
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. rujna 2017.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/17-01/12; Urbroj: 2149/04-02/17-01 od 19. rujna 2017. godine.

Sjednica je započela sa radom u 13,05 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 10 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. Miroslav Štefančić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar,
gđa. Natalija Lukačić,
g. Perica Perić,
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, gđa. Asja Kurilj, novinar Radio Našice, g. Goran Jakobović, novinar TV Našice,
gđica. Snježana Fridl, novinar Glasa Slavonije.

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 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 05. srpnja 2017.
godine.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje zašto u
zapisniku sa 02. sjednice Općinskog vijeća održane dana 05. srpnja 2017. godine pod 4.
točkom dnevnog reda „Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje
imena ulica i trgova Općine Podgorač“ nije naveden njegov upit, a radi se o tome da li je to
priprema za imenovanje nekih ulica ili trgova. Zanima ga radi li se o omašci i mišljenja je da
u zapisnik mora biti uvedeno sve što vijećnici kažu.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da se sve sjednice Općinskog vijeća snimaju tonski i da se zapisnik vodi u
skraćenom obliku i unose se samo bitne stvari koje se odnose na temu. Nemoguće je i
bespotrebno u njega unositi sve što se na sjednici kaže jer zato i postoji tonski zapis sjednice.
Isto tako, ističe da se u zapisnik nastoji unijeti što je moguće više postavljenih pitanja.

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
05. srpnja 2017. 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. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Podgorač,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od

2017. do 2019. godine,
5. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti,
6. Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne

infrastrukture u 2017. godini,
7. Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini,
8. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i

koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini,

9. Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za
studijsku 2017. / 2018. godinu,

10. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.do 30.06.2017. godine,
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11. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Općine Podgorač za 2017. godinu,

12. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač,
13. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nove vijećnike da je u rujnu 2016. godine
pokrenut postupak izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Podgorač, a iz razloga što je postojeći
prostorni plan postao neadekvatan jer se dva puta mijenjao Zakon o prostornom uređenju, a
također se mijenjao i Prostorni plan Osječko - baranjske županije. Predmetnim izmjenama
vrši se usklađenje Plana sa Prostornim planom Osječko – baranjske županije, mogućnost
izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda sa priključenjem na sustav odvodnje Čepin,
mogućnost izgradnje poljoprivrednih objekata izvan građevinskog područja sukladno važećim
propisima te se predviđa lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Poduzetničke
zone „Podgorač“.

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružili su se  gđica. Ivana Hideg
i gosp. Aleksandar Lazić, članovi 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 na današnjoj sjednici.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li je

moguće recklažno dvorište aplicirati na EU fondove.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu

odgovara da je i projektiranje i gradnju reciklažnog dvorišta moguće nominirati na
odgovarajuće natječaje te „povući“ većinu novca potrebnog za financiranje, ali se postavlja
pitanje kasnijeg održavanja reciklažnog dvorišta koje iziskuje dosta sredstava (troškovi
djelatnika, režija, pražnjenja, video nadzor i dr.).

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja 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 donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 350-02/16-01/03
Urbroj: 2149/04-02/17-20

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30.
lipnja 2017. godine izvršeni su u iznosu od 3.373.589,35 kuna, a ukupni rashodi izvršeni su u
iznosu od 2.903.863,54 kuna. Shodno tome ostvaren je višak prihoda u iznosu od 469.725,81
kuna. Tijekom prvog polugodišta 2017. godine Općina Podgorač nije davala jamstva za
zaduživanje niti je koristila kredite. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 657.346,98
kuna. Iz predloženog Polugodišnjeg izvještaja je vidljivo da su tekuće pomoći iz državnog
proračuna izvršene u iznosu od 932.062,90 kuna, a što predstavlja znatno povećanje u odnosu
na izvorni plan. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna izvršene su u iznosu od 88.631,37
kuna, a odnose se na troškove provedbe lokalnih izbora.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na stavku naknade

troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) te ga zanima namjena
predmetne stavke.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da se radi o troškovima stručnog osposobljavanja 2 osobe koje su zaposlene u
suradnji sa Zavodom za zapošljavanje. Općina Podgorač sa predmetne stavke podmiruje
doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dok im plaću isplaćuje Zavod za
zapošljavanje.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 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

P O L U 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 30. lipnja 2017.
godine

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

Klasa: 400-05/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ
 ZA 2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za
2017. godinu rađene su iz nekoliko razloga. Kao jedan od razloga je smanjenje subvencija,
odnosno tekućih pomoći od HZZ-a za plaće za javne radove, tako da je kod računa prihoda
stavka Tekuće pomoći od HZZ-a smanjena za 1.000.000,00 kuna. Drugi razlog je još uvijek
neriješen natječaj iz EU fondova na koji je prijavljena rekonstrukcija ceste Ante Starčevića u
Poganovcima, tako da su smanjene i kapitalne pomoći od države. Rezultat natječaja se
očekuje do kraja godine, a u slučaju uspjeha na natječaju projekt će biti financiran tek iduće
godine. Shodno tome, u rashodima su smanjene stavke ceste i slični građevinski objekti te
plaće za zaposlene - javni radovi. 

