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17.    Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač, broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač 
na 10. sjednici od 06. srpnja 2006. godine, d o n i j e l o   j e   

 
 

O D L U K U  
o nazivu ili imenu groblja na području Općine Podgorač       

 
 

Članak 1. 
 

           Ovom Odlukom određuju se nazivi ili imena groblja na području 
Općine Podgorač. 
 

Članak 2. 
 

Nazivi ili imena groblja na području Općine Podgorač su: 
 
1. Groblje u Podgoraču - «Groblje Sv. Nikole», 
2. Groblje u Stipanovcima - «Groblje Svih Svetih», 
3. Groblje u Kršincima - «Groblje Sv. Ane», 
4. Groblje u Ostrošincima - «Groblje Sv. Josipa», 
5. Groblje u Razbojištu - «Groblje Sv. Ivana», 
6. Groblje u Bijeloj Lozi - «Groblje Male Gospe», 
7. Groblje u Poganovcima - «Groblje Sv. Ilije i Sv. Ivana    
    Nepomuka»,                            
8. Katoličko groblje u Budimcima – «Groblje Presv. Trojstva«, 
9. Pravoslavno groblje u Budimcima – «Groblje Tihi gaj«. 
 

Članak 3. 
 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom 
glasniku Općine Podgorač». 

  
Klasa: 363-04/06-01/02 
Urbroj: 2149/04-02/06-05 
Podgorač, 06. srpnja 2006.      

 PREDSJEDNICA               
     OPĆINSKOG VIJE ĆA: 



  

  Zorica Gudelj, v. r. 
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18.  Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima («Narodne 
novine», broj 19/98.), članka 11. Odluke o grobljima («Službeni glasnik Općine 
Podgorač, broj 2/06.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač», broj 07/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač 
na 10. sjednici od 06. srpnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 
 

 
O D L U KU 

o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje  
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta 

 
 

Članak 1. 
 

         Ovom Odlukom određuju se visina naknade kod dodjele grobnog 
mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima u 
Općini Podgorač. 

 
Članak 2. 

 
                     Visina naknade kod dodjele grobnog mjesta određuje se u iznosu: 
 
1. Grobno mjesto širine do 1,30 m, dužine 2,30 m, 400,00 kn bez okvira (jedno 
grobno mjesto), 
 
2. Grobno mjesto širine od 1,30 m do 2,60 m, dužine 2,30 m, 800,00 kn bez 
okvira (dva grobna mjesta), 
 
3. Grobno mjesto širine od 2,60m do 3,90 m, dužine 2,30 m, 1.200,00 kn bez 
okvira (tri grobna mjesta), 
 
4. Grobno mjesto širine od 3,90 m do 5,20 m, dužine 2,30 m, 1.600,00 kn ) bez 
okvira (četiri grobna mjesta). 
 
                      Naknadu za dodjelu grobnog mjesta korisnik uplaćuje u rokovima 
određenim u ispravi o pravu korištenja (ugovor - rješenje), a najkasnije do dana 
ukopa u predmetni grob. 
                      Rok korištenja grobnog mjesta traje dok korisnik redovno plaća 
godišnju grobnu naknadu za korištenje grobnog mjesta. 
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Članak 3. 

 
                    Određuje se visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog 
mjesta u iznosu od 50,00 kn za jednu grobnu širinu. Jedna grobna širina smatra 
se širina grobnog mjesta do 1,30 m, a veći broj širina za pojedinačni grob 
određuje se prema opisu iz članka 2. stavak 1. točke 1. do 4.   

 
Članak 4. 

 
                      Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta je prihod 
proračuna Općine Podgorač i namijenjena je za održavanje groblja. 
                      Obveza plaćanja godišnje grobne naknade za korištenje grobnog 
mjesta, visina naknade i način plaćanja za svakog pojedinog korisnika utvrđuje 
se rješenjem koje donosi Upravni odjel Općine Podgorač.                       
                      Ponovno izdavanje rješenja za plaćanje godišnje grobne naknade 
za korištenje grobnog mjesta izvršit će se u slučaju promjene visine naknade ili 
drugih podataka iz rješenja te ako to obveznik pismeno zatraži. 
                      Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta naplaćuje 
se u roku 30 dana od primitka rješenja. 
                      U slučaju neplaćanja naknade u određenom roku obračunat će se 
zatezne kamate i troškovi prisilne naplate. 

 
Članak 5. 

 
                       Prihodi od naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne 
naknade za korištenje grobnog mjesta troše se za uređenje i održavanje groblja 
prema Programu koji donosi Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač.   

 
Članak 6. 

 
                         Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina, 
smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon 
proteka 20 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 
godina od ukopa u grobnicu. 

 
Članak 7. 

 
                          Prikupljanje godišnje grobne naknade počet će nakon izrade 
Položajnog plana grobnih mjesta i grobnica te ustanovljenja evidencije korisnika 
grobnih mjesta. 
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Članak 8. 
 
                          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
«Službenom glasniku Općine Podgorač».                                                                    
 
 
Klasa : 363-04/06-01/04 
Urbroj : 2149/04-02/06-03    
Podgorač, 06. srpnja 2006. 
 
