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 27. siječnja 2022.
godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Podgoraču.
Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 024-01/22-01/02; Urbroj: 2158-30-02-22-01 od 24. siječnja 2022. godine.
Sjednica je započela sa radom u 8,00 sati.
Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 članova Općinskog vijeća i to:
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Miroslav Štefančić,
g. Željko Moguš,
g. Tomislav Moguš,
g. Nedeljko Oljača,
g. Mario Gajčević,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Sanja Kuruc,
g. Milorad Beronja,
g. Ivan Strelec,
g. Igor Prpić,
gđica. Maja Dernaj,
g. Aleksandar Lazić i
g. Zlatko Bačić, 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, g.
Hrvoje Žiha, direktor „Našičkog parka“ d.o.o. Markovac Našički te predstavnici medija.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
Svoj izostanak sa današnje sjednice je opravdala predsjednica Općinskog vijeća gđa.
Ljiljana Zidar, te će sjednicu voditi potpredsjednik Općinskog vijeća g. Josip Mojzeš.
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g. Josip Mojzeš, potpredsjednik 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, g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 14. prosinca 2021.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
14. prosinca 2021. godine smatra se usvojenim.
Nakon toga, g. Josip Mojzeš, potpredsjednik 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, g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
D N E V N I

R ED:

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Podgorač,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju naknada članovima Općinskog
vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama,
3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Podgorač u 2022. godini,
4. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
Podgorač i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta u 2022. godini,
5. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2022.
godinu,
6. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2022.
godini,
7. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Podgorač za 2022. godinu,
8. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do
31.12.2021. godine,
9. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine
Podgorač za 2021. godinu,
10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu,
11. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
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T o č k a 1.
PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o načinu
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač. Prošle
godine stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom koji propisuje da su jedinice
lokalne samouprave dužne utvrditi način i uvjete pružanja usluge sakupljanja komunalnog
otpada u roku od 6 mjeseci. Sukladno zakonskim odredbama bilo je potrebno provesti
savjetovanje s javnošću o prijedlogu predmetne Odluke. Općina Podgorač je dana 23.
prosinca 2021. godine na službenim stranicama Općine Podgorač objavila nacrt Odluke o
načinu pružanja javne usluge komunalnog otpada na području Općine Podgorač. Prethodno
savjetovanje je trajalo do 22. siječnja 2022. godine, tijekom kojeg nije zaprimljen niti jedan
prijedlog niti prigovor. Predloženom Odlukom doći će do poskupljenja cijena sakupljanja
komunalnog otpada i za fizičke i za pravne osobe, a povećavaju se i obveze pružatelja javne
usluge, krajnjih korisnika i Općine Podgorač.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je u uvodnom
izlaganju vidljivo da će doći do poskupljenja usluge i zanima ga koliko će građani plaćati za
uslugu odvoza komunalnog otpada.
g. Hrvoje Žiha, direktor „Našičkog parka“ d.o.o. Markovac Našički odgovara da je
cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena na
čitavom području i iznosi 74,74 kune mjesečno, a za korisnike koji nisu kućanstvo cijena
obvezne minimalne naknade jedinstvena je na čitavom području i iznosi 158,90 kn mjesečno.
Ujedno napominje da je Našički park d.o.o. Markovac Našički društvo koje se ne financira iz
Proračuna, već je društvo koje se financira isključivo iz svog poslovanja i ostvarenih rezultata.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („ 10 ZA“, „4 PROTIV“),
većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 351-01/21-01/09
Urbroj: 2158-30-02-22-03
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T o č k a 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADA
ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ I DRUGIM IZABRANIM
OSOBAMA
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Odlukom o
izmjeni Odluke o određivanju naknada članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač i
drugim izabranim osobama.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknada članovima
Općinskog vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama i prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
O D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju naknada članovima
Općinskog vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 024-01/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODGORAČ U 2022. GODINI
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Godišnji iznos sredstava za rad političkih stranaka
osiguran je u Proračunu Općine Podgorač za 2022. godinu u ukupnom izosu od 15.400,00
kuna i raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi:
Nezavisnom vijećniku Goranu Đaniću 8.300,00 kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici
4.100,00 kuna, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 1.000,00 kuna i Nezavisnom vijećniku
Miloradu Beronji 2.000,00 kuna.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Podgorač u 2022. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
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Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2022. godini
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 402-02/22-01/04
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 4.
PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,
PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I
DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ I NAKNADE
KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U
2022. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predloženim Programom utvrđuje se ostvarenje iznosa sredstava od zakupa,
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Podgorač
i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini i to
kako slijedi: zakup (1.300.000,00 kn), prodaja (25.000,00 kn), koncesija (225.000,00 kn) i
naknada zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (1.000,00 kn), što ukupno iznosi
1.551.000,00 kn.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Podgorač i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022.
godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
PR O G RAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač i naknade koja se plaća zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
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(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 320-01/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 5.
PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD
NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2022. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta za 2022. godinu utvrđen je u visini od 170.000,00 kn. Shodno
tome, utvrđuje se i raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta na slijedeće djelatnosti: održavanje mrtvačnica
(70.000,00 kn), uređenje puteva i staza (5.000,00 kn), košnja (60.00000 kn), hortikulturno
uređenje (20.000,00 kn), pogrebni troškovi branitelja i socijalno ugroženih osoba (5.000,00
kn), rušenje drveća na grobljima (10.000,00 kn).
