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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

 
 Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 21. studenoga 2019. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/19-01/05; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 19. studenoga 2019. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 14,30 sati. 

 

 Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 13 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. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Aleksandar Lazić, 

g. Igor Prpić, 

g. Ivan Strelec, 

gđa. Natalija Lukačić 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 i g. Radovan Beara, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine. 

 

 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 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 30. rujna 2019. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

30. rujna 2019. godine smatra se usvojenim. 

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

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

Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti 

primjedbi, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se prihvati 

predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje. 

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar, 

predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli   

 

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E D : 

 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje 

Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne 

infrastrukture aglomeracije Našice“, 

2. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROVEDBU PROJEKTA 

 I SKLAPANJE UGOVORA O PARTNERSTVU NA PROJEKTU „POBOLJŠANJE 

VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE NAŠICE“ 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Odlukom o davanju suglasnosti na provedbu 

projekta i sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno - komunalne 

infrastrukture aglomeracije Našice“.   

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje 

Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture 

aglomeracije Našice“ 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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O D L U K U 

 

o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje Ugovora o partnerstvu 

 na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ 

 

 

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

 

 

        Klasa:  402-03/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

Ugovore o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podgorač, 

odnosno koliko su točne informacije da će Općina Podgorač sa pojedinim zakupnicima 

državnog poljoprivrednog zemljišta pokrenuti postupak raskida Ugovora. 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

mogućnost izgradnje nogostupa i ceste u Ulici Vladimira Nazora u naselju Razbojište i 

uvrštenja istih u Proračun Općine Podgorač za narednu godinu.  

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

svim zakupnicima državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podgorač poslala 

dopis vezan uz dostavu Izvješća o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa. Naime, svi 

zakupnici državnog poljoprivrednog zemljišta bili su dužni do kraja mjeseca ožujka za 

prethodnu godinu dostaviti predmetno Izvješće. Nakon dostavljenih izvješća i analize 

Gospodarskih programa te konzultacija sa nadležnim institucijama, Općina Podgorač će 

pokrenuti postupak raskida Ugovora sa onim zakupnicima koji ne ispunjavaju ciljeve svog 

Gospodarskog programa.  

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

nogostupa i ceste u Ulici Vladiira Nazora u Razbojištu jedan od prioriteta naselja Razbojište, 

te će navedeni prijedlozi dijelom biti obuhvaćeni prilikom izrade Proračuna Općine Podgorač 

za 2020. godinu. 

  

 

 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 15,00 sati. 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r. 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


