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28.
Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",
broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/19.), u
članku 2. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:
„Na javnim površinama osigurati će se mogućnost korištenja površina javne namjene
na način koji omogućava kretanje osobama s posebnim potrebama.
Komunikacija na javnim površinama, a naročito na javnoprometnim površinama
mora biti izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno tako
da sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere.“
Članak 2.
U članku 44. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s
invaliditetom.“
Članak 3.
Članak 103. mijenja se i glasi:
„Komunalni otpad je miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz
kućanstava, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu,
otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatore te glomazni otpad,
uključujući madrace i namještaj te miješani komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz drugih
izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje otpad iz
proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i akvakulture, septičkih jama i kanalizacije i
uređaja za obradu otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj, otpadna vozila i građevni otpad,
pri čemu se ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela odgovornosti za gospodarenje
otpadom između javnih i privatnih subjekata.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz drugih izvora koji je po
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.
Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz
kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene
industrije.
Biorazgradivi otpad je svaki otpad ili dio otpada koji podliježe anaerobnoj ili
aerobnoj razgradnji, kao što je otpad iz vrtova, otpad od hrane te papir i karton.
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Reciklabilni komunalni otpad je otpadni papir i karton, otpadna plastika, otpadni
metal i otpadno staklo, uključujući otpadnu ambalažu, iz kućanstva koji su komunalni otpad.
Glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase
neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je u Katalogu
otpada označen kao 20 03 07 .“
Članak 4.
Članak 104. mijenja se i glasi:
„Način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom sakupljanja
komunalnog otpada uređuje se posebnom Odlukom u skladu sa zakonom kojim se uređuje
gospodarenje otpadom.“
Članak 5.
Članak 105. mijenja se i glasi:
„Na području Općine javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada obavlja pravna
osoba „Našički park“ d.o.o. Markovac Našički na temelju posebne Odluke o dodjeli obavljanja
javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.“
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa : 363-05/22-01/01
Urbroj : 2158-30-02-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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29.
Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu (''Narodne novine'', broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) i članka
36. Statuta Općine Podgorač (''Službeni glasnik Općine Podgorač'', broj 1/21.), Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podgorač za 2021. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Podgorač u 2021. godini i u ranijim godinama ostvarila
strukturni poslovni rezultat:
- višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu od 14.200.689,72 kn,
- višak prihoda od financijske imovine (račun 92213) u iznosu od 239.145,46 kn,
- manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) u iznosu od 12.854.257,12 kn.
Članak 2.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 12.854.257,12 kn pokriva se u
cijelosti iz viška prihoda poslovanja.
Članak 3.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.585.578,06 kn prenosi se u slijedeće
razdoblje za već predviđene projekte.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku
Općine Podgorač''.

Klasa : 400-01/22-01/01
Urbroj : 2158-30-02-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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30.
Na temelju članka 7. Zakona o naseljima ("Narodne novine", broj 39/22.) i članka
36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/21.), Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o imenovanju Ulice "Barice" u naselju Podgorač
I.
U naselju Podgorač imenuje se nova ulica koja u naravi predstavlja lokalnu cestu
oznake LC 44046 kao javno dobro u općoj uporabi i proteže se od županijske ceste Ž 4105 po
dijelovima nekretnina k.č.br. 2295 i 2299, k. o. Podgorač, koja dobiva ime:

Ulica "Barice".

II.
Sastavni dio ove Odluke je službena podloga iz registra prostornih jedinica.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa : 024-01/22-01/04
Urbroj : 2158-30-02-22-04
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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31.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
namijenjenih kapitalnim donacijama vatrogasnim društvima u 2022. godini
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava namijenjena kapitalnim
donacijama vatrogasnim društvima u 2022. godini, a koja su osigurana u Proračunu Općine
Podgorač za 2022. godinu, pozicija 168, konto 38210.
II.
Financijska sredstva odobravaju se i raspoređuju vatrogasnim društvima kako slijedi:
R.br.

Naziv vatrogasnog društva

Namjena

1.
2.
3.
4.
5.

