
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 22. veljače 2021.
godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Stipanovcima.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/21-01/03; Urbroj: 2149/04-02/21-01 od 16. veljače 2021. godine.

Sjednica je započela sa radom u 11,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Helga Grabar,
g. Miroslav Štefančić,
g. Aleksandar Lazić,
g. Tomislav Moguš,
g. Zlatko Bačić,
g. Ivan Strelec,
g. Igor Prpić,
g. Perica Perić,
gđa. Suzana Đanić, 
gđa. Natalija Lukačić i
g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

 
Pored  članova  Općinskog  vijeća  sjednici  su  nazočni:  g.  Goran  Đanić,  Općinski

načelnik  Općine  Podgorač,  gđa.  Ljiljana  Grbić,  zamjenica  Općinskog  načelnika  Općine
Podgorač,  g. Jurica Požega,  pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu,
gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu, g. Andreas Zovko, predstavnik Policijske postaje Našice te predstavnici medija.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća,  otvara  sjednicu,  pozdravlja
nazočne,  utvrđuje  da  postoji  kvorum  za  pravovaljano  odlučivanje  i  donošenje  akata  na
današnjoj  sjednici,  te  poziva  nazočne  da  minutom šutnje  odaju  poštovanje  svima  koji  su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.

Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji
zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. prosinca  2020.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
09. prosinca  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. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2020. godinu,
2. Prijedlog Statuta Općine Podgorač,
3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač,
4. Prijedlog  Odluke  o  kriterijima  za  raspored  sredstava  političkim  strankama  i

članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu,

5. Prijedlog  Odluke  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna  Općine
Podgorač namijenjenih  kapitalnim donacijama vatrogasnim društvima u 2021.
godini,

6. Prijedlog  Odluke  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna  Općine
Podgorač  namijenjenih  kapitalnim  donacijama  vjerskim  zajednicama  u  2021.
godini,

7. Prijedlog  Odluke  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna  Općine
Podgorač  namijenjenih  kapitalnim  donacijama  lovačkim  društvima  u  2021.
godini,

8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine,
9. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021.

godini,
10. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini,

11. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2021.
godinu,

12. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine
Podgorač za 2021. godinu,

13. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do
31.12.2020. godine,
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14. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine
Podgorač za 2020. godinu,

15. Izvješće  o  izvršenju  Plana  djelovanja  Općine  Podgorač  u  području  prirodnih
nepogoda za 2020. godinu,

16. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,
17. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,
18. HEP-ODS d.o.o.  Zagreb,  Elektroslavonija  Osijek,  zahtjev za zasnivanje prava

služnosti,
19. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU

g.  Andreas  Zovko,  predstavnik  Policijske  postaje  Našice  daje  kraće  uvodno
obrazloženje.  Napominje  da  je  u  dostavljenoj  Informaciji  o  stanju  sigurnosti  na  području
Općine Podgorač za 2020. godinu greškom uvedeno naselje Vukojevci koje nije u sastavu
Općine Podgorač te  se  zbog toga ispričava.  Na području Općine Podgorač tijekom 2020.
godine evidentirano je ukupno 23 kaznena djela. Od ukupnog broja kaznenih djela,  za 19
kaznenih djela je počinitelj poznat ili naknadno otkriven, dok je za 4 kaznena djela počinitelj
nepoznat.  Tijekom  razmatranog  vremenskog  razdoblja  na  području  Općine  Podgorač
počinjeno  je  5  prekršaja  iz  Zakona  o  prekršajima  protiv  javnog  reda  i  mira:  1  prekršaj
„vrijeđanje ovlaštene službene osobe“, 1 prekršaj „vikom i galamom“, te 4 prekršaja „držanje
životinja bez nadzora“. Tijekom 2020. godine na području Općine Podgorač evdentirano je
ukupno 17 prometnih  nesreća.  Tijekom protekle  godine na području  Općine Podgorač  od
ostalih događaja evidentirana su 4 požara, 1 samoubojstvo i 2 pokušaja samoubojstva. Što se
tiče ostalih prekršaja tijekom protekle godine evidentirano je ukupno 16 prekršaja. 

