
                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 21. rujna 2021. 

godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Podgoraču. 

 Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom, 

Klasa: 021-03/21-01/13; Urbroj: 2149/04-02/21-01 od 15. rujna 2021. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 16,00 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, 

gđica. Maja Dernaj i 

g. Zlatko Bačić, 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 te 

predstavnici medija. 

 

 Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu 

za općinsku samoupravu i upravu. 

 

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na 

današnjoj sjednici, te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su 

položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas. 
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Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se usvoji 

zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 29. lipnja 2021. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

29. lipnja 2021. godine smatra se usvojenim. 

 Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi 

predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu. 

Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti 

primjedbi, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se prihvati 

predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje. 

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar, 

predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli   

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E D : 

 

 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršnju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podgorač za 2020. 

godinu,  

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu, 

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine 

Podgorač, 

5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2021. 

godini, 

6. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, 

7. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu, 

8. Prijedlog Izmjena 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, 

9. Prijedlog Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 

2022. godinu, 

10. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2021. godine, 

11. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređjenja zaštite od požara za 

područje Općine Podgorač za 2021. godinu, 

12. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač, 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sportski 

centar Podgorač“, 

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja tržnice“, 

15. Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za 

studijsku 2021. / 2022. godinu, 

16. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 



 3 

T  o  č  k  a   1. 

 

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine ostvareni su u iznosu od 6.042.352,23 kuna, a što je smanjenje u odnosu 

na 2020. godinu. Ukupni rashodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

ostvareni su u iznosu od 7.058.569,23 kuna, a što je povećanje u odnosu na 2020. godinu. 

Shodno tome, ostvaren je manjak prihoda za prvih 6 mjeseci u iznosu od 1.016.217,00 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i prijedlog stavlja na glasovanje.   

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J 

 

o  izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje 

 od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine 

 

 

(Tekst Polugodišnjeg izvještaja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni 

dio.). 

 

 

        Klasa: 400-05/21-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Općina Podgorač u ranijim godinama i u 2020. 

godini ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.920.227,11 kuna, a manjak 

prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9.886.075,50 kuna. Manjak prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu od 9.886.075,50 kuna pokriva se u cijelosti iz viška prihoda 

poslovanja. Višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.034.151,61 kuna prenosi se u slijedeće 

razdoblje, a višak prihoda poslovanja u iznosu od 628.300,00 kuna rasporediti će se u Izmjene 

i dopune Proračuna 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 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podgorač za 

2020. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.   
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 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  raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podgorač za 2020. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/21-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA 2021. GODINU 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Podgorač za 2021. godinu vidljivo je da ukupni prihodi iznose 14.066.000,00 kuna, a 

ukupni rashodi 14.694.300,00 kuna. Shodno tome, planira se manjak prihoda u iznosu od 

628.300,00 kuna, a koji će se pokriti iz viška prihoda iz prethodnih godina. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za 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 

 

 

I Z M J E N E    I   D O P U N E 

 

Proračuna Općine Podgorač za 2021. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/21-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O FINANCIRANJU 

 UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 
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g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženim Izmjenama i dopunama Pravilnika o 

financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač omogućava se da se prijave na Natječaj 

osim putem pošte mogu dostaviti i u elektroničkom obliku putem e-maila. Isto se odnosi i na 

dostavljanje Izvješća. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna 

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 

 

 

I Z M J E N E    I   D O P U N E 

 

Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 007-02/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 
 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI  

U OPĆINI PODGORAČ U 2021. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Predloženi Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2021. godini  

usklađen je sa Izmjenama i dopunama Proračuna 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 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2021. godini i prijedlog stavlja na glasovanje. 

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2021. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/21-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 
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T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2021. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Predložene Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu usklađene 

su sa Izmjenama i dopunama Proračuna 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 donesu Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.    

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 

 

I Z M J E N E 

 

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Predložene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna 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 donesu Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.   

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 

 

I Z M J E N E 

 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

 

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

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

 T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA 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. 

Predložene Izmjene 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 usklađene su sa Izmjenama i 

dopunama Proračuna 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 donesu Izmjene 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 i prijedlog stavlja 

na glasovanje.   

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli  

 

 

I Z M J E N E 

 

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 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ 

 U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2022. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa predloženim Planom djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih 

nepogoda za 2022. godinu.  

