
                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 27. veljače 2023. 

godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Podgoraču. 

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

Klasa: 024-01/23-01/02; Urbroj: 2158-30-02-23-01 od 21. veljače 2023. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 07,30 sati. 

 

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

 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač, 

g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač, 

g. Miroslav Štefančić, 

 g. Željko Moguš, 

g. Tomislav Moguš, 

g. Nedeljko Oljača, 

gđa. Natalija Lukačić, 

gđa. Sanja Kuruc, 

g. Milorad Beronja, 

g. Ivan Strelec, 

g. Mario Gajčević, 

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, te 

predstavnici medija. 

 

 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 20. prosinca 2022. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

20. prosinca 2022. 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 2022. godinu, 

2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine podgorač, 

3. Prijedlog Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Podgorač, 

4. Prijedlog Odluke o određivanju naknada članovima Općinskog vijeća Općine 

Podgorač i drugim izabranim osobama, 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Podgorač u 2023. godini, 

6. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023. 

godini, 

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

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2023. 

godinu, 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Podgorač i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta u 2023. godini, 

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

Podgorač za 2023. godinu, 

10. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07.do 

31.12.2022. godine, 

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

Podgorač za 2022. godinu, 

12. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih 

nepogoda za 2022. 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 2022. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Tijekom protekle godine evidentirano je ukupno 58 

kaznenih djela, što je za 12 kaznenih djela više u odnosu na 2021. godinu. Od ukupnog broja 

kaznenih djela većina kaznenih djela se odnosi na prijetnje te kaznena djela protiv imovine 

(teške krađe i krađe). Od ukupnog broja evidentiranih kazenih djela, kod 50 kaznenih djela je 

počinitelj poznat ili naknadno otkriven, dok je kod 8 kaznenih djela počinitelj ostao nepoznat. 

Materijalna šteta pričinjena kaznenim djelima iznosi 132.508,00 kuna. Što se tiče stanja 

javnog reda tijekom 2022. godine počinjeno je 6 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv 

javnog reda i mira. Što se tiče stanja u prometu, evidentirano je 11 prometnih nesreća. U 

prometnim nesrećama 1 osoba je poginula, 4 osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, a 3 

osobe zadobile su lake tjelesne ozljede. Stanje javnog reda i mira PP Našice ocijenilo je 

zadovoljavajuće, a stanje sigurnosti u cestovnom prometu ocijenilo je nezadovoljavajuće. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač osvrnuo se na predmetno 

Izvješće i napominje da mještani Općine Podgorač nikad nisu bili manje sigurni. Policiji  je 

trenutno najvažnija prevencija u cestovnom prometu, dok se ostala djela poput kontrole 

gospodarenja otpadom zanemaruju. 

 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Marin Tržić, 

predstavnik  Policijske postaje Našice. 

 

g. Marin Tržić, predstavnik  Policijske postaje Našice napominje da je  u predloženom 

Izvješću vidljivo da je od ukupnog broja evidentiranih kaznenih djela, kod 50 kaznenih djela 

počinitelj poznat ili je naknadno otkriven, dok je kod 8 kaznenih djela počinitelj ostao 

nepoznat. Od ukupnog broja kaznenih djela najveći broj počinjen je u Podgoraču (22) i 

Budimcima (20).  Tijekom 2022. godine evidentirano je ukupno 9 prekršaja iz ostalih zakona, 

od kojih najviše iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (8 prekršaja). Generalno gledajući, 

stanje sigurnosti na području Općine Podgorač za 2022. godinu je djelomično 

zadovoljavajuće. 

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

Općinskog vijeća stavlja na glasovanje Informaciju o stanju sigurnosti na području Općine 

Podgorač za 2022. godinu.            

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno 

su donijeli  

 
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o  neprihvaćanju  Informacije o stanju sigurnosti 

 na području Općine Podgorač za 2022. godinu 

 
 

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

 

        Klasa: 210-01/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 
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T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predmetnom Odlukom o socijalnoj skrbi na području 

Općine Podgorač utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Podgorač, uvjeti i 

način njihova ostvarivanja, korisnici socijale skrbi, rad za opće dobro te nadležnost i postupak 

za ostvarivanje tih prava. Općina Podgorač organizira rad za opće dobro bez naknade za radno 

sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava ma 

zajamčenu minimalnu naknadu. 

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 socijalnoj skrbi 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 socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/23-01/06 

        Urbroj: 2158-30-02-23-03 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZA RAD OPĆINSKOG 

NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom određuju se koeficijenti, 

osnovica i način utvrđivanja plaća Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

Općine Podgorač, te visina naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. Koeficijenti za utvrđivanje 

plaća Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika se ne mijenjaju i ostaju isti. 

Osnovica za obračun plaća utvrđena je u eurima i iznosi 700,00 eura.  

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 plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i 

zamjenika Općinskog načelnika 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 („12 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su   
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O  D  L  U  K  U 

 

o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika 

 i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 120-01/23-01/02 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 
 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG 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. Predloženom Odlukom predsjedniku Općinskog 

vijeća pripada pravo na mjesečnu naknadu u visini od 90,00 eura u neto iznosu. 

