
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 14. prosinca 2021. 

godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/21-01/16; Urbroj: 2149/04-02/21-01 od 08. prosinca 2021. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 15,00 sati. 

 

 Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 12 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. Milorad Beronja, 

g. Aleksandar Lazić 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. 
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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 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 21. rujna 2021. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

21. rujna 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. Izvješće o provedenom dopunskom izboru članova članova Općinskog vijeća 

Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2021. / 2022. 

godinu, 

3. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač, 

4. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač, 

5. Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Podgorač, 

6. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada 

Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2020. / 2021. godinu, 

7. Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ 

Našice za pedagošku 2021. / 2022. godinu, 

8. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 

2024. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2022. godinu, 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2022. 

godini, 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2022. godini, 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2022. godini, 

13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2021. godini, 

16. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač, 

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog 

načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač, 
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18. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 

2022. godinu, 

19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2022. godini,  

20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2022. godini,  

21. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM DOPUNSKOM IZBORU ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PODGORAČ IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE 

 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Mandatnog  povjerenstva podnosi Izvješće. Općinsko 

izborno povjerenstvo Općine Podgorač utvrdilo je i objavilo rezultate izbora za članove 

Općinskog vijeća Općine Podgorač iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izabranih na 

izborima održanim 03. listopada 2021. godine, prema kojima su u Općinsko vijeće s 

kandidacijske liste grupe birača nositelja Milorada Beronje koja je dobila 2 mjesta izabrani 

slijedeći vijećnici: Milorad Beronja i Aleksandar Lazić. Slijedom navedenog, dužnost člana 

Općinskog vijeća Općine Podgorač obnašati će: Milorad Beronja i Aleksandar Lazić. 

S obzirom da po ovoj točki dnevnog reda članovi Općinskog vijeća nisu imali 

nikakvih primjedbi, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač  

konstatira da su vijećnici primili na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva. 

 

 

SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđeno je da nakon prihvaćanja Izvješća Mandatnog 

povjerenstva o provedenim izborima novoizabrani vijećnici daju svečanu prisegu. 

 Pristupa se davanju svečane prisege. 

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća poziva vijećnike g. Milorada 

Beronju i g. Aleksandra Lazića da ustanu i pristupe davanju svečane prisege. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća čita tekst prisege, a vijećnici 

izgovaraju «prisežem». 

 Vijećnici potpisuju tekst prisege, te iste predaju predsjednici Općinskog vijeća. 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

 ZA STUDIJSKU 2021. / 2022. GODINU 

 

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač za 

studijsku 2021. / 2022. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija Općine Podgorač je nakon izvršenog uvida u dokumentaciju izvršilo 

bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendija. Predlaže se dodjela 8 stipendija  



 4 

za studijsku 2021. / 2022. godinu, slijedećim studentima: Kristini Kovač iz Ostrošinaca, Ivanu 

Vidačiću iz Podgorača, Dejanu Mihiću iz Podgorača, Ivani Lukačević iz Budimaca, Dominiku 

Marinkoviću iz Budimaca, Milani Dragić iz Bijele Loze, Magdaleni Hmura iz Podgorača i 

Petri Miknić iz Podgorača. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 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 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2021. / 2022. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 604-02/21-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/21-17 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE 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 slijedeće osobe u  

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Podgorač: Ljiljana Zidar, za predsjednicu, Miroslav Štefančić, za zamjenika predsjednice, 

Jurica Požega, Alan Lončar i Mirko Kufner, 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 prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Podgorač imenuju: Ljiljana Zidar, za predsjednicu, Miroslav Štefančić, za zamjenika 

predsjednice, Jurica Požega, Alan Lončar i Mirko Kufner, 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  NJ  E 

 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta 

 u vlasništvu države na području Općine Podgorač 
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(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 021-04/21-01/13 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 
 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE 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 slijedeće osobe u  

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Podgorač i to: Ljiljana Zidar, za predsjednicu, Miroslav Štefančić, za zamjenika predsjednice, 

Jurica Požega, Alan Lončar i Mirko Kufner, 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 zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Podgorač imenuju: Ljiljana Zidar, za predsjednicu, Miroslav Štefančić, za zamjenika 

predsjednice, Jurica Požega, Alan Lončar i Mirko Kufner, 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  NJ  E 

 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

 u vlasništvu države na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 021-04/21-01/14 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE 

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 slijedeće osobe u  

Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 
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Općine Podgorač: Jurica Požega, za predsjednika, Alan Lončar, za zamjenika predsjednika i 

Mirko Kufner, za člana. 

