
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 02.  sjednice  Općinskog vijeća  Općine  Podgorač  održane  dana  29.  lipnja  2021.
godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Podgoraču.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/21-01/12; Urbroj: 2149/04-02/21-01 od 23. lipnja 2021. godine.

Sjednica je započela sa radom u 15,00 sati.

Sjednici je od ukupno 13 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Josip Mojzeš, potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Miroslav Štefančić,
g. Željko Moguš,
g. Tomislav Moguš,
g. Nedeljko Oljača,
g. Mario Gajčević,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Sanja Kuruc,
g. Zlatko Bačić i
g. Igor Prpić, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

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

načelnik  Općine  Podgorač,  gđa.  Ljiljana  Grbić,  zamjenica  Općinskog  načelnika  Općine
Podgorač,  g. Jurica Požega,  pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu,
gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu,  g.  Hrvoje  Šleder,  predstavnik  Našičkog  parka  d.o.o.  Markovac  Našički,  te
predstavnici medija.

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

gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća,  otvara  sjednicu,  pozdravlja
nazočne,  utvrđuje  da  postoji  kvorum  za  pravovaljano  odlučivanje  i  donošenje  akata  na
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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 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  i  probematici  razvoja  obrtništva  na  području  djelovanja
Udruženja obrtnika Našice za 2020. godinu,

2. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2020.
godinu,

3. Prijedlog  Godišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Podgorač  za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine,

4. Prijedlog za izbor članova Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja,
5. Prijedlog za izbor članova Povjerenstva za predstavke i pritužbe,
6. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova Općine

Podgorač,
7. Prijedlog za imenovanje Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih

nepogoda na području Općine Podgorač,
8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  za redovito  godišnje  financiranje

političkih  stranaka  i  nezavisnih  vijećnika  zastupljenih  u  Općinskom  vijeću
Općine Podgorač u 2021. godini,

9. Prijedlog  Odluke  o  određivanju  naknada  članovima Općinskog  vijeća  Općine
Podgorač i drugim izabranim osobama,

10. Izvješće  o  izvršenju  Programa  građenja  komunalne  infrastrukture  za  2020.
godinu,

11. Izvješće  o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  u  2020.
godini,

12. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje  izravnom  pogodbom,  privremenog  korištenja  i  davanja  na  korištenje
izravnom  pogodbom  poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  RH  na  području
Općine  Podgorač  i  naknade  koja  se  plaća  zbog  promjene  namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini,

13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade
za  dodjelu  grobnog  mjesta  i  godišnje  grobne  naknade  za  korištenje  grobnog
mjesta za 2020. godinu,

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2020.
godini,

15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2020.
godini,

16. Izvješće  o  izvršenju  Programa  javnih  potreba  u  socijalnoj  skrbi  u  Općini
Podgorač u 2020. godini,

17. HEP d.d. Zagreb, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,
18. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
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Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA PODRUČJU
DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE ZA 2020. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće  uvodno obrazloženje  iz  materijala.  Iz  predloženog izvješća  vidljivo  je  da  od 2016.
godine do 2020. godine konstantno raste broj obrta na području Općine Podgorač, tako da su
na dan 31.12.2020. godine na području Općine Podgorač registrirana 42 aktivna obrta. Općina
Podgorač je tijekom 2020. godine sufinancirala Radio emisiju za obrtnike.

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

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja
obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 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

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva
 na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2020. godini

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

Klasa: 311-01/21-01/01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   2.

IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
 KOMUNALNOG OTPADA ZA 2020. GODINU

g.  Hrvoje  Šleder,  predstavnik  Našičkog parka  d.o.o.  Markovac  Našički  daje  kraće
uvodno  obrazloženje  iz  materijala.  Upoznaje  nazočne  sa  predloženim  Izvješćem  o  radu
davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2020. godinu.