DVD Stipanovci
DVD Kršinci
DVD Kelešinka
DVD Vuka Razbojište
DVD Podgorač

nabava vatrogasnog vozila
nabava vatrogasnog vozila
uređenje Vatrogasnog doma
uređenje Vatrogasnog doma
nabava vatrogasnog vozila

UKUPNO:

Iznos
(kn)
120.000,00
150.000,00
30.000,00
40.000,00
170.000,00
510.000,00

III.
Sa svim vatrogasnim društvima kojima su odobrena financijska sredstva Općina
Podgorač će potpisati Ugovor.
Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i
namjena, sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja.
IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 402-02/22-01/02
Urbroj: 2158-30-01-22-07
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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32.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
namijenjenih kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama u 2022. godini
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava namijenjena kapitalnim
donacijama vjerskim zajednicama u 2022. godini, a koja su osigurana u Proračunu Općine Podgorač
za 2022. godinu, pozicija 115, konto 38212.
II.
Financijska sredstva odobravaju se i raspoređuju vjerskim zajednicama kako slijedi:
R.br.

Naziv vjerske zajednice

Namjena

1.
2.
3.
4.

Župa Sv. Nikole Biskupa Podgorač
Župa Presvetog Trojstva Budimci
Crkvena općina Budimci
Kršćanska Adventistička crkva Stipanovci

ugradnja PVC stolarije
nabava traktorske kosilice
unutrašnje uređenje
unutrašnje uređenje

UKUPNO:

Iznos
(kn)
32.000,00
14.000,00
16.000,00
5.000,00
67.000,00

III.
Sa svim vjerskim zajednicama kojima su odobrena financijska sredstva Općina
Podgorač će potpisati Ugovor.
Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i
namjena, sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja.
IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 402-02/22-01/01
Urbroj: 2158-30-01-22-06
Podgorač, 05. srpnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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33.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
namijenjenih kapitalnim donacijama lovačkim društvima u 2022. godini
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava namijenjena kapitalnim
donacijama lovačkim društvima u 2022. godini, a koja su osigurana u Proračunu Općine Podgorač
za 2022. godinu, pozicija 169, konto 38210.
II.
Financijska sredstva odobravaju se i raspoređuju lovačkim društvima kako slijedi:
R.br.

Naziv lovačkog društva

Namjena

1.
2.
3.

LD Vepar 1946 Podgorač
LD Jastreb Ostrošinci
LD Fazan Budimci

uređenje Lovačkog doma
uređenje Lovačkog doma
uređenje Lovačkog doma

UKUPNO:

Iznos
(kn)
48.000,00
15.000,00
18.000,00
81.000,00

III.
Sa svim lovačkim društvima kojima su odobrena financijska sredstva Općina
Podgorač će potpisati Ugovor.
Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i
namjena, sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja.
IV.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 402-02/22-01/03
Urbroj: 2158-30-01-22-05
Podgorač, 05. srpnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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34.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici
od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač
I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Podgorač daje prethodnu suglasnost na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine
Podgorač.

II.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/22-01/10
Urbroj : 2158-30-02-22-03
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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35.
Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici
od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge
ukopa pokojnika na području Općine Podgorač
I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Podgorač daje prethodnu suglasnost na
Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Podgorač.

II.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/22-01/08
Urbroj : 2158-30-02-22-04
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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36.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 12. stavak 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine
Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 2/22.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na
07. sjednici od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora
I.
Osniva se Etički odbor sa zadaćom praćenja primjene Kodeksa ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Podgorač.
II.
U Etički odbor imenuju se:
1. Jurica Požega, dipl. iur., predsjednik,
2. Tomislav Moguš, član,
3. Igor Prpić, član.
III.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora imenuju se do isteka mandata članova
Općinskog vijeća Općine Podgorač.
IV.
Stručne i administrativno – tehničke poslove za Etički odbor obavljati će Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.
Klasa: 024-01/22-01/09
Urbroj: 2158-30-02-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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37.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 12. stavak 3. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine
Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 2/22.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na
07. sjednici od 05. srpnja 2022. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Vijeća časti
I.
Osniva se vijeće časti sa zadaćom praćenja primjene Kodeksa ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Podgorač.
II.
U Vijeće časti imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Jurica Požega, dipl. iur., predsjednik,
Zdenka Vukomanović, član,
Mirjana Potnar, član,
Helga Grabar, član,
Dejan Mitrić, član.
III.

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se do isteka mandata članova Općinskog
vijeća Općine Podgorač.
IV.
Stručne i administrativno – tehničke poslove za Vijeće časti obavljati će Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.
Klasa: 024-01/22-01/08
Urbroj: 2158-30-02-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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38.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1.