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 Plan djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda 

za 2022. 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 L A N 

 

djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 920-06/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   10. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ  

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. 

godine. Poslovi iz nadležnosti obavljani su na brojnim sastancima i radnim dogovorima sa 

predstavnicima Hrvatskih voda, Našičkog vodovoda d.o.o. Našice, Panturist d.d. Osijek, 

Zavoda za zapošljavanje, direktorima trgovačkih društava i ustanova u suvlasništvu Općine 

Podgorač, predstavnicima mjesne samouprave, predstavnicima gospodarskih subjekata, 

obrazovnih i kulturnih institucija, predstavnicima udruga i nacionalnih manjina i drugih.  

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 radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. 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 

 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač 

 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 022-05/21-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 
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 T  o  č  k  a   11. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE 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 Izvješćem o stanju provedbe Provedbenog plana 

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

plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2021. godinu sastoji se 

od slijedećih cjelina: uvod, organizacijske mjere (vatrogasna postrojba, normativni ustroj 

zaštite od požara), tehničke mjere (vatrogasna oprema i tehnika, sredstva veze, javljanja i 

uzbunjivanja), urbanističke mjere (prostorno-planska dokumentacija, prohodnost prometnica i 

javnih površina, minimalne količine vode za gašenje požara i tlak, hidrantska mreža za 

gašenje požara, ostali izvori vode za gašenje požara), mjere zaštite odlagališta komunalnog 

otpada, organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru i 

zaključak. 

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 stanju provedbe Provedbenog plana 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  

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana  

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

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

     

    

T  o  č  k  a   12. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač sastoji se od slijedećih 

cjelina: uvod, organizacija vatrogastva, Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač, broj vatrogasaca i tehnička opremljenost, 

organizacijske mjere, intervencije vatrogasnih postrojbi u 2021. godini, provedba Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini i 

zaključak.  

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 usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač i 

prijedlog stavlja na glasovanje.   

 Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/21-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

  

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU 

 ULAGANJA U PROJEKT „SPORTSKI CENTAR“ PODGORAČ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  

Predloženom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Sportski centar 

Podgorač“.  U sklopu Sportskog centra planirana je izgradnja sportske dvorane sa tribinama i 

terena za male sportove. Predloženi projekt biti će prijavljen na Natječaj unutar mjere 7 

„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske“.  

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Sportski centar 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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Sportski centar Podgorač“ 

 

 

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

 

 

Klasa: 361-02/21-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 
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T  o  č  k  a   14.  

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU  

ULAGANJA U PROJEKT „IZGRADNJA TRŽNICE“ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  

Predloženom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja 

tržnice“. Namjena predloženog projekta je trgovina na malo na kojoj će se trgovati na 

štandovima, klupama i prodavaonicama u sklopu tržnice. Na tržnici će izlagati poslovni 

subjekti, obrt, tradicionalni obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Na taj način  će im 

se omogućiti prodaja vlastitih proizvoda i hrane. Predloženi projekt biti će prijavljen na 

Natječaj unutar mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske“.  

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja tržnice“ 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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja tržnice“ 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/21-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   15. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE 

 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2021. / 2022. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  

Općina Podgorač za studijsku 2021. / 2022. godinu dodijeliti će studentima ukupno 10 

stipendija, od toga 5 stipendija studentima prve godine studija i 5 stipendija studentima 

kasnijih godina studija. Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno. 

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 broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač 

za studijsku 2021. / 2022. 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 broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2021. / 2022. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 604-02/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   16. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja 2 pitanja: kada će 

se staviti u funkciju mobilno reciklažno dvorište te na kojim je natječajima Europske unije 

Općina Podgorač sudjelovala i “povukla” sredstva.  

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da se nada da će mobilno reciklažno 

dvorište biti mještanima na raspolaganju iduće godine. Što se tiče natječaja Europske unije 

Općina Podgorač ima nekoliko pripremljenih projekata, koji su spremni za nominiranje čim se  

raspišu prvi natječaji.   

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik upoznaje nazočne da je Općina Podgorač od svih 

zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podgorač zatražila Izvješća 

o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa. Nakon dostavljenih Izvješća utvrđeno je da 

pojedini zakupci ne ispunjavanju ciljeve Gospodarskog programa. Shodno tome, zatraženo  je  

provođenje inspekcijskog nadzora nad korištenjem državnog poljoprivrednog zemljišta i 

provođenjem Gospodarskog programa za 10 zakupaca. U dostavljenim zapisnicima utvrđeno 

je da navedeni zakupci ne ispunjavaju u potpunosti ciljeve Gospodarskog programa. Općina 

Podgorač će sa zakupcima koji ne ispunjavaju navedene ciljeve raskinuti Ugovore o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač.  

 

 

 

 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 17,15 sati. 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


