
                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 17. lipnja 2020. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/20-01/03; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 09. lipnja 2020. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 12 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. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Aleksandar Lazić, 

g. Tomislav Moguš, 

g. Zlatko Bačić, 

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, g. Hrvoje Šleder, predstavnik Našičkog parka d.o.o. Markovac Našički, g. Danijel 

Pintarić i gđa. Tanja Katarinček, predstavnici Udruženja obrtnika Našice.  

 

 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 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 15. travnja 2020. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

15. travnja 2020. 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. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2019. 

godinu, 

2. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja 

Udruženja obrtnika Našice u 2019. godini, 

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama Općine Podgorač, 

5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2019. 

godini, 

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2019. 

godini, 

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini 

Podgorač u 2019. godini, 

8. Izvješće o izvršenju 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 2019. godini, 

9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade 

za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog 

mjesta za 2019. godinu, 

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini, 

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne 

infrastrukture za 2019. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o sklapanju Sporazuma o 

zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta 

prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice, 

13. Hep-Plin d.o.o. Osijek, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,  

14. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 
 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 
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T  o  č  k  a   1. 

 

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 

 KOMUNALNOG OTPADA ZA 2019. GODINU 

 

g. Hrvoje Šleder, predstavnik Našičkog parka d.o.o. Markovac Našički daje kraće 

uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu 

davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2019. godinu. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač konstatira da je cijena za 

odvojeno prikupljanje i  odvoz komunalnog otpada povećana u postotku od 100% pa i više.  

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li postoji mogućnost 

da se nabave kontejneri za odlaganje glomaznog otpada.  

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

sada nema u planu nabavu kontejnera za glomazni otpad. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne 

usluge prikupljanja komunalnog otpada 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, jednoglasno su donijeli  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o  usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 

 za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 351-01/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA 

 PODRUČJU DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2019. GODINI 

 

 g. Danijel Pintarić, predstavnik Udruženja obrtnika Našice daje kraće uvodno 

obrazloženje iz materijala. Upozbaje nazočne da zbog nastale situacije sa pandemijom 

koronavirusa COVID-19 za sada ipak nije došlo do broja smanjenja obrta 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 donese Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja 

obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika našice 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva 

 na području djelovanja Udruženja obrtnika našice u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 311-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Prihodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2019. godine planirani su u iznosu od 14.451.700,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 

9.140.772,41 kuna, uz napomenu da će projekti „Rekonstrukcija Doma DVD - a Podgorač“ u 

vrijednosti od 5.500.00,00 kuna i „Program zapošljavanja žena - Zaželi“ u vrijednosti od 

4.500.000,00 kuna biti financirani u 2020. 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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, većinom glasova („13 

ZA“, „1 SUZDRŽAN“) donijeli su  

 

 

G O D I Š N J I    I Z V J E Š T A J 

 

o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

 od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-05/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 
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T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM ODJELIMA I SLUŽBAMA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  Predloženom Odlukom predviđaju se koeficijenti za 

radna mjesta za službenike koji su zaposleni na određeno radno vrijeme, a sukladno 

potpisanom Ugovoru o projektu „Zaželi“.  Slijedom toga, utvrđeni su koeficijenti u visini od 

1,49 za slijedeća radna mjesta: Referent – Koordinator za financijske poslove i Referent - 

Koordinator za aktivnosti na terenu.  

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 izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama 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 izmjeni Odluke o plaćama službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama 

Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 120-01/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Program javnih potreba u sportu u 2019. godini ostvario se u visini od 135.000,00 kuna, a 

sredstva su raspoređena za financiranje redovnih aktivnosti 5 nogometnih klubova sa područja 

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 izvršenju Programa javnih potreba u sportu 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  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
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o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač 

 u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/20-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

 T  o  č  k  a   6. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini ostvario se u visini od 69.941,74 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa 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, jednoglasno su donijeli  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač 

 u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 612-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini ostvario se u visini od 442.409,18 

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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa 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  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

 u Općini Podgorač u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 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 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  

Ukupan iznos sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta ostvario se u visini od 1.537.636,99 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 Izvješća o izvršenju 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 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 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 2019. godini 

 

 

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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Klasa: 320-01/20-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/20-04 

 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE 

PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE 

GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2019. 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 u 2019. godini ostvaren je u iznosu od 171.050,00 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se 

prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje 

grobnog mjesta 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, jednoglasno su donijeli  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2019. 

godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-04/20-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   10. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  Na 

izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini za komunalne 

djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih proračunskih izvora 

ukupno je utrošeno 842.474,28 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture 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 („13 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova donijeli su   

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

 u 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Za 

izgradnju objekata i uređaja komunalne, vodne i ostale infrastrukture u 2019. godini ukupno 

je utrošeno 3.894.121,45 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 usvoji Izvješće o izvršenju Programa gradnje 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, jednoglasno su donijeli  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/20-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 
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T  o  č  k  a   12. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O SKLAPANJU 

SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE I 

MOGUĆNOSTI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVIŠTA 

 BEZ E-PROPUSNICE 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa predloženom Odlukom o stavljanju van snage Odluke o sklapanju 

Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta 

prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice. 

