
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 23. travnja 2019. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/19-01/02; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 16. travnja 2019. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 10,00 sati. 

 

 Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća i to: 

 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač, 

g. Tomislav Moguš, 

g. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Ivan Strelec, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Igor Prpić, 

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. Hrvoje Šleder, predstavnik  Našičkog parka d.o.o. Markovac Našički i gđa. Asja 

Kurilj, novinar Radio Našice. 

 Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu 

za općinsku samoupravu i upravu. 

 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. 
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 Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji 

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

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

26. veljače 2019. 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. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2018. 

godinu, 

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda na području Općine Podgorač, 

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu, 

5. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

od 2019. do 2021. godine, 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja pješačke staze u Bijeloj Lozi“, 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama 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, 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne i 

vodne infrastrukture za 2019. godinu, 

9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini, 

10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne 

infrastrukture za 2018. godinu, 

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2018. 

godini, 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2018. 

godini, 

13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini 

Podgorač u 2018. godini, 

14. Izvješće o izvršenju 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 2018. godini, 

15. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade 

za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog 

mjesta za 2018. godinu, 

16. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 
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Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

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 

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

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE  

PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA 2018. GODINU 

 

g. Hrvoje Šleder, predstavnik Našičkog parka d.o.o. Markovac Našički daje kraće 

uvodno obrazloženje iz materijala. Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom davatelj usluge prikupljanja komunalnog otpada dužan je podnijeti 

Izvješće o radu. Shodno tome Našički park d.o.o. Markovac Našički dostavio je Izvješće o 

radu za 2018. godinu. Način izrade Izvješća propisuje Vlada Uredbom, te je davatelj javne 

usluge dužan predati Izvješće o radu na obrascu koje objavljuje Agencija za okoliš i prirodu 

na svojim mrežnim stranicama. 

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 Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge 

prikupljanja komunalnog otpada 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 radu davatelja javne usluge 

 prikupljanja komunalnog otpada za 2018. godinu 

 

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

 

 

        Klasa: 351-01/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA 

 ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

 gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće 

uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u 

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Podgorač 

imenuju: za predsjednika Goran Đanić, za zamjenika predsjednika Josip Mojzeš, za članove: 

Aleksandar Lazić, Ivanka Balentić i Marina Maurac.  
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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 prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja i da se u  Općinsko 

povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Podgorač imenuju: 

za predsjednika Goran Đanić, za zamjenika predsjednika Josip Mojzeš, za članove: 

Aleksandar Lazić, Ivanka Balentić i Marina Maurac i prijedlog stavlja na glasovanje.   

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („9 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E 

 

o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 021-04/19-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružila se gđa. Natalija Lukačić,  

član Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno 

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

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Prihodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2018. godine planirani su u iznosu od 10.765.900,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 

9.670.810,28 kuna. Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 10.816.900,00 kuna, a izvršeni su 

u iznosu od 8.941.416,87 kuna. Višak prihoda ostvaren je u iznosu od 789.792,91 kunu.  

Tijekom 2018. godine Općina Podgorač se nije zaduživala niti davala jamstva.  

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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  
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G O D I Š NJ I   I Z V J E Š T A J 

 

o izvršenju Proračuna Općine Podgorač 

 za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-05/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač 

za 2019. godinu predviđeno je nekoliko projekata koji su prijavljeni ili će biti prijavljeni na 

natječaje putem nadležnih Ministarstava i fondova Europske unije. Radi se o izgradnji 

nogostupa u naselju Bijela Loza i rekonstrukciji Vukovarske i Mlinske ulice u naselju 

Budimci. Za izgradnju nogostupa u Bijeloj Lozi planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 

kuna, za rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje Mlinske ulice u naselju Budimci 

planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a za rekonstrukciju kolnika i oborinske 

odvodnje Vukovarske ulice u naselju Budimci 735.000,00 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 donesu Izmjene i dopune Proračuna 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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

IZMJENE I DOPUNE 

 

Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 
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T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE 

   

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu donose se i Izmjene i dopune Projekcije 

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2019. do 2021. godine.  

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 Projekcije Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 2019. do 2021. 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 

 

 

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

 

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2019. do 2021. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 
 

T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA 

 U PROJEKT „IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U BIJELOJ LOZI“ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za sve projekte koji se prijavljuju na natječaje u 

okviru Programa ruralnog razvoja i koji se financiraju iz fondova Europske unije potrebna je 

suglasnost predstavničkog tijela za provedbu ulaganja. Slijedom navedenog, za prijavu 

predmetnog projekta potrebna je suglasnost Općinskog vijeća 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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja pješačke staze u Bijeloj Lozi“ 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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

 u projekt „Izgradnja pješačke staze u Bijeloj Lozi“ 
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 361-02/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA 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 

 

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

iz materijala. Predložena Odluka usklađuje se sa novim Zakonom o financiranju političkih 

aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. 

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 izmjenama 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 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 izmjenama 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 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Izmjenama i dopunama Programa građenja 

objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu. Predloženim Izmjenama   

vrijednost Programa građenja objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2019. 

godinu utvrđena je  u ukupnom iznosu od 17.507.000,00 kuna. 