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

vijeća  predlaže  da  se  donese  Zaključak  o  usvajanju  Informacije  o  stanju  sigurnosti  na
području 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 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o  usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2020. godinu

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

Klasa: 210-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02
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T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE PODGORAČ

gđa. Suzana Đanić, predsjednica Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz  materijala.  Upoznaje nazočne sa obvezom usklađivanja Statuta  sa
zakonskim izmjenama, te ukratko iznosi prijedlog novog Statuta Općine Podgorač. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz

najznačajnije izmjene u odnosu na prijašnji Statut.
g.  Jurica  Požega,  pročelnik  Upravnog  odjela  za  općinsku  samoupravu  i  upravu

odgovara da  se broj članova Općinskog vijeća ne mijenja, što znači da Općinsko vijeće ima i
dalje  13  članova,  a  prema odredbama Ustavnog zakona o  pravima nacionalnih  manjina  i
Zakona  o  lokalnim  izborima,  pripadnici  srpske  nacionalne  manjine  imaju  pravo  na
zastupljenost  u  Općinskom  vijeću  sa  2  člana  srpske  nacionalnosti.  Najveća  promjena  je
ukidanje zamjenika Općinskog načelnika,  dok je sukladno odredbama Ustavnog zakona o
pravima  nacionalnih  manjina  ostalo  pravo  pripadnika  srpske  nacionalne  manjine  na  1
zamjenika  Općinskog  načelnika  iz  reda  srpske  nacionalne  manjine.  Ostale  bitne  izmjene
odnose se na saziv konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, tako da konstituirajuću sjednicu
Općinskog vijeća po novom saziva Pročelnik upravnog tijela Općine Podgorač, a ne kao do
sada  Ured  državne  uprave,  zatim  građani  imaju  pravo  podnositi  peticije  i  prijedloge
Općinskom vijeću i dr.

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog  vijeća  predlaže  da  se  donese  Statut  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

S  T  A  T  U  T

Općine Podgorač

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

Klasa: 012-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ

gđa. Suzana Đanić, predsjednica Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne sa obvezom usklađivanja Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Podgorač sa zakonskim izmjenama.

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

P O S L O V N I K

Općinskog vijeća Općine Podgorač

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

Klasa: 021-03/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA
 POLITIČKIM STRANKAMA I ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PODGORAČ IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA IZ 
PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ U 2021. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  
Godišnji iznos sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenim u

Općinskom  vijeću  Općine  Podgorač  u  2021.  godini  utvrđen  je  u  ukupnom  iznosu  od
15.600,00  kn.  Sredstva  su  osigurana  u  Proračunu  Općine  Podgorač  za  2021.  godinu  i
raspoređuju se na slijedeći način: 1.000,00 kn po vijećniku, odnosno 1.100,00 kn po vijećnici.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić,  član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da na području

Općine  Podgorač  više  ne  djeluje  Hrvatska  narodna  stranka  i  pita  zašto  su  u  predloženoj
Odluci planirana sredstva za istu.

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  odgovara  da  se  predmetnom
Odlukom sredstva raspoređuju po ostvarenim rezultatima nakon održavanja lokalnih izbora.  

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o kriterijima za raspored sredstava političkim
strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna 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

O  D  L  U  K  U

o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine
Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podgorač u 2021. godini
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 402-06/21-01/02
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
 IZ PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ NAMIJENJENIH KAPITALNIM 

DONACIJAMA VATROGASNIM DRUŠTVIMA U 2021. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predmetnom Odlukom odobravaju se financijska sredstva  u ukupnom iznosu od 280.000,00
kuna namijenjena kapitalnim donacijama vatrogasnim društvima u 2021. godini i raspoređuju
se  slijedećim  vatrogasnim  društvima:  DVD  Stipanovci  (nabava  vatrogasnog  vozila)
150.000,00 kuna, DVD Kršinci (nabava vatrogasnog vozila) 85.000,00 kuna, DVD Kelešinka
(uređenje Vatrogasnog doma) 10.000,00 kuna i DVD Vuka Razbojište (uređenje Vatrogasnog
doma) 35.000,00 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  Odluka  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna
Općine Podgorač namijenjenih kapitalnim donacijama vatrogasnim društvima 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 

O  D  L  U  K  U

o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
 namijenjenih kapitalnim donacijama vatrogasnim društvima u 2021. godini

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

Klasa: 402-06/21-01/05
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ NAMIJENJENIH KAPITALNIM

 DONACIJAMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA U 2021. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predmetnom Odlukom odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 73.000,00
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kuna namijenjena kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama  u 2021. godini i raspoređuju
se slijedećim vjerskim zajednicama: Župa sv. Nikole Biskupa Podgorač (izgradnja grijanja)
35.000,00  kuna,  Župa  Presvetog  Trojstva  Budimci  (ograda  oko  župnog  ureda)  15.000,00
kuna,  Crkvena  Općina  Budimci  (unutrašnje  uređenje)  17.000,00  kuna  i  Kršćanska
Adventistička crkva Stipanovci (unutrašnje uređenje) 6.000,00 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g.  Perica  Perić,  član  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  osvrnuo  se  na  raspored

financijskih sredstava za Župu Sv. Nikole Biskupa Podgorač gdje su predviđena financijska
sredstva za izgradnju sustava grijanja i zanima ga da li su mogla biti predviđena sredstva i za
uređenje zvonika i fasade na crkvi u Razbojištu. 