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 uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 

Općine Podgorač imenuju: Jurica Požega, za predsjednika, Alan Lončar, za zamjenika 

predsjednika i Mirko Kufner, za člana 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  NJ  E 

 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu države na području Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 021-04/21-01/15 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   6. 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ODGOJNO - 

OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE  

ZA PEDAGOŠKU 2020. / 2021. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 

2020. / 2021. godini bila je organizirana jedna starija odgojna skupina koju je pohađalo 20-ak  

djece. Osim redovnog programa u pedagoškoj 2020. / 2021. godini realiziran je i program 

predškole za sedmero djece sa područja Općine Podgorač. Općina Podgorač je kao i do sada u 

Proračunu osigurala financijska sredstva za redovan rad vrtića te program predškole, a 

predviđena su i sredstva kapitalne pomoći, koja se  realiziraju prema potrebama vrtića.  

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 realizaciji Godišnjeg plana i 

programa odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2020. / 

2021. godinu i prijedlog stavlja na glasovanje.            

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

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

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 601-01/21-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA  

DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2021. / 2022. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 

2021. / 2022. godini planiran je rad sa jednom starijom odgojnom skupinom, a predviđa se 

također i program predškole. Općina Podgorač u Proračunu osigurava financijska sredstva za 

redovan rad vrtića i program predškole, a predviđena će biti i sredstva kapitalnih ulaganja. Od 

kapitalnih ulaganja predviđena je nabava računala, didaktike i različitih sredstava za sobe 

dnevnog boravka, izmjena dijela stolarije na zgradi vrtića, sanacija sanitarija, obnova dječjeg 

igrališta s toboganom, ljuljačkama, penjalicom, opremom za pješčanik 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 Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno - 

obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

 

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

 

 

        Klasa: 601-01/21-01/08 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2022. GODINU 

 I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU  

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi planirani za 2022. godinu iznose 

36.082.000,00 kn, a ukupni rashodi planirani za 2022. godinu iznose 38.744.000,00 kuna. 

Manjak prihoda u iznosu od 2.662.000,00 kuna će se pokriti iz viška prihoda iz prethodnih 

godina. Predloženi Proračun Općine Podgorač za 2022. godinu povećan je iz razloga što su u 

njega uvrštena dva velika projekta „Tržnica Podgorač“ i „Sportski centar Podgorač“, koji su 
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prijavljeni na natječaj Europske unije. Shodno tome i kapitalne pomoći iz državnog proračuna 

planirane su u iznosu od 24.485.000,00 kuna. Predloženim Proračunom predviđena su 

sredstva za nastavak  Programa „Zaželi“, Programa „ Zajednica“ te Programa javnih radova. 

Od ostalih kapitalnih ulaganja planirana su sredstva za rekonstrukciju ulica i nerazvrstanih 

cesta, izgradnju nogostupa, mrtvačnica, te održavanje i opremanje društvenih domova. 

Nastavlja se također sa kapitalnim pomoćima vjerskim organizacijama, lovačkim društvima i 

vatrogasnim društvima.     

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Proračun Općine Podgorač za 2022. godinu  i projekcije za 2023. 

i 2024. 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 („11 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P  R  O  R  A  Č  U  N 

 

Općine Podgorač za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

 
 

(Tekst Proračuna i projekcije nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni 

dio.). 

 

 

        Klasa: 400-06/21-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2022. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  Predloženom Odlukom uređuje se struktura prihoda 

i primitaka Proračuna Općine Podgorač za 2022. godinu, njegovo izvršavanje, isplata 

sredstava iz Proračuna, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna, 

proračunska zaliha, upravljanje imovinom, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom 

imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te nadzor proračunskih korisnika.   