 8 

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 Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne i vodne infrastrukture 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 („11 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

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

 

Programa građenja objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/19-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   9. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Predmetnim Programom su obuhvaćene slijedeće komunalne djelatnosti: 

održavanje javne rasvjete, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje 

nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnozdravstvene usluge. Na izvršenje Programa 

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ukupno je utrošeno 884.038,65 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na održavanje 

nerazvrstanih cesta i zanima ga zašto je prilikom nasipanja kamena na nerazvrstane ceste na 

iste nasipano više zemlje nego kamena.  

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je na nerazvrstane ceste dovezen i 

nasipan kamen koji zadovoljava sve standarde.   

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

Općinskog vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture 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 („11 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

 u 2018. godini 
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 363-02/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

 T  o  č  k  a   10. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU 

 

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

iz materijala. Na izgradnju objekata i uređaja komunalne, vodne i ostale infrastrukture u 2018. 

godini ukupno je utrošeno 3.670.116,59 kuna, a Programom su obuhvaćeni slijedeći objekti i 

uređaji komunalne, vodne i ostale infrastrukture: objekti i uređaji javnih površina, objekti 

groblja i mrtvačnica, objekti i uređaji nerazvrstanih cesta, objekti i uređaji javne rasvjete, 

objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom, objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda, objekti i uređaji za gospodarenje komunalnim otpadom, objekti i uređaji za 

ostalu infrastrukturu.  

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 izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne i vodne infrastrukture 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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

 komunalne i vodne infrastrukture za 2018. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/19-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Program javnih potreba u sportu u 2018. godini ostvario se u visini od 

135.000,00 kuna i sredstva su raspoređena za financiranje redovnih aktivnosti 5 nogometnih 
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klubova sa područja Općine Podgorač: NK „Sloga“ Podgorač, NK „Mladost“ Stipanovci, NK 

„Poganovci“ Poganovci, NK „Dinamo“ Budimci i NK „Vuka“ Razbojište. 

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 izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini 

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 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

 u Općini Podgorač u 2018. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   12. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU JAVNIH POTREBA 

 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini ostvario se u visini od 

59.976,36  kuna i predloženim Programom su utvrđene javne potrebe u kulturi od interesa za 

Općinu Podgorač: HKD „Podgoračani“ Podgorač, XXVIII. Smotra folklora „Oj, jesenske 

duge noći“, Uskrsni stol u Podgoraču, Obilježavanje Dana Općine Podgorač i Podgoračke 

ljetne noći.  

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 izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini 

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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

 u Općini Podgorač u 2018. godini 

 

 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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Klasa: 612-01/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU JAVNIH POTREBA 

 U SOCIJALNOJ SKRBI  U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi  u 2018. godini ostvario se u visini od 

463.585,69 kuna i u predloženi Program uvršteno je slijedeće: pomoć obiteljima i 

kućanstvima, stipendiranje studenata, financiranje prijevoza učenika, financiranje školske 

prehrane, pogrebni troškovi branitelja i socijalno ugroženih osoba, uskrsnice za 

umirovljenike, božićnice za umirovljenike i naknade za novorođenčad.   

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 izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini 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 

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

 u Općini Podgorač u 2018. godini 

 

 

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

 

Klasa: 550-01/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   14. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 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 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini obuhvaćene su slijedeće namjene: saniranje divljih 

deponija, održavanje poljskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje 

nerazvrstanih cesta, usluge deratizacije i dezinsekcije, zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, 

umjetno osjemenjivanje u govedarstvu, analiza tla, ostale komunalne usluge, sufinanciranje 

LAG „Karašica“, troškovi provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (izrada Programa 



 12 

raspolaganja poljoprivrednog zemljišta), uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i 

održavanje ruralne infrastrukture (odvodnja, vodopskrba, Poduzetnička zona „Podgorač“ i 

dr.). Ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 

2018. godini ostvario se u visini od 1.502.680,79 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 usvoji Izvješće o izvršenju 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 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 („11 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 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 2018. godini 

 

 

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

 

 

Klasa: 320-01/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   15. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE 

PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE 

GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2018. GODINU 

 

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

iz materijala. Predmetnim Izvješćem obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: održavanje 

mrtvačnica, uređenje puteva i staza, košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi 

branitelja i socijalno ugroženih osoba, parkirališta i nogostupi, rušenje drveća na grobljima. 

Ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za 

korištenje grobnog mjesta u 2018. godini ostvaren je u iznosu od 162.975,00 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se 

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

grobnog mjesta 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 („10 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  
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Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju 

od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade 

 za korištenje grobnog mjesta za 2018. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 363-04/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   16. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje zašto su u 

ulici A. Starčevića u Budimcima razdjelnice postavljene u kanal. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je izvođač radova po projektu  

predmetne razdjelnice postavio u kanal.  

 g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita do kada je rok za 

završetak radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Budimci. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da ne može reći do kada je krajnji rok za 

završetak radova, te da komunalno poduzeće Našički vodovod d.o.o. Našice obavlja sve 

poslove vezane uz vodoopskrbu za Općinu Podgorač. 

 

 

 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 10,35 sati. 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                      Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
       Ivanka Balentić, v. r. 