Usvaja se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Podgorač za 2021.
godinu.

2.

Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 042-01/22-01/01
Urbroj : 2158-30-02-22-07
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ljiljana Zidar, v. r.
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39.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 05. srpnja 2022.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2021. godini.

2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 311-01/22-01/01
Urbroj : 2158-30-02-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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34.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/21.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D LU KU
o imenovanju predstavnika Općine Podgorač u Skupštinu
trgovačkog društva "Našički park" d.o.o. Markovac Našički

I.
Sanja Kuruc iz Podgorača imenuje se u Skupštinu trgovačkog društva "Našički park"
d.o.o. Markovac Našički.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 024-02/22-01/07
Urbroj: 2158-30-01-22-01
Podgorač, 02. lipnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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35.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 7. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D LU K U
o pokretanju postupka jednostavne nabave radova
u predmetu Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje
Ulice I. L. Ribara u naselju Budimci
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
–
–

–

početak i odabir postupka nabave,
osobe koje provode postupak nabave (Stručno povjerenstvo za javnu nabavu), koje
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave,
popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda.
II.

Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.
III.
Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima:
1. "Z-grupa" d.o.o. Beli Manastir, Bele Bartoka 28,
2. "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6,
3. "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.
Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda objavljuje
se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine
Podgorač.
V.
Predmet nabave je Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice I. L. Ribara u
naselju Budimci.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45233120-6.
Evidencijski broj javne nabave je 39/22.
Planom nabave za 2022. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 39.
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VI.
Pripremu i provedbu postupka nabave obavlja Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.
U Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:
1.
2.
3.

Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i
upravu – voditelj,
Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku
samoupravu i upravu – član,
Dragan Mitrić – Komunalni djelatnik u Vlastitom pogonu Općine Podgorač – član.
Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
VII.

Administrativno - tehničke poslove za Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u
postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 208.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2022. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zakonskim
uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude.
XI.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 406-03/22-01/05
Urbroj: 2158-30-01-22-01
Podgorač, 20. lipnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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36.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 7. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D LU K U
o pokretanju postupka jednostavne nabave radova
u predmetu Rekonstrukcija Ulice Panjik u naselju Ostrošinci
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
–
–

–

početak i odabir postupka nabave,
osobe koje provode postupak nabave (Stručno povjerenstvo za javnu nabavu), koje
će sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu
predmeta nabave,
popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponuda.
II.

Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.
III.
Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Poziv za dostavu ponude uputiti će se slijedećim gospodarskim subjektima:
1. "Z-grupa" d.o.o. Beli Manastir, Bele Bartoka 28,
2. "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6,
3. "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.
Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za dostavu ponuda objavljuje
se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine
Podgorač.
V.
Predmet nabave je Rekonstrukcija Ulice Panjik u naselju Ostrošinci.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45233120-6.
Evidencijski broj javne nabave je 37/22.
Planom nabave za 2022. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 37.
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VI.
Pripremu i provedbu postupka nabave obavlja Stručno povjerenstvo za javnu nabavu.
U Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:
1.
2.
3.

Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i
upravu – voditelj,
Ivanka Balentić, Administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku
samoupravu i upravu – član,
Dragan Mitrić – Komunalni djelatnik u Vlastitom pogonu Općine Podgorač – član.
Voditelj postupka posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
VII.

Administrativno - tehničke poslove za Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u
postupku nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 168.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2022. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno zakonskim
uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponude.
XI.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni pozivom za dostavu ponude.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 406-03/22-01/04
Urbroj: 2158-30-01-22-01
Podgorač, 20. lipnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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37.
Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj
120/16.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/21.),
Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

O D LU K U
o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i pripremu i provedbu
postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Rekonstrukcija
kolnika i oborinske odvodnje Ulice Rudolfovac u naselju Bijela Loza
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
–
–

početak i odabir postupka nabave,
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, koje će provesti zakonom utvrđene radnje
vezane uz nabavu predmeta nabave.
II.

Otvoreni postupak javne nabave započinje danom slanja obavijesti o nadmetanju u
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.
III.
Javni naručitelj za radove koji su predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.
IV.
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine
Podgorač.
V.
Predmet nabave je Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice Rudolfovac u
naselju Bijela Loza.
Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je
45233120-6.
Evidencijski broj javne nabave je 40/22.
Planom nabave za 2022. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 40.
VI.
Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavlja Stručno povjerenstvo za javnu
nabavu.
U Stručno povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:
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1.
2.

