
samoupravu i upravu Općine Podgorač utvrđuju se u bruto iznosu od 400,00 kuna (slovima:
četiristokuna).

II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice
za isplatu toplog obroka dužnosnicima i djelatnicima u općinskom upravnom odjelu Općine
Podgorač (“Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 3/96.).

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Općine Podgorač”.

Klasa : 121-05/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 20. lipnja 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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32.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj
117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 31. sjednici od
20. lipnja 2007. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu
i provedbu postupka nabave sanacije društvenih domova i općinske zgrade
I.
Naručitelj Općina Podgorač sa sjedištem u Podgoraču, Trg P. Pejačevića 2, matični
broj 0423718, osniva Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave sanacije
društvenih domova i općinske zgrade.
Planom nabave za 2007. godinu nabavka je evidentirana pod rednim brojem 19, 20,
21, 22 i 23.
II.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. Jurica Požega, dipl. iur., sam. uprav. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač, za voditelja,
2. Josip Pastvečko, član Općinskog poglavarstva Općine Podgorač, za člana,
3. Ivica Varga, račun. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač,
za člana.
Za zamjenika člana imenuje se Ivanka Balentić, administr. ref. – tajnik u Odjelu za
općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.
Odgovorna osoba naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač.
III.
Predmet nabave su građevinski radovi na sanaciji društvenih domova i općinske
zgrade u vlasništvu Općine Podgorač.
Nabavka će se provesti prikupljanjem ponuda u ograničenom postupku nabave, s
provedbom po okončanju postupka javne nabave za izvođenje radova.
IV.
Planirana ukupna vrijednost nabave iznosi 179.000,00 kuna, a što je osigurano
Proračunom Općine Podgorač za 2007. godinu.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s pružateljem
usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
Klasa: 361-02/07-01/05
Urbroj: 2149/04-03/07-01
Podgorač, 20. lipnja 2007.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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33.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač«, broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 33. sjednici od
09. srpnja 2007. godine, d o n i j e l o j e

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora
“Podgoračkih ljetnih noći 2007. godine”

I.
Osniva se Organizacijski odbor “Podgoračkih ljetnih noći 2007. godine”, koji se
sastoji od predsjednika i tri člana.
U Organizacijski odbor se imenuju:
–
–

za predsjednika: Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač,
za članove: 1. Ivica Borovička, zamjenik načelnika Općine Podgorač,
2. Zdenka Vukomanović, ravnateljica OŠ Hinka Juhna Podgorač,
3. Mirjana Potnar.

II.
Zadatak Organizacijskog odbora je organiziranje i provođenje manifestacije
“Podgoračke ljetne noći 2007. godine”.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 610-01/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 09. srpnja 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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34.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 31. sjednici od 20.
lipnja 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. U svrhu organiziranja ljetovanja djece smještene u obitelji udomitelja sa područja
Općine Podgorač prihvaća se poziv Centra za socijalnu skrb Našice za uključenje
u realizaciju sufinanciranja troškova ljetovanja.
2. Općina Podgorač će djeci iz točke 1. ovog Zaključka osigurati džeparac u visini
od 200,00 kuna.
3. Iznos iz točke 2. ovog Zaključka isplatiti će se preko žiro računa.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.

Klasa : 551-04/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-02
Podgorač, 20. lipnja 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Goran Đanić – Redakcija i uprava: Odjel za
općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 031/698-014, web:
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: 2393000-1834000005
(Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 21 7706 – MB pravne osobe ili 22 7706 – JMBG
fizičke osobe sa naznakom «za Službeni glasnik Općine Podgorač».