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  Općine  Podgorač  odgovara  da  su  financijska
sredstva za kapitalne donacije vjerskim zajednicama predložena prema prioritetima koja su
dobivena od predstavnika vjerskih zajednica.  

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog  vijeća  predlaže  da  se  donese  Odluka  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz
Proračuna  Općine  Podgorač  namijenjenih  kapitalnim  donacijama  vjerskim zajednicama  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 

O  D  L  U  K  U

o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
 namijenjenih kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama u 2021. godini

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

Klasa: 402-06/21-01/03
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
 IZ PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ NAMIJENJENIH KAPITALNIM 

DONACIJAMA LOVAČKIM DRUŠTVIMA U 2021. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predmetnom Odlukom odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 115.000,00
kuna namijenjena kapitalnim donacijama lovačkim društvima  u 2021. godini i raspoređuju se
slijedećim  lovačkim  društvima:  LD  „Vepar  1946“  Podgorač  (uređenje  Lovačkog  doma)
75.000,00  kuna,  LD  „Srndač“   Kelešinka  (kupnja  Lovačke  kuće)  25.000,00  kuna  i  LD
„Fazan“  Budimci (rekonstrukcija Lovačke kuće) 15.000,00 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  Odluka  o  odobravanju  financijskih  sredstava  iz  Proračuna
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Općine  Podgorač  namijenjenih  kapitalnim lovačkim društvima  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 

O  D  L  U  K  U

o odobravanju financijskih sredstava iz Proračuna Općine Podgorač
 namijenjenih kapitalnim donacijama lovačkim društvima u 2021. godini

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

Klasa: 402-06/21-01/04
Urbroj: 2149/04-02/21-02

 T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG ODLUKE O KUPNJI NEKRETNINE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. U svrhu formiranja građevne čestice za izgradnju Sportskog centra Podgorač
Općina  Podgorač  treba  kupiti  nekretninu  koja  je  u  vlasništvu  Doma  zdravlja  Osječko  -
baranjske  županije  i  to  k.č.br.  1961/3,  upisanu  u  k.o.  Podgorač,  površine  5525  m2.
Kupoprodajna cijena nekretnine prema Procjembenom elaboratu iznosi 82.930,25 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 Odluka o kupnji nekretnine 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 kupnji nekretnine

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

Klasa: 944-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02
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T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
 OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Prihod od šumskog doprinosa Proračunom Općine Podgorač za 2021. godinu
planiran je  u  iznosu od 250.000,00 kuna i  rasporediti  će  se  za „Rekonstrukciju kolnika i
oborinske odvodnje ulice Lužak u naselju Budimci“. 

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 utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa 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

utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021. godini

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

Klasa: 321-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   10.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE,
ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predloženim Programom utvrđuje se raspored sredstava u ukupnom iznosu od 1.551.000,00
kn za slijedeće namjene: saniranje divljih deponija, održavanje poljskih puteva, održavanje
nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, usluge deratizacije i dezinsekcije,
zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, umjetno osjemenjivanje u stočarstvu, analiza tla, ostale
komunalne  usluge,  sufinanciranje  LAG  „Karašica“,  troškovi  provedbe  Zakona  o
poljoprivrednom  zemljištu,  troškovi  provođenja  natječajnog  postupka  za  zakup
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  RH,  uređenje  ruralnog  prostora  kroz  izgradnju  i
održavanje ruralne infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba, Poduzetnička zona „ Podgorač“ i
dr.).   

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 utroška  sredstava  ostvarenih  od  prodaje,  zakupa  i
koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća
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zbog  promjene  namjene  poljoprivrednog  zemljišta  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  

P  R  O  G  R  A  M

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
 u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene

poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

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

Klasa: 320-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   11.

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD
NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

 ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2021. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta  za 2020. godinu utvrđen je u visini  od 160.000,00 kn. Shodno
tome, utvrđuje se i raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade  za  korištenje  grobnog  mjesta  na  slijedeće  djelatnosti:  održavanje  mrtvačnica,
uređenje puteva i staza, košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi branitelja i socijalno
ugroženih osoba, rušenje drveća na grobljima. 

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 utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i  godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta 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

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta
 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2021. godinu

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 363-04/21-01/03
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   12.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
 ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2021. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara za
područje 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 Provedbeni  plan  unaprjeđenja zaštite  od požara za  područje
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 V E D B E N I   P L A N

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2021. godinu

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

Klasa: 214-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   13.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ
 ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2020. GODINE

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2020.
godine.

