
 

                              
         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 28. studenoga 2018. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/18-01/09; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 22. studenoga 2018. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 11,00 sati. 

 

 Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 članova Općinskog vijeća i to: 

 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač, 

gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač, 

g. Tomislav Moguš, 

g. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Natalija Lukačić, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar 

g. Ivan Strelec, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Igor Prpić, 

g. Aleksandar Lazić, 

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 i 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 29. listopada 2018. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

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

29. listopada 2018. godine smatra se usvojenim. 

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

predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu. 

 g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se dnevni red 

današnje sjednice nadopuni sa još jednom točkom dnevnog reda: Inicijativa za izgradnju 

sportskog asfaltiranog igrališta u Područnoj školi Razbojište. 

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Ivana Streleca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunu 

dnevnog reda. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Ivana Streleca, 

člana Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunom dnevnog reda nije prihvaćen. 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se dnevni red 

današnje sjednice nadopuni sa još jednom točkom dnevnog reda: Prijedlog Udruge hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata Općine Podgorač da se dan 25. lipnja proglasi Danom 

branitelja Općine Podgorač. 

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Perice Perića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunu 

dnevnog reda. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Perice Perića, člana 

Općinskog vijeća Općine Podgorač za nadopunom dnevnog reda nije prihvaćen. 

Budući da više 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 („10 ZA“, „4 SUZDRŽANA“) 

većinom glasova, donijeli su  

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E D : 

 

 

1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ 

Našice za pedagošku 2017. / 2018. godinu, 

2. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 

2018. / 2019. godinu, 

3. Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač, 

4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona 

Općine Podgorač, 

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu, 
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7. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

od 2018. do 2020. godine, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu, 

9. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2019. do 2021. 

godine, 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu, 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. 

godinu, 

12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i 

vodne infrastrukture za 2018. godinu, 

13. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, 

14. Prijedlog Izmjena 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. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture 

za 2019. godinu, 

16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, 

17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2019. godini, 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2019. godini, 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2019. 

godini, 

20. Prijedlog Odluke o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade, 

21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju naknada članovima 

Općinskog vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama, 

22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač, 

23. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač, 

24. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 

2019. godinu, 

25. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2018. godini, 

26. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2019. godini, 

27. Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju pojave 

ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti 

do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2018. / 2019. godinu, 

28. Marijan Franjković, Budimci, zamolba za kupnju pašnjaka, 

29. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

 DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2017. / 2018. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Područni vrtić u Podgoraču radi u sklopu Dječjeg 
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vrtića „Zvončić“ Našice. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 2017. / 2018. godini   

bila je organizirana jedna odgojna skupina koju je pohađalo 14 djece. Osim redovnog 

programa u pedagoškoj 2017. / 2018. godini realiziran je i program predškole koji je trajao od 

01.03.2018. godine do 30.05.2018. godine. Općina Podgorač je iz svoga Proračuna financirala 

redovan program vrtića, odnosno plaće za jednu odgojiteljicu i spremačicu, troškove boravka 

za djecu slabog imovnog stanja te program predškole. Od kapitalnih investicija  u Proračunu 

Općine Podgorač osigurana su sredstva za sanaciju radijatora, ugradnju klima uređaja,  

nabavu didaktičke opreme, te uređenje parketa u sobi dječjeg boravka. 

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 realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 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  usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada 

 Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2017. / 2018. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 601-01/18-01/09 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  RADA DJEČJEG VRTIĆA 

 „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2018. / 2019. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 

2018. / 2019. godini planiran je rad sa jednom starijom odgojnom skupinom, a predviđa se 

također i program predškole za 2 djece iz naselja Bijela Loza i  Razbojište. Općina Podgorač 

kao i do sada osigurava financijska sredstva za redovan rad vrtića i program predškole, a 

predviđena su i sredstva kapitalne pomoći u iznosu od 20.000,00 kuna, koja će vrtić prema 

svojim planovima utrošiti za saniranje dječjeg igrališta i zamjenu stolarije. 

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 Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg 

vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2018. / 2019. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 
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Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića  

„Zvončić“ Našice za pedagošku 2018. / 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 601-01/18-01/10 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

  

T  o  č  k  a   3. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženo Izvješće je planski dokument koji se 

sukladno Zakonu o prostornom uređenju donosi svake 4 godine i prati stanje u prostoru. 

Posljednje Izvješće o stanju u prostoru, Općina Podgorač usvojila je 2013. godine za 

četverogodišnje razdoblje 2014. – 2018.  