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 stavljanju van snage Odluke o sklapanju Sporazuma o 

zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i 

stalnog boravišta bez E-propusnice 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 stavljanju van snage Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova 

civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta                       

bez E-propusnice 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-05 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

HEP-PLIN D.O.O. OSIJEK, ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa zamolbom pravne osobe Hep-Plin d.o.o. Osijek za 

zasnivanjem prava služnosti građenja i održavanja distribucijskog plinovoda za naselje 

Budimci. Predlaže postupanje kao i u prethodnim slučajevima, odnosno odobrenje služnosti 

bez naknade. 

 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 ustanovljenju prava služnosti građenja i održavanja  

distribucijskog plinovoda za naselje 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, jednoglasno su donijeli  
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O  D  L  U  K  U 

 

o zasnivanju prava služnosti 

 

 

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

 

 

        Klasa: 944-09/20-01/01  

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   14. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

g. Igor Prpić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže u ulici M. A. Reljkovića u Stipanovcima i 

zanima ga kada će biti saniran ulaz u dvorište i kanal ispred njegove kuće. 

 

 g. Goran Đanić, Općinsko načelnik  Općine Podgorač odgovara da će ulaz u dvorište i 

kanal biti sanirani kada budu završeni radovi. 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne sa projektom  

“Zaželi” i napominje da je za provođenje predmetnog projekta zaposlen Voditelj projekta, te 

dva koordinatora. Programom je predviđeno zapošljavanje 25 žena koje će skrbiti o 125 

korisnika sa područja Općine Podgorač. Nadalje, upoznaje nazočne da su u tijeku radovi na 

uređenju vatrogasnog centra i doma u Podgoraču. Vrijednost projekta iznosi ukupno 

5.500.000,00 kuna, a financiran je iz sredstava Europskih fondova. Uskoro će biti završen 

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Podgorač i 

isti će biti stavljen na javni uvid. Ujedno napominje da je od obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava koji imaju u zakupu državno poljoprivredno zemljište zatraženo da dostave 

Izvješća o provedbi gospodarskih programa korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta. 

Shodno tome, izvršen je uvid u gospodarske programe poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području Općine Podgorač i dostavljena Izvješća o ostvarenju ciljeva gospodarskih 

programa, te je ustanovljeno je da 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne ispunjava 

ciljeve gospodarskog programa te su Državnom inspektoratu poslani zahtjevi za provođenje 

inspekcijskog nadzora.  

 

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač gđa. Natalija Lukačić i g. Tomislav 

Moguš  izašli  su  sa sjednice Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 14 članova 

nazočno 12 članova Općinskog vijeća, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i 

donošenje akata. 

       

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: da 

li će biti isplaćene Uskrsnice umirovljenicima, te da li postoji mogućnost da se sanira 

vatrogasni toranj u Razbojištu. Ujedno se osvrnuo i na ispisane grafite na dvije obiteljske 

kuće u Budimcima i zanima ga da li je gđa. Ljiljana Grbić o tome upoznala Općinskog 

načelnika. 
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 g. Igor Prpić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač izašao je sa sjednice Općinskog 

vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 14 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća, te 

postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje slijedeće odgovore: 

 

 zbog nastale situacije vezane uz pandemiju koronavirusa COVID-19 i propisanih 

epidemioloških mjera, uskrsnice umirovljenicima nisu isplaćivane niti će biti 

naknadno isplaćivane,  

 saniranje vatrogasnog tornja u Razbojištu nije u nadležnosti Općine Podgorač nego u 

nadležnosti DVD-a Vuka Razbojište, 

 upoznati smo sa ispisanim oznakama na kući te napominjem da nikakvi simboli niti 

grafiti koji ističu mržnju nisu poželjni u Općini Podgorač. 

 

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

poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač koje 

je obrađivao Josip Šarić te ga zanima da li se plaća naknada za korištenje predmetnog 

zemljišta  i po kojoj osnovi se ušlo u posjed navedenog poljoprivrednog zemljišta.  

 

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

prije nekoliko godina sklopljen Ugovor o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta. Budući 

da isti nije plaćao utvrđenu zakupninu 2016. godine Ugovor o zakupu državnog 

poljoprivrednog zemljišta je raskinut i od tada je parcela stajala neobrađena. Unazad nekoliko 

godina Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, Stalna služba u Našicama sklopilo je sa 

obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima oko 20 izvansudskih nagodbi za korištenje 

poljoprivrednog zemljišta bez pravne osnove, a iz razloga da bi se katastarske čestice 

obrađivale i plaćala godišnja naknada. Valja napomenuti da  je korisnik zemljšta dužan plaćati 

godišnju naknadu u visini iznosa dvostruke početne zakupnine za korištenje poljoprivrednog 

zemljišta kojega drži u posjedu bez pravne osnove. 

 

 

 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 13,20 sati. 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
     Ivanka Balentić, v. r. 