Damir Bajsić, dipl. iur. – voditelj,
Jurica Požega, dipl. iur. – član.

Članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu posjeduju važeći certifikat u
području javne nabave.
VII.
Administrativno - tehničke poslove za Stručno povjerenstvo za javnu nabavu obavlja
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
VIII.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na
dodanu vrijednost i iznosi 960.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za
2022. godinu.
IX.
Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka je članak 86. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
X.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
XI.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave donosi
Općinski načelnik Općine Podgorač.
XII.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom o nabavi.

XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 406-03/22-01/06
Urbroj: 2158-30-01-22-01
Podgorač, 15. lipnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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38.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 12. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Rekonstrukcija kolnika
i oborinske odvodnje Ulice I. L. Ribara u naselju Budimci
I.
Utvrđuje se da je u predmetu Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice I. L.
Ribara u naselju Budimci, najpovoljniju ponudu dao ponuditelj "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička
6.

II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 206.034,80 kn
bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta.

III.
"Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6, dužna je po primitku ove Odluke zaključiti
Ugovor sa Općinom Podgorač.

obrazloženje
Ovlašteni predstavnici Općine Podgorač proveli su postupak jednostavne nabave
radova u predmetu Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice I. L. Ribara u naselju
Budimci, evidencijski broj nabave 39/22., redni broj Plana nabave za 2022. godinu br. 39.
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i
iznosi 208.000,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač za 2022. godinu.
Zakonska osnova za provođenje postupka jednostavne nabave je članak 12. stavak 1.
točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
Pozivi za dostavu ponude upućeni su dana 20. lipnja 2022. godine na adrese
slijedećih gospodarskih subjekata:
1. "Z-grupa" d.o.o. Beli Manastir, Bele Bartoka 28,
2. "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6,
3. "Tomislav i Slavko Uremović" d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57.
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Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda gore navedenim gospodarskim
subjektima, poziv za dostavu ponuda objavljen je i na internetskim stranicama Općine Podgorač.
Ukupno je zaprimljena 1 (jedna) ponuda, i to:
1. "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6.
Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniju ponudu
dao ponuditelj "Grapa" d.o.o. Osijek, Breznička 6.

Klasa : 406-03/22-01/05
Urbroj : 2158-30-01-22-10
Podgorač, 04. srpnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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39.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/21.) i članka 11. Odluke o jednostavnoj nabavi („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 3/17.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o poništenju postupka jednostavne nabave radova
u predmetu Rekonstrukcija Ulice Panjik u naselju Ostrošinci

I.
Poništava se postupak jednostavne nabave radova u predmetu Rekonstrukcija Ulice
Panjik u naselju Ostrošinci iz razloga što nakon odbijanja ponuda nije preostala nijedna valjana
ponuda.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.

Klasa : 406-03/22-01/04
Urbroj : 2158-30-01-22-10
Podgorač, 04. srpnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić
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40.
Na temelju članka 55. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/21.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAK LJU Č AK

1. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik usluge ukopa pokojnika na grobljima Općine
Podgorač.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/22-01/09
Urbroj : 2158-30-01-22-03
Podgorač, 05. srpnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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41.
Na temelju članka 55. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač
(„Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/21.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAK LJU Č AK

1. Daje se prethodna suglasnost na Cjenik usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na
području Općine Podgorač.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/22-01/11
Urbroj : 2158-30-01-22-02
Podgorač, 05. srpnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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01.
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.), Vlastiti pogon Općine Podgorač Općine Podgorač, kao
Isporučitelj komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Podgorač, uz prethodnu
suglasnost Općinskog vijeća Općine Podgorač, donosi slijedeće

