
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

 
 Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. veljače 2019. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

 Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom, 

Klasa: 021-03/19-01/01; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 20. veljače 2019. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 11,00 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. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Natalija Lukačić, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Ivan Strelec, 

g. Miroslav Štefančić, 

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. Marko Falamić, predstavnik Policijske postaje Našice, g. Radovan Beara, 

predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine i  gđa. Asja Kurilj, novinar Radio 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 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 28. studenoga 2018. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

28. studenoga 2018. 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. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2018. godinu, 

2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, 

3. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi, 

4. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova, 

5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač, 

6. 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 2019. godini, 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se 

plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2019. 

godinu, 

9. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Podgorač za 2019. godinu, 

10. DVD Podgorač, zamolba za kapitalnu donaciju za nabavu kombi vozila, 

11. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. 

godine, 

12. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine 

Podgorač za 2018. godinu, 

13. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 
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T  o  č  k  a   1. 

 

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU 

 

g. Marko Falamić, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno 

obrazloženje iz materijala. Tijekom 2018. godine evidentirana su ukupno 22 kaznena djela. 

Od ukupnog broja kaznenih djela najveći dio se odnosi na kaznena djela protiv imovine, na 

kaznena djela teške krađe, krađe i otuđenja tuđe stvari. Od ukupnog broja evidentiranih 

kaznenih djela, za 16 kaznenih djela je počinitelj poznat ili je naknadno otkriven, dok je za 6 

kaznenih djela počinitelj nepoznat. Materijalna šteta pričinjena kaznenim djelima iznosi 

76.098,00 kuna. Tijekom razmatranog vremenskog razdoblja na području Općine Podgorač 

počinjeno je 5 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i to: 2 prekršaja 

tučom, dok su 3 prekršaja počinjena vikom i galamom. Što se tiče stanja u prometu u 

razmatranom razdoblju evidentirano je ukupno 12 prometnih nesreća. U prometnim 

nesrećama 1 osoba je zadobila teške tjelesne ozljede, 4 osobe lake tjelesne ozljede, te je 1 

osoba poginula. Od ostalih događaja tijekom protekle godine evidentirano je ukupno 10 

prekršaja iz ostalih zakona, od kojih najviše iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Policijska 

postaja Našice će prema svojim mogućnostima slati djelatnike na područje Općine Podgorač, 

usprkos nedostatku službenika zbog migrantske krize. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se član Općinskog vijeća 

g. Aleksandar Lazić, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno 

13 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

slučaj pokojnog Rozman Gorana iz Podgorača. 

g. Marko Falamić, predstavnik Policijske postaje Našice odgovara da trenutno ne 

može iznositi pojedinosti oko predmetnog slučaja.  

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač napominje da nije zadovoljan 

prezentiranim Izvješćem Policijske postaje Našice o stanju sigurnosti na području Općine 

Podgorač za 2018. godinu iz nekoliko razloga. Kao jedan od razloga navodi ogorčenje 

mještana Općine Podgorač na činjenicu da se neka počinjena djela toleriraju, a Policijska 

postaja Našice ne poduzima određene radnje vezane uz ista. Prvenstveno su  naselja Budimci i 

Podgorač suočena sa sve većim brojem problema. Bez obzira na migrantsku krizu mještani 

Općine Podgorač ne mogu biti zakinuti po pitanju sigurnosti jer je sigurnost građana na 

prvom mjestu. Budući da nas zanimaju konkretne mjere Policijska postaja Našice bi se trebala 

aktivnije uključivati u rješavanje problema vezanih uz stanje sigurnosti na području Općine 

Podgorač.   

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Informacije o stanju sigurnosti 

na području 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  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o  usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2018. godinu 
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 210-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

 g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom utvrđuje se jedinična 

vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine u tri zone: I. ZONA (6,00 kuna), II. ZONA 

(4,00 kune) i III. ZONA (3,00 kune). U postupku ozakonjenja (legalizacije) nezakonito 

izgrađenih zgrada jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđuje se u iznosu od 1,00 kn 

po m3 građevine, neovisno o zoni u kojoj se građevina nalazi. Također se utvrđuju slijedeće 

zone plaćanja komunalnog doprinosa: I. ZONA - naselja Podgorač i Stipanovci, II. ZONA - 

naselja Budimci, Poganovci i Razbojište te III. ZONA – naselja Kelešinka, Ostrošinci, Kršinci 

i Bijela Loza.   

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 komunalnom doprinosu 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 komunalnom doprinosu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

  

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

 g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom se s obzirom na uređenost i 

opremljenost područja komunalnom infrastrukturom na području Općine Podgorač određuju 

tri zone za obračun komunalne naknade: I. ZONA – naselja Podgorač i Stipanovci, II. ZONA 

- naselja Budimci, Poganovci i Razbojište te III. ZONA - naselja Kelešinka, Ostrošinci, 

Kršinci i Bijela Loza. Shodno tome utvrđuju se i koeficijenti zona u svrhu određivanja 
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komunalne naknade: I. ZONA - 1,00, II. ZONA – 0,90 te III. ZONA – 0,80. Za naselja 

razvrstana u I. zonu visina komunalne naknade će ostati ista kao i do sada, dok će se za 

naselja razvrstana u II. i III. zonu visina komunalne naknade nešto smanjiti u odnosu na 

dosadašnju visinu.  