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

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge
prikupljanja komunalnog otpada 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 
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Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o  usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
 za 2020. godinu

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

Klasa: 351-01/21-01/05
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.  Ukupni  prihodi  poslovanja  u  razdoblju  od  01.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine planirani su u iznosu od 15.645.462,50 kn, a ostvareni
su u iznosu od 13.993.257,32 kuna. Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do
31. prosinca 2020. godine planirani su u iznosu od 16.149.400,00  kn, a ostvareni su u iznosu
od 12.583.043,21 kuna. Višak prihoda ostvaren je  u iznosu od 1.410.214,11 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 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

G O D I Š N J I    I Z V J E Š T A J

o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

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

Klasa: 400-05/21-01/02
Urbroj: 2149/04-02/21-02

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se g. Ivan Strelec, član
Općinskog vijeća, tako da je na sjednici od ukupno 13 članova Općinskog vijeća nazočno 12
članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.
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T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA
 ZA STATUTARNO - PRAVNA PITANJA

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u Povjerenstvo
za statutarno - pravna pitanja izaberu slijedeće osobe: Jurica Požega za predsjednika te Ivan
Strelec i Natalija Lukačić za članove.  

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  prihvati  prijedlog  Povjerenstva  za  izbor  i  imenovanja  da  se  u
Povjerenstvo  za  statutarno  -  pravna  pitanja  izaberu  slijedeće  osobe:  Jurica  Požega  za
predsjednika te Ivan Strelec i Natalija Lukačić za članove 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

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja

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

Klasa: 021-04/21-01/08
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG ZA IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u Povjerenstvo
za predstavke i pritužbe izaberu slijedeće osobe: Tomislav Moguš za predsjednika te Miroslav
Štefančić i Maja Dernaj za članove.  

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  prihvati  prijedlog  Povjerenstva  za  izbor  i  imenovanja  da  se  u
Povjerenstvo  za  predstavke  i  pritužbe  izaberu  slijedeće  osobe:  Tomislav  Moguš  za
predsjednika te Miroslav Štefančić i Maja Dernaj za članove 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

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe
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(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 021-04/21-01/09
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE POVJERENSTVA ZA ODREĐIVANJE
 IMENA ULICA I TRGOVA OPĆINE PODGORAČ

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u Povjerenstvo
za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač izaberu slijedeće osobe: Sanja Kuruc za
predsjednika, Zdenka Vukomanović za zamjenika predsjednika te Igor Prpić, Mirjana Potnar i
Jurica Požega za članove.  

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  prihvati  prijedlog  Povjerenstva  za  izbor  i  imenovanja  da  se  u
Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač izaberu slijedeće osobe:
Sanja Kuruc za predsjednika, Zdenka Vukomanović za zamjenika predsjednika te Igor Prpić,
Mirjana Potnar i Jurica Požega za članove 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

R  J  E  Š  E  N J  E

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač

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

Klasa: 021-04/21-01/10
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA
OD PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala.  Povjerenstvo za izbor i  imenovanja predlaže da se u Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Podorač izaberu
slijedeće osobe: Goran Đanić, Općinski načelnik za predsjednika, Ljiljana Grbić, zamjenica
Općinskog  načelnika  za  zamjenika  predsjednika  te  Josip  Mojzeš,  Jurica  Požega  i  Ivanka
Balentić za članove.  
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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 prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se u Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Podorač izaberu
slijedeće osobe: Goran Đanić, Općinski načelnik za predsjednika, Ljiljana Grbić, zamjenica
Općinskog  načelnika  za  zamjenika  predsjednika  te  Josip  Mojzeš,  Jurica  Požega  i  Ivanka
Balentić za članove 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

R  J  E  Š  E  N J  E

o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
 od prirodnih nepogoda na području Općine Podgorač