OPĆE UVJETE
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
UKOPA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području
Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja
komunalne usluge, međusobna prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge te način
obračuna i plaćanja komunalne usluge.
II. ODNOSI IZMEĐU ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE
Članak 2.
Ugovor o isporuci komunalne usluge ukopa smatra se sklopljenim po zahtjevu
Korisnika za isporuku usluge ukopa.
Podnošenjem zahtjeva iz prethodnog stavka Korisnik prihvaća ove Opće uvjete u
cijelosti.
Isporučitelj je obvezan na zahtjev Korisnika, bez naknade, uručiti mu ove Opće
uvjete.
Korisnik je dužan platiti Isporučitelju cijenu za isporučenu uslugu ukopa pokojnika
po ispostavljenom računu, a u skladu sa Cjenikom usluge.
III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA
I KORISNIKA USLUGE
Članak 3.
Međusobna prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge regulirane su
Zakonom o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98., 50/12. i 89/17.) i drugim posebnim
propisima kojima se određuju prava i obveze Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge.
Članak 4.
Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u
skladu s posebnim propisima, a sukladno članku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 68/18., 110/18. – Odluka USRH i 32/20.).
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Članak 5.
Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o
vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba ( „Narodne novine“, broj 143/98.).
Članak 6.
Groblja na području Općine Podgorač su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Groblje u Podgoraču – „Groblje Sv. Nikole“,
Groblje u Stipanovcima - „Groblje Svih Svetih“,
Groblje u Kršincima - „Groblje Sv. Ane“,
Groblje u Ostrošincima - „Groblje Sv. Josipa“,
Groblje u Razbojištu - „Groblje Sv. Ivana“,
Groblje u Bijeloj Lozi - „Groblje Male Gospojine“,
Groblje u Poganovcima - „Groblje Sv. Ilije i Sv. Ivana Nepomuka“,
Katoličko groblje u Budimcima – „Groblje Presvetog Trojstva“,
Pravoslavno groblje u Budimcima – „Groblje Tihi gaj“.

Općina Podgorač je vlasnik svih groblja na području Općine Podgorač.
Članak 7.
Prijava za ukop može se obaviti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati osobnim
dolaskom Korisnika usluge u Općinu Podgorač na adresu Podgorač, Trg P. Pejačevića 2.
Prijava za ukop nedjeljom, blagdanom i neradnim danom može se obaviti isključivo
putem poziva na mobitel dežurnog djelatnika za sahrane.
Termin pogreba određuje se u dogovoru sa osobom koja organizira sahranu (rodbina i
drugi) prema raspoloživim terminima.
Članak 8.
Svi dogovori u vezi pogreba (lokacija grobnog mjesta, način ukopa) dogovaraju se s
Isporučiteljem osobnim dolaskom Korisnika u Općinu Podgorač na adresu Podgorač, Trg P.
Pejačevića 2.
Dodjela grobnih mjesta se vrši sukladno raspoloživim mjestima.
Vlastiti pogon Općine Podgorač daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno
vrijeme te o tome donosi rješenje.
U dodjeljivanju grobnog mjesta na korištenje ne može biti diskriminacije u pogledu
nacionalnosti ili vjeroispovijesti.
Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se jednokratna naknada.
Za korištenje grobnog mjesta Korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu.
Članak 9.
Grobna mjesta se dodjeljuju prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na
način da se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji ispuniti želja Korisnika, ako je u skladu s trenutnim
stanjem slobodnih grobnih mjesta.
Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje, u pravilu, u trenutku potrebe za ukopom.
Pojedinačni grob ili obiteljski grob može se dodijeliti i prije ukopa zainteresiranim
osobama ili članovima obitelji ako se namjerava graditi grobnica, kapelica ili odgovarajući
spomenik.
Grobnice se mogu dodijeliti i prije nastale potrebe za ukopom.
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Članak 10.
Vlastiti pogon Općine Podgorač vodi brigu o izgradnji, održavanju i čistoći groblja.
Groblje mora biti ograđeno i održavano tako da uvijek bude čisto i uredno.
Članak 11.
Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.
Na groblju se, u pravilu, sadi cvijeće i ukrasno bilje.
Natpisi nad grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne
osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Vlastiti pogon Općine Podgorač može pozvati Korisnika da neuredno i zapušteno
grobno mjesto održava urednim.
Ako unatoč pozivu Korisnik ne uredi grobno mjesto, Vlastiti pogon Općine Podgorač
uredit će ga na trošak Korisnika.
Članak 12.
Pogrebi se obavljaju svaki radni dan i to:
-

od 01. listopada do 31. ožujka - u vremenu od 10,00 do 16,00 sati,
od 01. travnja do 30. rujna - u vremenu od 09,00 do 18,00 sati.