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 stanju u prostoru 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  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 350-01/18-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/18-25 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom propisano je koje se 

komunalne djelatnosti obavljaju na području Općine Podgorač i način na koji se obavljaju, 
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odnosno dodjeljuju. Uslužne komunalne djelatnosti su: usluge ukopa pokojnika i obavljanje 

dimnjačarskih poslova, a sve ostale su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture. Komunalne djelatnosti na području Općine Podgorač obavljaju: 

Vlastiti Pogon Općine Podgorač, pravne ili fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji te 

pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti.  

  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 komunalnim djelatnostima 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 komunalnim djelatnostima na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-04/18-01/10 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predložena Odluka usklađuje se sa novim Zakonom 

o komunalnom gospodarstvu te sa prethodno usvojenom Odlukom o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Podgorač. Vlastiti pogon obavlja slijedeće komunalne 

djelatnosti: 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 i usluge ukopa. 

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 i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog 

pogona 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 izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podgorač 
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-03/18-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Podgorač za 2018. godinu ukupni prihodi planirani za 2018. godinu u iznosu od  

12.269.300,00 kuna smanjeni su za 1.352.400,00 kuna, tako da novim planom za 2018. 

godinu ukupni prihodi iznose 10.816.900,00 kuna. Izvorni prihodi Proračuna Općine 

Podgorač su dobro planirani tako da nije bilo većih odstupanja niti korekcija. Valja istaknuti 

da su smanjene tekuće pomoći iz državnog proračuna sa pozicije koje se odnose na Program 

„Zaželi“ i Program „Zajednica“. Naime, još uvijek je u tijeku ocijenjivanje navedenih 

Programa, provedena je prethodna administrativna provjera, a realizacija se očekuje iduće 

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 Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu i 

prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

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

 

Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu 

 

  

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

 

 

        Klasa: 400-06/18-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

 T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Izmjena i dopuna 
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Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu donose se i Izmjene i dopune Projekcije 

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2018. do 2020. 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 2018. do 2020. 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 („13 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 2018. do 2020. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/18-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU  

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi i rashodi planirani za 2019. godinu 

iznose 25.091.400,00 kuna. Jedan od razloga povećanja Proračuna je veliki broj projekata 

nominiranih, odnosno koji se planiraju nominirati putem Europskih fondova i nadležnih 

Ministarstava te se isti moraju predvidjeti u Proračunu Općine Podgorač za 2019. godinu.  

Shodno tome, kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna su povećane, a namijenjene su 

za slijedeće projekte: izgradnja prilazne ceste u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“, 

rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja garaža DVD-a Podgorač, Program „Zaželi“, Program 

„Zajednica“ i Program javnih radova. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže amandman na način   

da se  kod stavke 6332 - kapitalne pomoći iz županijskog proračuna sredstva planirana u 

iznosu od 200.000,00 kuna prenamjene za kupnju udženika za sve učenike od 1 do 4 razreda. 

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se kod  stavke  

3821- kapitalne donacije vjerskim zajednicama planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna 

povećaju za 13.000,00 kuna, a da se kod stavke 3234 - ostale komunalne usluge (malčiranje 

Poduzetničke zone „Podgorač“) sredstva planirana u iznosu od 30.000,00 kuna smanje za 

10.000,00 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Perice Perića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Perice Perića, člana 

Općinskog vijeća Općine Podgorač nije prihvaćen. 
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gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Zlatka Bačića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Zlatka Bačića, 

člana Općinskog vijeća Općine Podgorač nije prihvaćen. 

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže da se  kod stavke 

3291 - naknada predsjednika i potpredsjednika Vijeća predloženi iznos smanji za 10.000,00 

kuna, a poveća stavka 3811 - tekuće donacije udrugama u kulturi za 10.000,00 kuna. Naime, 

radi se konkretno o povećanju sredstava za održavanje manifestacije „Oj, jesenske duge 

noći“, jer dosadašnja sredstva nisu dostatna za održavanje predmetne manifestacije.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Ivana Streleca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Ivana Streleca, 

člana Općinskog vijeća Općine Podgorač nije prihvaćen. 

 g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač moli da se unese u Zapisnik 

da on osobno podržava veliku većinu  stvari koje su predložene u Proračunu Općine Podgorač 

za 2019. godinu, ali da će ovaj put biti suzdržan prilikom donošenja predloženog Proračuna 

Općine Podgorač za 2019. godinu.  

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Proračun 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 („11 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“, „1 PROTIV“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P  R  O  R  A  Č  U  N 

 

OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/18-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

 T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG 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 Proračuna Općine 

Podgorač za 2019. godinu donosi se Projekcija 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 donese Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2019. do 

2021. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.   
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 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“, „1 PROTIV“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P R O J E K C I J U 

 

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

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/18-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

 T  o  č  k  a   10. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom uređuje se struktura prihoda i 

primitaka Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu, njegovo izvršavanje, isplata sredstava 

iz Proračuna, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna, proračunska 

zaliha, upravljanje imovinom, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, 

zaduživanje i davanje jamstava, te nadzor proračunskih korisnika.   