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

Klasa: 021-04/21-01/11
Urbroj: 2149/04-02/21-02

 T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA

ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE PODGORAČ U 2021. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Godišnji  iznos  sredstava  za  rad  za  rad  političkih  stranaka  osiguran  je  u
Proračunu  Općine  Podgorač  za  2021.  godinu  u  ukupnom  izosu  od  13.400,00  kuna  i
raspoređuju  se  političkim  strankama  i  nezavisnim  vijećnicima  kako  slijedi:  Nezavisnom
vijećniku Goranu Đaniću 8.300,00 kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici 4.100,00 kuna i
Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske 1.000,00 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  raspoređivanju  sredstava  za  redovito  godišnje
financiranje  političkih  stranaka  i  nezavisnih  vijećnika  zastupljenih  u  Općinskom  vijeću
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 raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2021. godini
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

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

T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU NAKNADA ČLANOVIMA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE PODGORAČ I DRUGIM IZABRANIM OSOBAMA

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Predmetnom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu predsjedniku Općinskog
vijeća,  potpredsjedniku Općinskog vijeća,  članovima Općinskog vijeća i  članovima radnih
tijela Općinskog vijeća. Predsjedniku Općinskog vijeća pripada pravo na mjesečnu naknadu u
visini  od 700,00 kuna u neto  iznosu,  potpredsjedniku Općinskog vijeća  pripada pravo na
mjesečnu naknadu u visini  od 500,00 kuna u neto iznosu,  a članovima Općinskog vijeća
pripada pravo na naknadu u visini od 400,00 kuna u neto iznosu po održanoj sjednici, pod
uvjetom da su bili nazočni sjednici.

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 određivanju  naknada članovima Općinskog vijeća
Općine Podgorač i drugim izabranim osobama i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar,  predsjednice  Općinskog  vijeća  i  nakon  obavljenog  glasovanja  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su 

O  D  L  U  K  U

o određivanju naknada članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač
i drugim izabranim osobama

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

Klasa: 021-03/21-01/10
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   10.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predloženim Izvješćem obuhvaćeni  su  objekti  i  uređaji  javnih  površina,  objekti  groblja  i
mrtvačnica,  objekti  i  uređaji  nerazvrstanih cesta,  objekti  i  uređaji  javne rasvjete,  objekti  i
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uređaji za gospodarenjem komunalnim otpadom, objekti i uređaji za ostalu infrastrukturu. Za
izgradnju  objekata  i  uređaja  komunalne  i  ostale  infrastrukture  u  2020.  godini  ukupno  je
utrošeno 6.785.840,81 kuna.

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

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.  

Članovi  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  slažu  se  sa  prijedlogom gđe.  Ljiljane
Zidar,  predsjednice  Općinskog  vijeća  i  nakon  obavljenog  glasovanja  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

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

Klasa: 361-02/21-01/02
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   11.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na
izvršenje  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  u  2020.  godini  za  komunalne
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i drugih proračunskih izvora
ukupno je utrošeno 854.279,44  kuna.

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

vijeća  predlaže  da  se  usvoji  Izvješće  o  izvršenju  Programa  održavanja  komunalne
infrastrukture u 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  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su  

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
 u 2020. godini

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

T  o  č  k  a   12.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG

KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE

PODGORAČ I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Ukupan  iznos  sredstava  ostvarenih  od  zakupa,  prodaje,  prodaje  izravnom  pogodbom,
privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta
u  vlasništvu  RH  na  području  Općine  Podgorač  i  naknade  koja  se  plaća  zbog  promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini ostvario se u visini od 1.560.663,25 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja
sredstava  ostvarenih  od  zakupa,  prodaje,  prodaje  izravnom  pogodbom,  privremenog
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH  na  području  Općine  Podgorač  i  naknade  koja  se  plaća  zbog  promjene  namjene
poljoprivrednog zemljišta 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  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su  

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Podgorač i naknade
koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