Pogrebi se ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.
Iznimno, u posebnim slučajevima, Vlastiti pogon može odobriti sahranu i nedjeljom i
blagdanom.
Obred pogreba obavlja se prema volji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja
podmiruje troškove ukopa.
Na obredu ukopa ne smije se remetiti javni red i mir niti izazivati nacionalnu i vjersku
netrpeljivosti.
Članak 13.
Posljednji ispraćaj pokojnika započinje dolaskom rodbine i prijatelja na groblje
prema dogovoru s Isporučiteljem najkasnije 30 minuta prije ugovorenog termina sahrane.
Članak 14.
Ekshumacija i prijenos posmrtnih ostataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18.,
47/20., 134/20. i 143/21.) i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa,
prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme
pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i
iskopavanja umrlih osoba ("Narodne novine", broj 116/18.).
Članak 15.
Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih i sličnih spomenika na grobove,
postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebno je
pismeno odobrenje Vlastitog pogona.
Ako se grobnica gradi kao mauzolej, kapela i slično, potrebno je ishoditi odobrenje
sukladno propisu o građenju.
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Članak 16.
Preinaka grobova i nadgrobnih spomenika nakon izvršenog ukopa vrši se uz
suglasnost Vlastitog pogona Općine Podgorač.
Građevinski i slični radovi na groblju mogu se obavljati samo u radne dane i u
vrijeme koje odredi Vlastiti pogon Općine Podgorač.
Svi radovi na groblju moraju biti u skladu s propisima o građenju, sanitarnim i
tehničkim propisima i planom rasporeda grobova.
Članak 17.
Pravne osobe, ovlašteni obrtnici i fizičke osobe kojima je povjereno izvođenje bilo
kakvih radova na groblju, obvezni su ishoditi odobrenje Vlastitog pogona Općine Podgorač.
IV. NAPUŠTENA GROBNA MJESTA I UKOP NEPOZNATIH OSOBA
Članak 18.
Grobno mjesto za koje nije plaćena godišnja grobna naknada 10 godina smatra se
napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali ne prije proteka 15 godina od posljednjeg
ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati
izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda
groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U
protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Vlastiti pogon Općine Podgorač
može slobodno raspolagati.
Vlastiti pogon Općine Podgorač dužan je opremu napuštenog grobnog mjesta čuvati
godinu dana.
Ukoliko istu nakon godinu dana od proteka vijeka počivanja korisnik grobnog mjesta
nije uklonio ili prodao, iako je uplatio dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim
kamatama, ista se smatra napuštenom, te Vlastiti pogon Općine Podgorač može slobodno
raspolagati istom.
Vlastiti pogon Općine Podgorač dužan je prije dodjele grobnog mjesta, odnosno
grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku
grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
Članak 19.
Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta za pojedinačne ukope na način
uobičajen mjesnim prilikama.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na posebna grobna mjesta koja odredi Vlastiti
pogon Općine Podgorač.
Korištenje grobnih mjesta za ukop nepoznatih osoba određuje se na 15 godina.
Nakon isteka tog roka, grobna mjesta se prekapaju, a posmrtni ostaci umrlih ukapaju
se u kosturnice.
Troškove ukopa umrlih iz stavka 1.ovog članka snosi Općina Podgorač.
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V. NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA KOMUNALNE USLUGE
Članak 20.
Cijene usluge ukopa pokojnika određene su Cjenikom usluge koji utvrđuje
Isporučitelj uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika Općine Podgorač.
Cjenik usluge objavljen je na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Isporučitelja
www.podgorac.hr .
Isporučitelj je dužan za svaki izmjenu i dopunu Cjenika pribaviti prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika Općine Podgorač.
Članak 21.
Prilikom određivanja cijene usluge ukopa pokojnika Isporučitelj uzima u obzir
izdatke koji su potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa.
Izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti usluge ukopa su troškovi rada radnika i
troškovi potrebne opreme i sredstava za rad.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovi Opći uvjeti, nakon ishođenja suglasnosti, objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Podgorač“, oglasnoj ploči te na mrežnim stranicama Općine Podgorač www.podgorac.hr .
Članak 23.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Podgorač“.

Klasa: 363-04/22-01/08
Urbroj: 2158-30-04-22-05
Podgorač, 05. srpnja 2022.

UPRAVITELJ:
Goran Đanić, v. r.