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 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 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2022. godinu 
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 400-06/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   10. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

 SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2022. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2022. godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2022. godinu u ukupnom iznosu 

od 987.000,00 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 

2022. 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 2022. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2022. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Za financiranje programa i projekata sportskih udruga na području Općine 

Podgorač putem Javnog natječaja/Javnog poziva u Proračunu Općine Podgorač za 2022. 

godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 185.000,00 kuna.   

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2022. 

godini 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 

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2022. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/21-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   12. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2022. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2022. 

godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 

125.000,00 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2022. 

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  kulturi  u Općini Podgorač u 2022. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 612-01/21-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRAĐENJA   

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 

 



 11 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa građenja komunalne infrastrukture 

u 2022. godini. Vrijednost predloženog Programa utvrđena je u ukupnom iznosu od 

27.182.000,00 kuna.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Program građenja komunalne infrastrukture za 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 R O G R A M  

 

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

  

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/21-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 
 

T  o  č  k  a   14. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA  ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu. Predloženim Programom utvrđen je ukupan iznos sredstava 

namijenjenih financiranju Programa u visini od 830.000,00 kuna.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture za 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 R O G R A M  

 

održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

  

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/21-01/03 

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

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI 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 političkih stranaka osiguran je u Proračunu 

Općine Podgorač za 2021. godinu u ukupnom izosu od 15.400,00 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, Socijaldemokratskoj 

partiji Hrvatske 1.000,00 kuna i Nezavisnom vijećniku Miloradu Beronji 2.000,00 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 izmjeni Odluke 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 izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 

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

godini 

 

  

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

 

 

        Klasa: 402-06/21-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   16. 

  

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PODGORAČ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Za promicanje humanitarnog djelovanja na području Općine Podgorač, a na 

inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Našice za višestruko darivanje krvi predlaže se 

dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ Marijanu Božiću iz Razbojišta i 

Petru Mihaljevu iz Podgorača. Za zasluge u promicanju humanitarnog djelovanja za 

pomaganje stradalima u potresu na području Petrinje i Gline krajem 2020. godine i početkom 

2021. godine predlaže se dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ slijedećim 

osobama: Ljiljani Zidar iz Kelešinke, Ljiljani Grbić iz Budimaca, Josipu Mojzešu iz 

Podgorača, Zvonku Kurucu iz Podgorača, Stevi Patajcu iz Podgorača, Filipu Đaniću iz 
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Podgorača, Antunu Mlinariću iz Podgorača, Miroslavu Štefančiću iz Kršinaca, Željku 

Mogušu iz Stipanovaca i Ivanu Kerhatu iz Stipanovaca.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač i prijedlog 

stavlja na glasovanje.   

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

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

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 061-01/21-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/21-04 
 

 

T  o  č  k  a   17. 

  

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA ZA RAD 

OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

PODGORAČ 

 

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

Upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač i prijedlog stavlja na 

glasovanje. 

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

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

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 120-01/21-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 
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T  o  č  k  a   18. 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA  

VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2022. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog 

pogona Općine Podgorač za 2022. godinu.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

vijeća predlaže da se donese Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona Općine Podgorač 

za 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  

 

 

G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M  

 

rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2022. godinu 

 

 

(Tekst Godišnjeg plana i programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov 

sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-01/21-01/09 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   19. 

 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2021. GODINI  

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Analizom stanja sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač u 2021. godini. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Podgorač u 2021. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

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

 

 

A N A L I Z U 

 

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2021. godini 
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(Tekst Analize nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 810-01/21-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

 

 

T  o  č  k  a   20. 

 

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2022. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Planom razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač u 2022. godini. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.  

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

vijeća predlaže da se donese Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač 

u 2022. godini i prijedlog stavlja na glasovanje.   

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

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

 

 

P L A N 

 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2022. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/21-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/21-02 

          

 

T  o  č  k  a   21. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 

 Budući da inicijativa, pitanja te prijedloga nije bilo i da se više nitko od članova 

Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za riječ, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica 

Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 15,30 sati. 

 
 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r. 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


