
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. prosinca 2020.
godine u prostorijama Društvenog doma u Kršincima.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/20-01/06; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 03. prosinca 2020. godine.

Sjednica je započela sa radom u 11,30 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Helga Grabar,
g. Miroslav Štefančić,
g. Aleksandar Lazić,
g. Tomislav Moguš,
g. Zlatko Bačić,
g. Anđelko Kovač,
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,  g.  Jurica  Požega,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  općinsku
samoupravu i upravu te predstavnici medija.

Voditelj  zapisnika  je  g.  Jurica  Požega,  Pročelnik  Upravnog  odjela  za  općinsku
samupravu 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 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 06. listopada  2020.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
06. listopada 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. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu,
2. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2021. do 2023.

godine,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanja Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu,
4. Prijedlog  Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2020./2021.

godinu,
5. Prijedlog  Odluke  o  prigovorima  na  prijedlog  Programa  raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Podgorač,

6. Prijedlog  Odluke  o  donošenju  Programa  raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač,

7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijlanoj skrbi u Općini Podgorač u 2021.
godini,

8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2021. godini,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2021. godini,
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
11. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač,
13. Prijedlog Odluke o projektnom udruživanju TZ Grada Našica, Općine Podgorač,

Općine Feričanci, Općine Đurđenovac i Općine Donja Motičina,
14. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za

2021. godinu,
15. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u

2020. godini,
16. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u

2021. godini, 
17. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

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

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. GODINU 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi i rashodi planirani za 2021. godinu
iznose 22.078.700,00 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 donese Proračun Općine Podgorač za 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

P  R  O  R  A  Č  U  N

OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. GODINU

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

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

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ
 ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. 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 2021. godinu donosi se Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od
2021. do 2023. godine. Ukupni prihodi planirani za 2021. godinu iznose 22.078.700,00 kuna,
za 2022. godinu planirani su u iznosu od 13.130.000,00 kuna, a za 2023. godinu planirani su u
iznosu od 13.330.000,00 kuna. 

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

vijeća predlaže da se donese Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2021. do
2023. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

P R O J E K C I J U

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2021. do 2023. godine
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(Tekst Projekcije nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 400-06/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. 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 2021. 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  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

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu

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

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

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružili su se članovi Općinskog
vijeća g. Ivan Strelec i g. Perica Perić, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog
vijeća nazočno 13 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE
 PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2020./2021. GODINU

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač za
studijsku 2020. / 2021. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za
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dodjelu  stipendija  Općine  Podgorač  je  nakon  izvršenog  uvida  u  dokumentaciju  izvršilo
bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendija. Predlaže se dodjela 8 stipendija
za studijsku 2020./2021. 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
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

O  D  L  U  K  U

o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2020./2021. godinu

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

Klasa: 604-02/20-01/01
Urbroj: 2149/04-02/20-09

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG 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  dostavljenim  prigovorima  zainteresiranih  osoba  za  vrijeme  trajanja
Javnog uvida na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike  Hrvatske  na  području  Općine  Podgorač,  kao  i  sa  prijedlogom  Odluke  o
prihvaćanju/neprihvaćanju  prigovora.  Na prijedlog Programa raspolaganja  poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike hrvatske na području Općine Podgorač za vrijeme trajanja
Javnog uvida  podnesena su ukupno 6 prigovora i  to:  Sirena d.o.o.  Našice,  Đuro Pelin  iz
Stipanovaca, Ivan Tržić iz Našica, Općina Podgorač, OPG Darije Đanić iz Podgorača i Zora
Moguš iz Stipanovaca. Svi prigovori  za sve katastarske čestice u cijelosti se prihvaćaju, dok
se prigovor Sirena d.o.o. iz Našica prihvaća djelomično, odnosno odbija se prigovor za k.č.br.
446/3, k.o. Ostrošinci iz razloga jer se predmetna čestica ne nalazi u Prijedlogu Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 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  Odluka  o  prigovorima  na  prijedlog  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 
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O  D  L  U  K  U

o prigovorima na prijedlog 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: 320-01/19-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-11

T  o  č  k  a   6.

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. Napominje da su
u  konačnom  prijedlogu  Programa  uvršteni  prigovori  sukladno  prethodnoj  Odluci  o
prigovorima. Napominje da se usvajanjem predmetne Odluke, prijašnja Odluka o donošenju
Programa  raspolaganja  poljoprivrednim  zemljištem  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  na
području Općine Podgorač stavlja van snage.  

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 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: 320-01/19-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-12
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T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
 SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2021. 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
2021. godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2021. godinu u ukupnom iznosu
od 577.000,00 kuna.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži: pomoć obiteljima i
kućanstvima,  stipendiranje  studenata,  financiranje  prijevoza  učenika,  financiranje  školske
prehrane,  pogrebni  troškovi  branitelja  i  socijalno  ugroženih  osoba,  uskrsnice  za
umirovljenike, božićnice za umirovljenike i naknade za novorođenčad.

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
2021. 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 2021. godini

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

Klasa: 550-01/20-01/05
Urbroj: 2149/04-02/20-02

 T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2021. 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 2021.
godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2021. godinu u ukupnom iznosu od
90.000,00 kuna.

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2021.
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
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javnih potreba u  kulturi  u Općini Podgorač u 2021. godini

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

Klasa: 612-01/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2021. 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/Javnog  poziva  u  Proračunu  Općine  Podgorač  za  2021.
godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od  170.000,00 kuna.  

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2021.
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 sportu u Općini Podgorač u 2021. godini

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

Klasa: 620-01/20-01/06
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   10.

PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa građenja komunalne infrastrukture
u 2021.  godini.  Predloženim Programom obuhvaćeni  su objekti  i  uređaji  javnih  površina,
objekti  groblja  i  mrtvačnica,  objekti  i  uređaji  nerazvrstanih  cesta,  objekti  i  uređaji  javne
rasvjete, objekti i uređaji za gospodarenjem komunalnim otpadom, objekti i uređaji za ostalu
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infrastrukturu.  Vijednost  predloženog  Programa  utvrđena  je  u  ukupnom  iznosu  od
12.205.000,00 kuna. 

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

vijeća predlaže da se donese Program građenja komunalne infrastrukture za 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 

P R O G R A M 

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 

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

Klasa: 361-02/20-01/08
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   11.

PRIJEDLOG PROGRAMA  ODRŽAVANJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Upoznaje  nazočne  sa  prijedlogom  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture za 2021. godinu. Predloženim Programom utvrđen je ukupan iznos sredstava
namijenjenih financiranju Programa u visini od 910.000,00 kuna. 

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

vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture za 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 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 

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

Klasa: 363-02/20-01/02
Urbroj: 2149/04-02/20-02
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T  o  č  k  a   12.

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“  Damiru  Štefančić  iz  Kršinaca  i
„Nagrada Općine Podgorač“ Stanislavu Varga iz Podgorača. Za zasluge u promicanju sporta i
doprinos od značaja za društveni život Općine Podgorač predlaže se dodjela „Nagrada Općine
Podgorač“  NK Sloga Podgorač.  Dodjela  javnog priznanja  „Zahvalnica  Općine  Podgorač“
predlaže se slijedećim osobama: Zdenki Vukomanović iz Podgorača (za zasluge u promicanju
kulture na području Općine Podgorač), Vlatku Gašić iz Stipanovaca (za zasluge u promicanju
vatrogastva na području Općine Podgorač) te Ivici Moguš iz Stipanovaca i Petru Đanić iz
Podgorača (za zasluge u promicanju sporta na području Općine Podgorač).

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g.  Tomislav  Moguš,  član Općinskog  vijeća Općine  Podgorač  ispravlja  samo  ime

predloženog kandidata: “Ivan Moguš” umjesto “Ivica Moguš”.
Budući  da  se  više  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, jednoglasno su  donijeli

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: 061-01/20-01/02
Urbroj: 2149/04-02/20-03

T  o  č  k  a   13.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROJEKTNOM UDRUŽIVANJU TZ GRADA NAŠICA,
OPĆINE PODGORAČ, OPĆINE FERIČANCI, OPĆINE ĐURĐENOVAC I OPĆINE

DONJA MOTIČINA

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Upoznaje  nazočne  sa  predloženom Odlukom o  projektnom udruživanju  TZ
grada  Našica,  Općine  Podgorač,  Općine  Feričanci,  Općine  Đurđenovac  i  Općine  Donja
Motičina. 

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 projektnom udruživanju TZ Grada Našica,  Općine
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Podgorač, Općine Feričanci, Općine Đurđenovac i Općine Donja Motičina 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 projektnom udruživanju TZ Grada Našica, Općine Podgorač, 
Općine Feričanci, Općine Đurđenovac i Općine Donja Motičina

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

Klasa: 334-01/20-01/02
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   14.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 
VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. 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 2021. 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 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 

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 2021. godinu

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

Klasa: 023-01/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02
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T  o  č  k  a   15.

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2020. 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 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  Analiza  stanja  sustava  civilne  zaštite  na  području  Općine
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

A N A L I Z U

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 810-01/20-01/03
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   16.

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2021. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala.  Upoznaje nazočne sa predloženim Planom razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Podgorač u 2021. 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 2021. 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 L A N

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2021. godini

(Tekst Plana nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 810-01/20-01/04
Urbroj: 2149/04-02/20-02

T  o  č  k  a   17.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne sa projektima i
aktivnostima na području Općine Podgorač. Uskoro će započeti  radovi na izgradnji ceste u
Ulici Slavka Kolara u naselju Poganovci, završeni su radovi na izgradnji fontana u Bijeloj
Lozi i Poganovcima, a završeno je i božićno ukrašavanje u svim naseljima Općine Podgorač.
U tijeku je priprema poslova vezanih uz isplatu Božićnica svim  umirovljenicima sa područja
Općine  Podgorač.  Trenutno  je  na  području  Općine  Podgorač  putem  nekoliko  Programa
zapošljavanja žena “Zaželi”  i  Programa javnih radova zaposleno ukupno 57 osoba.  Ovim
putem želi pohvaliti rad Stožera civilne zaštite Općine Podgorač i vatrogasnih udruga.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač ispričava se zbog kašnjenja te
se želi osvrnuti na usvojeni Proračun za 2021. godinu i istaknuti da isti  podržava, sa svim
predloženim  investicijama.  Predlaže  još  da  se  putem  Javnog  poziva  kod  nadležnog
Ministarstva prijavi izgradnja dječjeg igrališta u Razbojištu. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se investicije (ceste,
domovi, svlačionice i dr.) realiziraju sukladno četverogodišnjem planu vladajuće većine.
 

g. Jurica Požega, Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu navodi
podatke o sufinanciranim projektima na natječajima raznih Ministarstava u proteklih nekoliko
godina.

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
plinifikaciju naselja Budimci. 

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  smatra  da  će  se  plinifikacija  naselja  Budimci
realizirati tijekom 2021. godine.

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 12,20 sati.

  PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r.

 VODITELJ ZAPISNIKA:
Jurica Požega, dipl. iur., v. r.