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

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

T  o  č  k  a   13.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE
PRIKUPLJAJU OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE
GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2020. GODINU
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g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predloženim Izvješćem obuhvaćene su slijedeće djelatnosti: održavanje mrtvačnica, uređenje
puteva  i  staza,  košnja,  hortikulturno  uređenje,  pogrebni  troškovi  branitelja  i  socijalno
ugroženih  osoba,  parkirališta  i  nogostupi,  rušenje  drveća  na  grobljima.  Ukupan  iznos
sredstava  naknade  za  dodjelu  grobnog  mjesta  i  godišnje  grobne  naknade  za  korištenje
grobnog mjesta u 2020. godini ostvaren je u iznosu od 168.050,00 kuna, a što je za 50,00 kn
više od planiranog.

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

vijeća  predlaže  da  se  usvoji  Izvješće  o  izvršenju  Programa  utroška  sredstava  koja  se
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje
grobnog mjesta za 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  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su  

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2020.

godinu

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

Klasa: 363-04/21-01/06
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   14.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Program javnih potreba u sportu u 2020. godini ostvario se u visini od 100.500,00 kuna, a
sredstva su raspoređena za financiranje redovnih aktivnosti 5 nogometnih klubova sa područja
Općine Podgorač.

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

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u Općini
Podgorač u 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  („10  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova donijeli su  
 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K
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o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
 u Općini Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 620-01/21-01/02
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   15.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini ostvario se u visini od 26.662,60 kuna. 

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

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Podgorač u 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 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
 u Općini Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 612-01/21-01//01
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   16.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predloženim Izvješćem Općina Podgorač u Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020.
godini  uvrstila  je:  pomoć  obiteljima  i  kućanstvima,  stipendiranje  studenata,  financiranje
prijevoza  učenika,  financiranje  školske  prehrane,  pogrebni  troškovi  branitelja  i  socijalno
ugroženih osoba,  božićnice  za  umirovljenike i  naknade za novorođenčad.  Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini ostvario se u visini od 353.013,90 kuna. 
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gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se usvoji Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  u
Općini Podgorač u 2020. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.  

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

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
 u Općini Podgorač u 2020. godini

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

Klasa: 550-01/21-01/03
Urbroj: 2149/04-02/21-02

T  o  č  k  a   17.

HEP 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 HEP d.d. Zagreb za zasnivanje
prava služnosti za zamjenu kabela KB 10kV na odvojku za TS Budimci 3 na k.č.br. 1203,
upisanu u z.k.ul.br. 988, k.o. Budimci, u naravi ulica Bana Josipa Jelačića, dvorište, javna
zgrada, Budimci, u duljini od 32 m.

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 zamjenu kabela KB
10kV na odvojku za TS Budimci 3 na k.č.br. 1203, upisanu u z.k.ul.br. 988, k.o. Budimci, u
naravi  ulica  Bana  Josipa  Jelačića,  dvorište,  javna  zgrada,  Budimci,  u  duljini  od  32  m 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: 944-09/21-01/04
Urbroj: 2149/04-02/21-02
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T  o  č  k  a   18.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li postoji mogućnost
da se udrugama i strankama sa područja Općine Podgorač za održavanje sastanaka dozvoli
korištenje jedne prostorije u sklopu Vatrogasnog centra u Podgoraču.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da Vatrogasni centar u
Podgoraču nije zaživio, a DVD Podgorač mora izraditi pravila upotrebe prostorija. Napominje
da postoji mogućnost korištenja prostorija društvenih domova i objekata u ostalim naseljima
Općine Podgorač. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne da je Općina
Podgorač  pokrenula  postupak  izrade  projektne  dokumentacije  za  dva  projekta:  “Sportski
centar  Podgorač”  i  “Tržnica  Podgorač”.  Ukupna  vrijednost  oba  projekta  iznosi  oko
18.800.000,00 kuna i biti će nominirana na natječajima iz Programa ruralnog razvoja.

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 15,40 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
     Ivanka Balentić, v. r.