Potpredsjedniku Općinskog vijeća pripada pravo na mjesečnu naknadu u visini od 50,00 eura 

u neto iznosu. Članovima Općinskog vijeća pripada pravo na naknadu u visini od 50,00 eura u 

neto iznosu po održanoj sjednici, pod uvjetom da su bili nazočni na sjednici. 

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 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 gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („13 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su   

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

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: 024-01/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA 

ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODGORAČ U 2023. GODINI 
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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 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.310,00 

eura. Određen je iznos od 150,00 eura po vijećniku, a za svakog izabranog vijećnika 

podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na 

naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku, a što iznosi 15,00 eura po 

vijećniku. 

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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Podgorač u 2023. 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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i  

nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2023. godini 

 
 

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

 

 

        Klasa: 402-02/23-01/09 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 
 

T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

 OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2023. GODINI 

 

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

iz materijala. Prihod od šumskog doprinosa Proračunom Općine Podgorač za 2023. godinu 

planiran je u iznosu od 40.000,00  eura i rasporediti će se za slijedeće namjene: rekonstrukcija 

Ulice S. Radića Budimci (10.000,00 eura), javna rasvjeta Podgorač i Stipanovci - najam 

rasvjetnih tijela (10.000,00 eura), javna rasvjeta Podgorač i Stipanovci – legalizacija 

(11.000,00 eura), autobusne nadstrešnice Budimci (2.000,00 eura), klupe Bijela Loza 

(2.000,00 eura) i prometni znakovi (5.000,00 eura). 

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 šumskog doprinosa u 

2023. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

Zidar, predjednice  Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 
 

P  R  O  G  R  A  M 

 

utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023. godini 
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(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 321-01/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD 

NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA 

KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2023. 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 2023. godinu utvrđen je u visini od 23.000,00 eura. 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 

(5.000,00 eura), uređenje puteva i staza (6.300,00 eura), košnja (7.000,00 eura), hortikulturno 

uređenje (3.000,00 eura), pogrebni troškovi branitelja i socijalno ugroženih osoba (7.000,00 

eura), rušenje drveća na grobljima (1.000,00 eura).  

gđa. Ljiljana Zidar,  predsjednica  Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

gđa. Natalija Lukačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napustila je sjednicu 

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

vijeća nazočno 14 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

 

 Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljljana 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 2023. 

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“, „3 

SUZDRŽANA“),većinom glasova, donijeli su   

 

 

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 2023. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-01/23-01/03 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 
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T  o  č  k  a   8. 

 

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 

2023. 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 2023. godini i to 

kako slijedi: zakup (172.500,00 eura), prodaja (4.000,00 eura), koncesija (30.000,00 eura) i 

naknada zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta (200,00 eura), što ukupno iznosi 

206.700,00 eura.   

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica  Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje u svezi 

oštećenja mosta, odnosno u čijoj je nadležnosti i da li će se isti popraviti. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je oštećeni most u nadležnosti Općine 

Podgorač i isti će se popraviti, a sredstva za popravak su osigurana u Proračunu Općine 

Podgorač za 2023. godinu na poziciji održavanje poljskih puteva. 

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

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 

2023. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („12 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su   

 

 

P R O G R A M 

 

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 2023. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 
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T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

 ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu 

 
 

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

 

 

        Klasa: 245-01/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 
 

T  o  č  k  a   10. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2022. 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 31.12.2022. 

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 donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika  

Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 31.12.2022. 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 Općine Podgorač 

za razdoblje od 01.07. do 31.12.2022. godine 

 
 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa: 024-02/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2022. 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 

2022. 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. 

 

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 

svih 15 članova, 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i 

programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2022. 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 2022. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 024-03/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 

 

T  o  č  k  a   12. 

  

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ 

 U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU 

 

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

iz materijala.  U 2022. godini na području Općine Podgorač zabilježena  je prirodna nepogoda  

(suša) te je bila proglašena prirodna nepogoda. Prijave štete odnosile su se na obrtna sredstva 
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u poljoprivredi (kukuruz, suncokret, ječam, soja, šećerna repa, zob, trave i travolika paša, 

lucerna, djetelina, livade, povrtlarske kulture i trajni nasadi). Ukupno je zaprimljeno 212 

prijava štete, od čega 15 prijava pravnih osoba i 197 prijava fizičkih osoba. Ukupan iznos 

prijavljene štete iznosio je 20.388.977,38 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 Zaključak o usvajanju Izvješće o izvršenju Plana djelovanja 

Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2022. 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 plana djelovanja Općine Podgorač 

 u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-05/23-01/01 

        Urbroj: 2158-30-02-23-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li je 

Općina Podgorač još uvijek općina od posebne državne skrbi i da li će prijavitelji imati 

prednost prilikom raspisanih natječaja za obnovljive izvore energije. 

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

odgovara da se Općina Podgorač i dalje nalazi na području posebne državne skrbi III. 

kategorije, a prema indeksu razvijenosti razvrstana je u potpomognuta područja 1. skupine. 

Što se tiče prednosti na natječajima, to će biti definirano prilikom raspisivanja istih, a do sada 

je uvijek bilo pogodnosti za prijave koje dolazi sa potpomognutih područja, odnosno područja 

posebne državne skrbi. 

 

 

 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 08,25 sati. 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                            Ljiljana Zidar, v. r. 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


