
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 06. listopada 2020.
godine u prostorijama Društvenog doma u Poganovcima.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/20-01/05; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 01. listopada 2020. godine.

Sjednica je započela sa radom u 11 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 12 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. Helga Grabar,
g. Miroslav Štefančić,
g. Aleksandar Lazić,
g. Tomislav Moguš,
g. Zlatko Bačić,
gđa. Natalija Lukačić,
g. Igor Prpić 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 te predstavnici medija.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.

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.
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Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 21.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 16.  rujna 2020.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
16. rujna 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 realizaciji  Godišnjeg  plana  i  programa odgojno -  obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „ Zvončić“ Našice za pedagošku 2019. / 2020. godinu,

2. Godišnji  plan i  program odgojno -  obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“
Našice za pedagošku 2020. / 2021. godinu,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu,
4. Prijedlog  Odluke  o  donošenju  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač,
5. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač

u 2020. godini,
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2020.

godini,
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2020.

godini,
8. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
9. 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 ODGOJNO -
OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE 

ZA PEDAGOŠKU 2019. / 2020. 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
2019. / 2020. godini bila je organizirana jedna starija odgojna skupina koju je pohađalo 20-ero
djece. Osim redovnog programa u pedagoškoj 2019. / 2020. godini realiziran je i program
predškole  za  14-ero  djece  iz  naselja  Bučje  Gorjansko,  Bijela  Loza,  Kršinci,  Budimci  i
Poganovci.  Općina Podgorač kao i  do sada u Proračunu osigurava financijska sredstva za
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redovan rad vrtića te program predškole, a predviđena su i sredstva kapitalne pomoći, koja se
realiziraju prema potrebama vrtića. 

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 odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2019. /
2020. 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

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

Klasa: 601-01/20-01/04
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   2.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA 
DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2020. / 2021. 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
2020. / 2021. godini planiran je rad sa jednom starijom odgojnom skupinom, a predviđa se
također i program predškole. Općina Podgorač u Proračunu osigurava financijska sredstva za
redovan rad vrtića i program predškole, a predviđena će biti i sredstva kapitalnih ulaganja.

 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 odgojno -
obrazovnog  rada  Dječjeg  vrtića  „Zvončić“  Našice  za  pedagošku  2020.  /  2021.  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

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

Klasa: 601-01/20-01/05
Urbroj: 2149/04-02/20-02
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T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U  predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Podgorač za 2020. godinu vidljivo je da općinski izvorni prihodi planirani za 2020.
godinu  nisu  drastično  smanjeni  uslijed  pandemije  koronavirusom,  odnosno  smanjeni  su
prihodi  od  dotacija.  Razlog  smanjenja  je  izostanak  sredstava  koja  se  odnose  na  Program
„Zajednica“  te  projekt  izgradnje  ceste  u  Poduzetničkoj  zoni  „Podgorač“,  jer  se  njihova
realizacija očekuje iduće godine. Na rashodovnoj strani, od značajnijih promjena izdvaja se
povećanje sredstava za izgradnju Ulice Slavka Kolara u Poganovcima te za izgradnju garaža
DVD-a Kršinci. 

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 2020. 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 2020. godinu

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

Klasa: 400-06/20-01/01
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje  nazočne  sa  predloženim  konačnim  Programom  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Ivan Strelec, član
Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno 13
članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.
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g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li su i male katastar-
ske čestice uvrštene  u  predmetni Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlas-
ništvu RH na području Općine Podgorač za prodaju. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da su sve katastarske čestice za koje su
dobivene suglasnosti predviđene za prodaju.

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog  vijeća  predlaže  da  se  donese  Odluka  o  donošenju  Programa  raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 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 donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač

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

Klasa: 320-01/20-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-06

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predložene Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi usklađene su sa Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Podgorač za 2020. 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 javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini
Podgorač u 2020. 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“,  „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova donijeli su  

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

javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2020. godini

(Tekst Izmjena Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 550-01/20-01/04
Urbroj: 2149/04-02/20-02

 T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g. Goran Đanić,  Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 
Predložene Izmjene Programa javnih potreba u kulturi usklađene su sa Izmjenama i

dopunama Proračuna Općine Podgorač za 2020. 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 javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u
2020. 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“,  „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova donijeli su  
 

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

javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 612-01/20-01/02
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predložene Izmjene Programa javnih potreba u sportu usklađene su sa Izmjenama i dopunama
Proračuna Općine Podgorač za 2020. 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 javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u
2020. 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
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javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 620-01/20-01/05
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za
2020. godinu koje su usklađene sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač za
2020. godinu.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita u kojoj je fazi izgradnja

nogostupa u Podgoraču.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je izrada projektne dokumentacije za

nogostup u Podgoraču u završnoj fazi.
Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica

Općinskog vijeća predlaže da se donesu Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2020. 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“,  „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova donijeli su 

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

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

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

Klasa: 361-02/20-01/07
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   9.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja:
kada će se mobilno reciklažno dvorište staviti u funkciju po mjestima, kada će se popraviti
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staza u Budimcima u Ulici  B. J.  Jelačića kod kućnog broja  118 i  kada će se započeti  sa
izradom projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u Ostrošincima. 

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

 mobilno reciklažno dvorište neće se postavljati po naseljima, nego će biti postavljeno
na jednom mjestu,

 izvođač radova mora stazu u Budimcima u Ulici B. J. Jelačića kod kućnog broja 118
sanirati i vratiti u prvobitno stanje,

 u idućoj godini planira se u svim naseljima na području Općine Podgorač postaviti
LED javna rasvjeta.

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 11,30 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.