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na stavku
rekonstrukcija, održavanje i popravci mrtvačnica i zanima ga da li postoji mogućnost da se na
mrtvačnici u Podgoraču poprave i saniraju kubure na krovu koje su popucale.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da će se ovisno o vremenskim uvjetima, a
najkasnije kroz nekih 2-3 mjeseca popraviti kubure i sanirati sva druga oštećenja na
mrtvačnici u Podgoraču.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik
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 2022. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
PR O G RAM
utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta
i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2022. godinu
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 363-04/22-01/02
Urbroj: 2158-30-02-22-02
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T o č k a 6.
PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2022. GODINI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Prihod od šumskog doprinosa Proračunom Općine Podgorač za 2022. godinu
planiran je u iznosu od 200.000,00 kuna i rasporediti će se za slijedeće namjene: nogostup
Ostrošinci, video nadzor Podgorač i Budimci, autobusne nadstrešnice Budimci, klupe Bijela
Loza, javna rasvjeta Podgorač i Stipanovci.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u
2022. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
P R O G R A M
utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2022. godini
(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 321-01/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 7.
PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2022. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Podgorač za 2022. godinu.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Općine Podgorač za 2022. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
P R O V E D B E N I P LA N
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2022. godinu
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(Tekst Provedbenog plana nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 245-01/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 8.
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ
ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2021. GODINE
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2021.
godine.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine i prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („13 ZA“, „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 024-02/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 9.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za
2021. godinu sastoji se od slijedećih cjelina: Uvod, Održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima, Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
Održavanje javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
Održavanje groblja, Održavanje čistoće javnih površina, Obavljanje ukopa te Zaključak. U
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2021. godini Vlastiti pogon izvršio je ukupno 55 sahrana, te s osnova obavljanja ukopa
uprihodovao ukupno 86.000,00 kuna.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na točku 6.
predloženog Izvješća gdje je navedeno slijedeće : Pod održavanjem groblja podrazumijeva se
održavanje javnih zelenih površina na groblju i prilaznih puteva i staza, košnja trave,
hortikulturno uređenje groblja i nasada, održavanje zelenila, nabava sadnog materijala,
održavanje mrtvačnica, oglasnih ploča i informativnih panoa, stručni nadzor nad radovima na
groblju. Shodno navedenom, zanima ga na što se odnosi stručni nadzor nad radovima na
groblju.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se stručni nadzor
najviše odnosi na ulaske klesara i obavljanje njihovih poslova na groblju u Podgoraču, te na
kvalitetu obavljenih poslova komunalnih djelatnika Vlastitog pogona Općine Podgorač.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li postoji mogućnost
da se nabavi mini bager koji bi komunalnim djelatnicima koji vrše usluge ukopa znantno
olakšao posao.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da se prilikom planiranja Proračuna za
2023. godinu može razmotriti nabava mini bagera.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik
Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg
plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2021. godinu i prijedlog stavlja
na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada
Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2021. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 024-03/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-01
T o č k a 10.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za područje Općine Podgorač definirane su kao moguće, sljedeće prirodne
nepogode: potres, poplava izazvana izlijevanjem kopnenih voda, tuča, suša i mraz. U 2021.
godini na području Općine Podgorač nije zabilježena niti jedna prirodna nepogoda, niti je
proglašena šteta od istih.
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
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Budući da se nitko ne javlja za raspravu g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog
vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja
Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu i prijedlog stavlja na
glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom g. Josipa Mojzeša,
potpredsjednika Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješće o izvršenju plana djelovanja Općine Podgorač
u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 920-01/22-01/01
Urbroj: 2158-30-02-22-02
T o č k a 11.
INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja 2 (dva) pitanja: kada
će se popraviti zadnje rasvjetno tijelo (stup javne rasvjete) u ulici Hinka Juhna u Podgoraču,
te da li se nakon obavljenih radnih sastanaka sa potencijalnim investitorima zna lokacija gdje
će se graditi solarna elektrana.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da će se rasvjetno tijelo na navedenoj
lokaciji popraviti u što kraćem roku, a solarna elektrana bi se trebala graditi na privatnoj
parceli i to bi bila najveća solarna elektrana u Republici Hrvatskoj u vrijednosti od oko
500.000.000,00 kuna.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da su kod fontane
u Budimcima pokidane ukrasne lampe. Također naglašava da su u naselju Budimci vršeni
radovi na izmuljivanju kanala i da izvođač radova nije blato i mulj odložio na poljske puteve
nego je predmetno odložio na poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da problem vezan uz uništavanje
ukrasnih lampi postoji gotovo u svim naseljima na području Općine Podgorač. Apelira na sve
da ukoliko vide da su lampe uništene isto prijave odmah Općini Podgorač. Što se tiče
izvođenja radova na izmuljivanju kanala stupiti će se u kontakt sa izvođačima radova i na licu
mjesta vidjeti o čemu se radi te na kojim parcelama je odloženo blato i mulj.
Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 9,05 sati.
POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Mojzeš, v. r.
VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