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 2017. 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

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

Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 400-06/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ
ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. 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 2017. godinu donose se i Izmjene i dopune Projekcije
Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Novim planom za 2017.
godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 7.398.332,55 kuna, a ukupni rashodi  planirani
su u iznosu od 9.022.150,00 kuna.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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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 2017. do 2019. 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 („11 ZA“, „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova donijeli su

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

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine

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

Klasa: 400-06/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZASNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa zamolbom Osječko - baranjske
županije da im se odobri zasnivanje prava služnosti u svrhu postavljanja tlačnog cjevovoda u
sklopu izgradnje Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija. Služnost se odobrava bez
naknade, jer se zasniva radi postavljanja komunalnih uređaja i instalacija od interesa za
Općinu 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 zasnivanju prava služnosti 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 zasnivanju prava služnosti

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

Klasa: 944-09/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
 KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predložene Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne
infrastrukture za 2017. godinu usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna, tako da se
ukupan iznos sredstava sa 5.420.000,00 zamjenjuje iznosom 4.170.000,00 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 Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne
infrastrukture za 2017. 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

I Z M J E N E P R O G R A M A

gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2017. godinu

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

Klasa: 361-02/17-01/10
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predložene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
godini usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna.

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 Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.
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

I Z M J E N E   P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
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(Tekst Izmjena Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 363-02/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
 OD PRODAJE, ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

 U VLASNIŠTVU RH I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE
 NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predložene Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini usklađene su sa Izmjenama i dopunama
Proračuna.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz

održavanje poljskih puteva i zanima ga što se podrazumijeva pod održavanjem te koja je 
namjena tih sredstava.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je obveza Općine Podgorač uređenje
poljskih puteva, prvenstveno uređenje otresnica uz državnu cestu D-515 i Županijsku cestu
prema Osijeku, a sve po naputku Ministarstva unutarnjih poslova da se ne iznosi blato na
cestu. Najviše problema dolazi od pojedinih poljoprivrednika koji ne poštivaju komunalni red
i iznose blato na ceste. Nadalje napominje da detaljno uređenje poljskih puteva iziskuje
znatna financijska sredstva.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća napominje da su pojedini poljoprivrednici
revoltirani zbog problema koji nastaje kada se poljski putevi nasipaju kamenom i  urede, ali
zbog obraslog  raslinja i drveća ne mogu normalno koristiti cestu.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je svatko dužan čistiti svoje
poljoprivredne površine.

gđa. Natalija Lukačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač upućuje molbe
mještana ulice Matije Gupca u Podgoraču da se postavi znak zabrane prolaza.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da Općina Podgorač ne može zabraniti
prolaz na poljoprivredne površine kroz predmetnu ulicu.   

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donesu Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od
prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća
zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. 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

I Z M J E N E   P R O G R A M A

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije
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 poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća
 zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

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

Klasa: 320-01/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE
 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2017. / 2018. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Općina Podgorač za studijsku 2017. / 2018. godinu dodjeliti će studentima
ukupno 10 stipendija (od toga 5 stipnedija studentima prve godine i 5 stipendija studentima
kasnijih godina studija). Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.  

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 broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač
za studijsku 2017. / 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  LJ  U  Č  A  K

o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2017./2018. godinu

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

Klasa: 604-02/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   10.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Podneseno Polugodišnje Izvješće sadrži uglavnom one poslove i zadatke koji su
provedba općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća, ali i poslove i zadatke koji neposredno
proizlaze iz zakona, a predstavljaju temelj za ostvarivanje samoupravnog djelokruga Općine
kao jedinice lokalne samouprave, a samim time i zadovoljavanje potreba građana. Velikoj
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većini svih navedenih poslova i zadataka prethodilo je niz aktivnosti i poslova kao nužnih
preduvjeta za obavljanje tih poslova, ali i njihovo izvršenje, koji ovdje nisu spomenuti.

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 01.01. do
30.06.2017. 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  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine

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

Klasa: 022-05/17-01/16
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   11.

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala i upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o stanju provedbe Provedbenog
plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2017. 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 usvoji Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja
zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2017.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  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja
 zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 214-01/17-01/06
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Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   12.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala i upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o stanju zaštite od požara 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 usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara 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

Z  A K  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač

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

Klasa: 214-01/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   13.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja dva pitanja: do
kada će biti završena odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba na području Općine Podgorač, te
koliko je Općina Podgorač povukla sredstava iz Europskih fondova.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da su do sada ishođene građevinske
dozvole odvodnje otpadnih voda za naselja Podgorač, Stipanovci i Razbojište, a u realizaciji
su i projekti za ulicu Klenik, Bijelu Lozu, Budimce i Poganovce. Velika financijska sredstva
je Općina Podgorač uložila za projektiranje otpadnih voda, a prva nepovratna sredstva u
iznosu od oko 2.500.000,00 kuna ostvarena su iz predpristupnih fondova EU putem Programa
EIB-2 za odvodnju otpadnih voda za naselje Podgorač. Trenutno Općina Podgorač ima
projekata u vrijednosti oko 50.000.000,00 kuna koji se mogu nominirati na raspisane
natječaje. Na trenutni natječaj nominiran je projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste Ante
Starčevića u naselju Poganovci u iznosu od oko 1.300.000,00 kuna.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
uređenje staze ispred Područne škole u Razbojištu i zanima ga da li se ista može sanirati.
Nadalje ga zanima da li se može pokrenuti inicijativa i u zajedničkom nastupu sa Osječko -



12

baranjskom županijom uputiti Hrvatskim cestama zahtjev za postavljanje semafora u
naseljima Razbojište i Stipanovci.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da postavljanje semafora nije u
nadležnosti Općine Podgorač, ali već su upućeni neki zahtjevi za postavljanje semafora
nadležnim institucijama i treba vidjeti što je učinjeno po tom pitanju. Što se tiče uređenja
staze ispred Područne škole u Razbojištu, mora se na licu mjesta vidjeti o čemu se radi kako
bi se moglo postupiti po predmetnom.

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 14,05 sati.

PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.