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 komunalnoj naknadi 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 komunalnoj naknadi 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE 

 ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA  

 

 g. Jurica Požega, član Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Općinski 

načelnik Općine Podgorač objavio je u Narodnim novinama Obavijest o namjeri davanja 

koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač. Temeljem 

objavljene Obavijesti u zakonskom roku pristigla je jedna ponuda i to: VATRO-DIM j.d.o.o. 

za dimnjačarske usluge Draž, Planina 365. Predmetni ponuditelj je ponudio visinu godišnje 

koncesijske naknade u iznosu od 2.511,00 kuna. Koncesija se dodjeljuje na rok od 5 godina.  

Za obavljanje postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova imenovano je 

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka koje je pregledalo dostavljenu ponudu, te je 

utvrdilo da je ponuditelj u ponudi priložio svu traženu dokumentaciju, te je analizom uvjeta  

sposobnosti za ostvarivanjem koncesije te ponuđene naknade za koncesiju i cijene usluge za 

krajnje korisnike uputilo i predložilo Općinskom vijeću Općine Podgorač donošenje Odluke o 

davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač, 

ponuditelju VATRO-DIM j.d.o.o. za dimnjačarske usluge Draž, Planina 365. 

  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 davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova  

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 
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O  D  L  U  K  U 

 

o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-04/18-01/13 

        Urbroj: 2149/04-02/19-08 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PONIŠTENJU ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA 

RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA 

PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje  

iz materijala. Napominje da će Općina Podgorač započeti izradu novog Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač, te se 

shodno tome mora poništiti Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač.  

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 poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 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 poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/18-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/19-12 

 
 

T  o  č  k  a   6. 

 

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 2019. GODINI 
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje  

iz materijala. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Proračunu Općine Podgorač 

za 2019. godinu i doznačivati će se političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Podgorač.  

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 2019. 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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

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 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, 

ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje  

iz materijala. Ukupan iznos sredstava za ostvarenje iznosa sredstava od prodaje, zakupa i 

koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća 

zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini utvrđen je u iznosu od 

1.551.000,00 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 Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća 

zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. 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  

 

 

P  R  O  G  R  A  M 
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utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD 

NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA 

KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2019. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje  

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Programom utroška sredstava koja se 

prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje 

grobnog mjesta za 2019. godinu.  

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 Program utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2019. 

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  G  R  A  M 

 

 

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta 

 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-04/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE 

 OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje  

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Podgorač za 2019. godinu. 

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 2019. 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 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   10. 

 

DVD PODGORAČ, ZAMOLBA ZA KAPITALNU DONACIJU 

 ZA NABAVU KOMBI VOZILA 

  

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa zamolbom DVD-a Podgorač za odobrenje financijskih sredstava za 

nabavu kombi vozila. Financijska sredstva za nabavu kombi vozila osigurana su u Proračunu 

Općine Podgorač za 2019. godinu.  

 

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač napustio je g. Ivan Strelec, član 

Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova nazočno 12 

članova Općinskog vijeća, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.  

 

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 odobravanju financijskih sredstava DVD-u Podgorač 

za nabavu kombi vozila 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 odobravanju financijskih sredstava DVD-u Podgorač za nabavu kombi vozila 
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 402-06/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 ZA RAZDOBLJE OD 01.07.DO 31.12. 2018. GODINE. 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine sastoji se od 

Uvoda, Rada po područjima nadležnosti i Zaključka. 

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 usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 

31.12.2018. godine 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  

 

 

Z  A K  L J  U  Č  A  K 

 

 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika 

 za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 022-05/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   12. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine 

Podgorač za 2018. godinu satoji se od Uvoda, Održavanja čistoća, Održavanja javnih 

površina, Održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova te Zaključka. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pohvalio je rad djelatnika 

zaposlenih u Vlastitom pogonu Općine Podgorač, kao i mogućnost nabave radnog stroja 

„kombinirke“.  
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 Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica 

Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada 

Vlastitog pogona 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada 

 Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2018. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 023-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: 

 

 da li se mještani ulice A. Starčevića u Budimcima mogu priključiti na vodovodnu 

mrežu, 

 da li će se panjevi koji su ostali nakon rušenja stabala u parku u naselju Poganovci 

vaditi iz zemlje, 

 da li postoji mogućnost da se  na groblju u Podgoraču izgradi staza za invalide, 

 izražava zadovoljstvo postavljanjem dječjeg igrališta u naselju Razbojište i zanima 

ga da li postoji mogućnost da se predmetno igralište osvijetli. 

  

Na sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač vratio se g. Ivan Strelec, član 

Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova nazočno 13 

članova Općinskog vijeća, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.  

 

g. Aleksandar Lazić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano 

uz sanaciju ulica nakon izvođenja radova na vodovodnoj mreži u naselju Poganovci. Naime, 

radi se o tome da je izvođač radova prilikom sanacije višak zemlje odvozio u kanale i samim 

time iste zatrpao.      

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje slijedeće odgovore:  

 

 mještani ulice A. Starčevića u Budimcima moći će se priključiti na vodovodnu 

mrežu kada radovi budu u potpunosti završeni,  

 što se tiče vađenja panjeva u parku u naselju Poganovci iste nismo u mogućnosti 

izvaditi, a iz razloga što bi se prilikom njihovog vađenja polomile sve staze, 
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 novim projektiranjem groblja i mrtvačnice u Podgoraču biti će obuhvaćeni i 

prilazi za invalide, 

 po završetku radova na izgradnji vodovodne mreže u naseljima Poganovci i 

Budimci pregledati će se sve što je trebalo biti sanirano u pojedinim ulicama.  

 

 

 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 11,50 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