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 izvršavanju 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“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/18-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 
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T  o  č  k  a   11. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

 ZA STUDIJSKU 2018. / 2019. GODINU 

 

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač za 

studijsku 2018. / 2019. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija Općine Podgorač je nakon izvršenog uvida u dokumentaciju izvršilo 

bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendija. Predlaže se dodjela 10 

stipendija za studijsku 2018. / 2019. godinu.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 

2019. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje. 

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

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

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 604-02/18-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/18-09 

 

 

 T  o  č  k  a   12. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 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. Predložene Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i 

vodne infrastrukture za 2018. godinu usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Podgorač za 2018. 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 donesu Izmjene i dopune 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 („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  
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I Z M J E N E   I  D O P U N E 

 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2018. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/18-01/08 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI 

 

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

iz materijala. Predložene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač za 2018. 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 donesu Izmjene 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 („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

I Z M J E N E   

 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini  

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/18-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   14. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA 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. Predložene Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
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koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća 

zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini  usklađene su sa Izmjenama 

i dopunama Proračuna Općine Podgorač za 2018. 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 donesu Izmjene 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 („12 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

I Z M J E N E   

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/18-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   15. 

 

PRIJEDLOG 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 prijedlogom Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Program 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 („12 ZA“, „2 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P  R  O  G  R  A  M  

 

građenja objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu 
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(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 361-02/18-01/09 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   16. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA 

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Ivan Strelec, član općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na stavku 

održavanje fontana za koje je predviđeno 24.000,00 kuna i zanima ga koji su to troškovi koji 

se plaćaju za njihovo održavanje.   

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su to troškovi za 

popravak i održavanje električnih i mehaničkih dijelova. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture u 

2019. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

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

 

 

P  R  O  G  R  A  M  

 

održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/18-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   17. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

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

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2019. 

godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2019. godinu. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  
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g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač konstatira da mu je izuzetno 

žao što njegov prijedlog za povećanje sredstava za Udruge u kulturi nije prošao, jer HKD 

„Podgoračani“ Podgorač sudjeluje u svim kulturnim događanjima na području Općine 

Podgorač. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je upoznat sa 

održavanjem manifestacije „Oj, jesenske duge noći“ i nema saznanja da im nedostaje  

sredstava za održavanje predmetne manifestacije.  

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi u Općini 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 („11 ZA“, „3 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u  kulturi  u Općini Podgorač u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 612-01/18-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   18. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

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

iz materijala. Za financiranje programa i projekata sportskih udruga na području Općine 

Podgorač putem Javnog natječaja u Proračunu Općine Podgorač za 2019. godinu osigurana su 

sredstva u ukupnom iznosu od 135.000,00 kuna.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita na koji način će se vršiti 

raspored sredstava za nogometne klubove.  

 

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač izašao je sa sjednice 

Općinskog vijeća Općine Podgorač tako da je od ukupno 15 članova Općinskog vijeća 

sjednici nazočno 13 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje 

akata. 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se u idućoj godini 

na sjednici Općinskog vijeća donijeti  Odluka o rasporedu sredstava. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 

2019. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   
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 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

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

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/18-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   19. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

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

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2019. godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2019. godinu. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini 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 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u  socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/18-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 
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T  o  č  k  a   20. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI 

 BODA (B) KOMUNALNE NAKNADE 

 

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

iz materijala. Predloženom Odlukom vrijednost boda (B) komunalne naknade od 01.01.2019. 

godine određuje se u iznosu od 1,80 kn/m2.  

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 vrijednosti boda (B) komunalne naknade 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 određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/18-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

 

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

Općinskog vijeća Općine Podgorač tako da je od ukupno 15 članova Općinskog vijeća 

sjednici nazočno 14 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje 

akata. 

 

 

T  o  č  k  a   21. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADA 

ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ I DRUGIM IZABRANIM 

OSOBAMA 

 

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

iz materijala. Predloženom Odlukom naknade članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač i 

drugim izabranim osobama su povećane, a sredstva su prenamijenjena iz smanjenih sredstava 

za tekuće donacije političkim strankama. 