Na ove Opće uvjete Općinsko vijeće Općine Podgorač dalo je suglasnost Odlukom o davanju
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području
Općine Podgorač, Klasa: 363-04/22-01/08; Urbroj: 2158-30-02-22-04 od 05. srpnja 2022. godine.
Utvrđuje se da su ovi Opći uvjeti objavljeni u „Službenom glasniku Općine Podgorač“, broj 3/22.,
na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine Podgorač www.podgorac.hr te stupaju na snagu
dana 14. srpnja 2022. godine.
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02.
Na temelju članka 30. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ br. 68/18.) isporučitelj komunalne usluge VATRO-DIM j.d.o.o. za dimnjačarske usluge,
Planina 365, Draž, OIB: 37322363244, zastupan po direktoru Ivanu Singer dana 05.07.2022. godine
donosi
OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE
obavljanja dimnjačarskih poslova
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti obavljanja komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih
poslova (u daljnjem tekstu: dimnjačarski poslovi), međusobna prava i obveze isporučitelja komunalne
usluge i korisnika usluge te cijena isporučene komunalne usluge.
Cijelo područje Općine Podgorač čini jedno dimnjačarsko područje.
Članak 2.
Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja
za loženje u građevinama:
-

provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,
poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka
i uređaja za loženje.

Pod dimnjakom smatra se usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za
loženje i drugi dijelovi dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).
Pod uređajima za loženje smatraju se ložišta na kruta, tekuća i plinovita goriva.
Isporučitelj komunalne usluge je koncesionar VATRO-DIM j.d.o.o. za dimnjačarske usluge, Planina
365, Draž, OIB: 37322363244 na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Podgorač KLASA: 363-04/18-01/13 URBROJ: 2149/04-01/19-10 od 24.03.2019.
godine.
Korisnici usluga su svi vlasnici i korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija, te
korisnici drugih građevina i uređaja.
Članak 3.
Dimnjačarski poslovi obavljaju se radnim danom u okviru radnog vremena isporučitelja komunalne
usluge, odnosno od ponedjeljka do subote u vremenu od 8:00 sati do 16:00 sati.
U industrijskim objektima i poslovnim zgradama vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se
dogovoriti i drugačije s obzirom na prirodu posla i djelatnost koja se obavlja u tim objektima.
Isporučitelj komunalne usluge je obvezan obavijestiti korisnike usluga o obavljanju dimnjačarskih
poslova u njihovim objektima najkasnije tri dana prije njihova obavljanja.
Isporučitelj komunalne usluge dužan je obavijest iz stavka 3. ovog članka postaviti na vidno mjesto u
stambenoj ili poslovnoj zgradi.
Članak 4.
Isporučitelj komunalne usluge je dužan dimnjačarske poslove obavljati na način kojim se korisniku
usluge ne nanosi šteta.
Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja dimovodnih objekata isporučitelj komunalne
usluge je u obvezi očistiti i neškodljivo ukloniti na propisani način.
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Članak 5.
Korisnici usluge dužni su isporučitelju komunalne usluge:
- omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje,
- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata, te sezoni loženja,
- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi.
Članak 6.
Ako isporučitelj komunalne usluge utvrdi da na dimovodnom objektu i/ili uređaju za loženje postoje
nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade i pozvati ih da
uklone utvrđene nedostatke.
Ako se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri
slijedećem čišćenju i pregledu dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje isporučitelj komunalne
usluge će o tome obavijestiti komunalno redarstvo Općine Podgorač.
Ako isporučitelj komunalne usluge utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine
koja može nastati daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez
odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.
Nedostacima utvrđenim na dimovodnim objektima i uređajima za loženje na plinovito gorivo
isporučitelj komunalne usluge bez odgode obavještava i nadležnog distributera plina, radi
poduzimanja mjera iz njegove nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.
Članak 7.
Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 2. ovih Općih uvjeta podliježu obaveznom čišćenju i
kontroli.
Obaveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom
da su ih njihovi korisnici odjavili kod isporučitelja komunalne usluge.
Članak 8.
U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja za loženje isporučitelj komunalne usluge obavezno
provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.
Članak 9.
Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih objekata provode se na način određen projektom
građevine i pozitivnim propisima, a najmanje u rokovima određenim člankom 11. ovih Općih uvjeta.
Redoviti pregled uključuje najmanje sljedeće:
-

vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te
drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimovodnih objekata,
tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost,
usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih objekata,
mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko gorivo.