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 radu Općinskog načelnika
Općine  Podgorač  za  razdoblje  od  01.07.  do  31.12.2020.  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 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K
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o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač
 za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine

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

Klasa: 022-05/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   14.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za
2020. godinu sastoji se od slijedećih cjelina: Uvod, Održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima, Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
Održavanje javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
Održavanje groblja, Održavanje čistoće javnih površina, Obavljanje ukopa te Zaključak. U
2020.  godini  Vlastiti  pogon izvršio  je  ukupno  57 sahrana,  te  s  osnova  obavljanja  ukopa
uprihodovao ukupno 93.500,00 kuna.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g.  Perica  Perić,  član  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  napominje  da  je  u

predmetnom Izvješću vidljivo da su komunalni djelatnici obavili velik broj poslova te pita da
li  bi predmetni na kraju kalendarske godine mogli dobiti stimulaciju za uspješnost obavljanja
komunalnih poslova.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da komunalni djelatnici
ne mogu dobivati stimulaciju.

Budući  da  se  više  nitko  ne  javlja  za  raspravu  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg
plana i programa rada Vlastitog pogona 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

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada
 Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2020. godinu

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

Klasa: 023-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02
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T  o  č  k  a   15.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ
 U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Za  područje  Općine  Podgorač  definirane  su  kao moguće,  sljedeće  prirodne
nepogode: potres, poplava izazvana izlijevanjem kopnenih voda, tuča, suša i mraz. U 2020.
godini na području Općine Podgorač nije bilo prirodnih nepogoda.  

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 Izvješće o izvršenju Plana djelovanja
Općine  Podgorač  u  području  prirodnih  nepogoda  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

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješće o izvršenju plana djelovanja Općine Podgorač
 u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

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

Klasa: 920-06/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   16.

HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB, 
ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa zamolbom pravne osobe Hrvatski telekom d.d. Zagreb za
zasnivanjem prava služnosti za smještaj antenskog stupa i zaštitne ograde u Podgoraču na
k.č.br. 1650, k.o. 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 ustanovljenju prava služnosti za smještaj antenskog
stupa  i  zaštitne  ograde  u Podgoraču na  k.č.br.  1650,  k.o.  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 zasnivanju prava služnosti
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 944-09/21-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   17.

HRVATSKI TELEKOM  D.D. ZAGREB, 
ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa zamolbom pravne osobe Hrvatski telekom d.d. Zagreb za
zasnivanjem prava služnosti za smještaj antenskog stupa i zaštitne ograde u Poganovcima na
k.č.br. 420/2, k.o. Poganovci.

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o ustanovljenju prava služnosti za smještaj antenskog
stupa i zaštitne ograde u Poganovcima na k.č.br. 420/2, k.o. Poganovci 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 zasnivanju prava služnosti

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

Klasa: 944-09/21-01/02 
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   18.

HEP-ODS D.O.O. ZAGREB, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK,  
ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Upoznaje  nazočne  sa  zamolbom  pravne  osobe  HEP-ODS  d.o.o.  Zagreb,
Eletroslavonija Osijek za zasnivanjem prava služnosti  radi izgradnje pristupa i  održavanja
građevine  Transformatorska  stanica  TS  10(20)/0,4  kV Poganovci  i  Kabel  KB 10(20)  kV
priključni za TS Poganovci 3, na k.č.br. 1649, k.o. Budimci.

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o ustanovljenju prava služnosti radi izgradnje pristupa i
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održavanja  građevine  Transformatorska  stanica  TS  10(20)/0,4  kV Poganovci  i  Kabel  KB
10(20) kV priključni za TS Poganovci 3, na k.č.br. 1649, k.o. Budimci i prijedlog stavlja na
glasovanje.  

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

O  D  L  U  K  U

o zasnivanju prava služnosti

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

Klasa: 944-09/21-01/03
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   19.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja:
kada će se izvršiti rekonstrukcija nogostupa u Ulici B. J. Jelačića u Budimcima (dionica od
pravoslavne crkve prema Osijeku), da li se za sanaciju divljih deponija u Proračunu Općine
Podgorač  mogu  planirati  sredstva  veća  od  30.000,00  kuna  te  da  li  postoji  mogućnost
pojačanog dovoza kamena na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač.  

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

 rekonstrukcija nogostupa u Budimcima je u nadležnosti Uprave za ceste Osječko –
baranjske županije,

 za sanaciju divljih deponija mora se izraditi Plan sanacije divljih deponija,
 u naseljima Bijela Loza, Razbojište i dio Budimaca (ulica Lužak) nema potrebe za

pojačanim dovozom kamena na nerazvrstane ceste,  jer  će se vršiti  rekonstrukcije i
adaptacije nerazvrstanih cesta.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne da su u tijeku
poslovi  vezani  uz postavljanje  video nadzora u Razbojištu,  Poganovcima,  Budimcima,  B.
Lozi,  Stipanovcima,  Kršincima  i  Podgoraču,  hortikulturnog  uređenja  naselja  Općine
Podgorač, postavljanja ukrasne rasvjete i sl. 

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 12,00 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r.
VODITELJ ZAPISNIKA:
     Ivanka Balentić, v. r.