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 određivanju naknada članovima 

Općinskog vijeća Općine Podgorač i drugim izabranim osobama i prijedlog stavlja na 

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

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („10 ZA“, „3 PROTIV“, 

„1 SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izmjenama 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: 021-03/18-01/09 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   22. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZA 

RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

PODGORAČ 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim izmjenama Odluke o plaćama i naknadama za 

rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 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 izmjenama Odluke 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 („11 ZA“,  „2 PROTIV“, 

„1 SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izmjenama Odluke 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: 120-01/18-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 
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T  o  č  k  a   23. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

iz materijala. Za promicanje humanitarnog djelovanja na području Općine Podgorač, a na 

inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Našice za višestruko darivanje krvi predlaže se 

dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ Ivanu Horvat iz Razbojišta, Danijelu 

Đurić iz Stipanovaca, Josipu Mojzeš iz Podgorača i Franji Sili iz Stipanovaca. 

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 dodjeli javnih priznanja 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 („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 061-01/18-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/18-03 

 

 

T  o  č  k  a   24. 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA  

VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU  

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog 

pogona Općine Podgorač za 2019. godinu.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona 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 („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su    

 

 

G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  

 

rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2019. godinu 
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(Tekst Godišnjeg plana i programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov 

sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-01/18-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   25. 

 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2018. GODINI  

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Analizom stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač u 2019. godini. 

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 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

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    

 

 

A N A L I Z U 

 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2018. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/18-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   26. 

 

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

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

iz materijala. Uupoznaje nazočne sa predloženim Planom razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač u 2019. godini. 

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 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 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 
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P L A N 

 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/18-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   27. 

 

PRIJEDLOG OPERATIVNOG PROGRAMA MJERA ZA POSTUPANJE 

 U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH 

EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA 

 ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE ZA 2017. / 2018. GODINU 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Operativnim programom mjera za postupanje 

u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu 

dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2018. / 2019. godinu. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave 

ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida 

prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2018. / 2019. godinu i prijedlog stavlja na 

glasovanje.   

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

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

 

 

O P E R A T I V N I   P R O G R A M 

 

mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 

i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa 

ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2018. / 2019. godinu 

 

 

(Tekst Operativnog programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni 

dio.). 

 

 

        Klasa: 810-02/18-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 
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T  o  č  k  a   28. 

 

MARIJAN FRANJKOVIĆ, BUDIMCI, ZAMOLBA ZA KUPNJU PAŠNJAKA 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa zamolbom Marijana Franjković iz Budimaca za kupnju 

pašnjaka i to k.č.br. 404 i 416, obje k.o. Budimci. Predlaže da se predmetna zamolba ne 

prihvati iz razloga što je u tijeku izrada Programa državnog poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Podgorač, te će se navedene nekretnina prodati ili dati u zakup nakon 

usvajanja Programa. 

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 neprihvaćanju zamolbe Marijana Franjkovića iz 

Budimaca za kupnju k.č. br. 404 i 416 upisane u k.o. Budimci 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“, „4 

SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

 

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

 

 

        Klasa: 940-01/18-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/18-02 

 

 

T  o  č  k  a   29. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja 2 pitanja: kada će se 

postaviti stalci za postavljanje vijenaca ispred centralnog križa na groblju u Podgoraču i kada 

će se nabaviti rashladna komora  za pokojnike. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će stalci za 

postavljanje vijenaca biti nabavljeni do kraja tekuće godine. Što se tiče nabavke rashladne 

komore za sada se neće ići u nabavku iste iz razloga što se u 2019. godini planira 

rekonstrukcija mrtvačnice u Podgoraču kojom bi se predvidjela posebna prostorija gdje bi se 

ugradila rashladna komora. 

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

inicijativu za izgradnju sportskog asfaltiranog igrališta u Područnoj školi Razbojište i moli da 

se Općinski načelnik uključi u predmetnu inicijativu i svojim utjecajem pomogne da se 

Osječko - baranjska županija uključi u navedeni projekt. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je ideja u svakom 

slučaju dobra i da su nam potrebna sportska igrališta i u drugim naseljima, ali da je osnivač 

svih škola Osječko - baranjska županija i ne možemo donositi odluke koje nisu u nadležnosti 

Općine Podgorač.  
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g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač slaže se da je potrebna 

izgradnja sportskih igrališta i u drugim naseljima, ali napominje da jedino jedinice lokalne 

samouprave mogu pokrenuti inicijativu prema Osječko - baranjskoj županiji za izgradnju 

dječjih igrališta. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovor vezan uz prijedlog 

Udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Podgorač da se 25. lipnja proglasi 

Danom branitelja Općine Podgorač naglasivši da nije poštivana procedura iz razloga što 

zamolba nije dostavljena na vrijeme kako bi se materijali za istu mogli pripremiti. 

 

 

 

 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 12,30 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                      Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