Prilikom pregleda dimovodnih objekata isti se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti
dimovodnih objekata i uređaja za loženje (mehanički i/ili na drugi način).
Članak 10.
Izvanredni pregled dimovodnih objekata i uređaja za loženje provodi se u slučajevima:
-

izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg dimovodnog objekta
promjene uređaja za loženje ili promjene vrste goriva
nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva
dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u njihovu ispravnost, te po inspekcijskom nadzoru.

Izvanredni pregled dimovodnih objekata provodi se na način kao i redoviti pregled.
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Članak 11.
Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati u
slijedećim rokovima:
1. individualni stambeni objekti:
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje,
b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u:
 kotlovnicama – jednom godišnje,
 kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva puta godišnje,
c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom u dvije godine.
2. višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu:
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje,
b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B smještenog u:
- kotlovnicama – jednom godišnje,
- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva puta godišnje,
c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.
3. u poslovnim zgradama i prostorijama:
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje,
b) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste B – dva puta godišnje,
c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C – jednom godišnje.
Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za
izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji).
Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za
izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je neovisno o zraku u
prostoriji).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, za sve dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće
od 50 kW i ložišta uređaja snage veće od 50 kW obavezno je čišćenje i kontrola dva puta godišnje.
Iznimno od stavka 1. i 4. ovog članka, za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji snage veće
od 50 kW u poslovnim zgradama i prostorijama, obavezno je čišćenje i kontrola jednom u dva
mjeseca u razdoblju korištenja uređaja za loženje.
Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje može se na zahtjev korisnika usluga ili
ako to zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirani od strane isporučitelja komunalne
usluge ili druge ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova utvrđenih ovim Općim uvjetima.
Članak 12.
Cijenu za obavljene dimnjačarske poslove izravno plaća korisnik usluge isporučitelju komunalne
usluge na osnovu ispostavljenog računa.
Cijene za dimnjačarske poslove određene su Cjenikom koji je sastavni dio Ugovora o koncesiji za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova KLASA: 363-04/18-01/13 URBROJ:
2149/04-01/19-10 od 24.03.2019. godine.
Isporučitelj komunalne usluge je dužan nakon izvršenog čišćenja dimovodnog objekta, a na temelju
stvarno izvršenih količina čišćenja ovjerenih od korisnika usluge, izdati račun za izvršenu uslugu.
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Pri svakoj promjeni cijene dimnjačarskih poslova isporučitelj komunalne usluge je dužan pribaviti
prethodnu suglasnost načelnika Općine Podgorač sukladno zakonskim propisima.
Za dimnjačarske poslove na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovim
Općim uvjetima korisnik usluge plaća obavljene dimnjačarske poslove prema cijenama određenim u
Cjeniku iz stavka 2. ovog članka.
Članak 13.
Isporučitelj komunalne usluge ustrojava i vodi evidenciju o pregledu i čišćenju dimovodnih
objekata, te o izvođenju radova kojima se dimovodni objekt zadržava ili vraća u stanje određeno
projektom građevine.
Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se, prema namjeni objekta za svako naselje na području
Općine Podgorač, a sadrži:
- oznaku objekta - ulicu i kućni broj,
- ime i prezime korisnika usluge, odnosno naziv upravitelja zgrade,
- oznaku dimovodnih objekata koji se pregledavaju i čiste s obzirom na vrstu
energenta koji koristi priključeni uređaj za loženje,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- vrstu i datum izvođenja radova na dimovodnom objektu,
- potpis dimnjačara,
- potpis korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.
Članak 14.
Za odnose između isporučitelja komunalne usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni ovim Općim
uvjetima primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o
obveznim odnosima i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Podgorač.
Članak 15.
Ovi Opći uvjeti objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Podgorač.
Članak 16.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

DIREKTOR:
Ivan Singer, v . r.

Napomena:
Na ove Opće uvjete Općinsko vijeće Općine Podgorač dalo je suglasnost Odlukom o davanju
prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
na području Općine Podgorač, Klasa: 363-04/22-01/10; Urbroj: 2158-30-02-22-03 od 05. srpnja 2022.
godine. Utvrđuje se da su ovi Opći uvjeti objavljeni u „Službenom glasniku Općine Podgorač“, broj
3/22., na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Općine Podgorač www.podgorac.hr te stupaju na
snagu dana 14. srpnja 2022. godine.
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Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Jurica Požega, dipl. iur. – Redakcija i
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