 
 
                    PREDSJEDNICA 
               OPĆINSKOG VIJE ĆA: 
            Zorica Gudelj, v. r. 
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  19.   Na temelju članka 47. stavak 2. Statuta Općine Podgorač («Službeni 
glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06.- ispr.), Općinsko vijeće Općine 
Podgorač, na 10. sjednici od 06. srpnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 

 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE  
O IZBORU ČLANOVA MJESNIH ODBORA 

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 
 
 

 Članak 1. 
 

  U Odluci o izboru članova mjesnih odbora na području Općine 
Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 2/06.), članak 15. mijenja 
se i glasi: 
 
  Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. 
  Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine: predsjednik i 
dva člana te njihovi zamjenici. 
  Predsjednika, članove, zamjenika predsjednika i zamjenike članova 
stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinsko 
poglavarstvo Općine Podgorač. 
  Predsjednik stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva mora 
biti diplomirani pravnik. 

           Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva određuje se po 
prihvaćanju, utvrđivanju i objavi stranačkih lista. 

           Članovi proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva imaju 
sva prava i dužnosti stalnih članova Općinskog izbornog povjerenstva.                             

           Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine po dva 
predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno 
predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija 
sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Podgorač i njihovi 
zamjenici. 

           Ukoliko se ne postigne dogovor o dva predstavnika političkih 
stranaka koje se prema stranačkom sastavu Općinskog vijeća Općine Podgorač 
smatraju oporbenima, izbor dva člana proširenog sastava i njihovih zamjenika 
obavit će se kockom pred Općinskim izbornim povjerenstvom i to između 
kandidata i zamjenika. 
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Članak 2. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
«Službenom glasniku Općine Podgorač». 
 
 
Klasa: 026-01/06-01/02 
Urbroj: 2149/04-02/06-03     
Podgorač, 06. srpnja 2006. 
 
 
 

      PREDSJEDNICA      
OPĆINSKOG VIJE ĆA: 

               Zorica Gudelj, v. r. 
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11.  Na temelju točke III. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 10. 
svibnja 2006. godine i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač», broj 07/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine 
Podgorač na 16. sjednici od 23. svibnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 

 
 

O D L U KU 
o raspodjeli sredstava za ublažavanje posljedica štete 

od elementarne nepogode (poplave) u 2005. godini 
 

I.  
 

  Fizičkim i pravnim osobama na području Općine Podgorač koje su 
pretrpjele štetu u visini od 95 % do 100 % i koje su u zakonskom roku istu 
prijavile, isplatiti će se žurna pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih 
nepogoda (poplava) nastalih u 2005. godini, i to na temelju postotnog učešća 
vrjednosti njihove štete u potvrđenoj ukupnoj šteti nastaloj na području Općine 
Podgorač.   
 

II.           
 
                     Visina pomoći utvrđena je tablicama raspodjele sredstava pomoći, 
koje su prilog ove Odluke i čine njezin sastavni dio.         
 

III.      
 
                      Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku 
samoupravu i upravu Općine Podgorač.            
 

IV. 
 
                          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
«Službenom glasniku Općine Podgorač».                                                                    
 
 
Klasa : 920-06/06-01/03 
Urbroj : 2149/04-03/06-02 
Podgorač, 23. svibnja 2006. 
 
                           NAČELNIK:         
               Goran Đanić, v. r.     
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12.   Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine 
Podgorač na 18. sjednici od 19. lipnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 

O D L U K U        
 
 

I. 
 

  Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač sklopiti će Sporazum o 
međusobnoj suradnji sa Općinom Đurđenovac, a u svrhu uspostavljanja 
gospodarskih, kulturnih i svekolikih odnosa.                                               
 
 

II. 
 

  Za potpisivanje Sporazuma iz točke I. ove Odluke ovlašćuje se 
Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač.                                    
 
 

III. 
 

  Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu 
i upravu Općine Podgorač. 
 
 
Klasa : 080-08/06-01/01 
Urbroj : 2149/04-03/06-02 
Podgorač, 19. lipnja 2006. 
 
 
 

     NAČELNIK:   
                                                                                                Goran Đanić, v. r.          
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13.   Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 3. stavka 2. Odluke o 
plaćama dužnosnika i djelatnika u općinskom upravnom odjelu Općine 
Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 5/05.), Općinsko 
poglavarstvo Općine Podgorač na 19. sjednici od 05. srpnja 2006. godine, d o n i 
j e l o  j e 
 
 

O D L U K U        
o utvrđivanju osnovice za isplatu plaća dužnosnicima i djelatnicima u 

općinskom upravnom odjelu Općine Podgorač za mjesec srpanj, kolovoz i 
rujan 2006. godine 

 
 

I. 
 

  Za isplatu plaća dužnosnicima i djelatnicima u općinskom 
upravnom odjelu Općine Podgorač za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 2006. 
godine utvrđuje se osnovica u bruto iznosu od 1.800,00 kuna (slovima: 
tisućuosamstokuna). 

 
 

II. 
 

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

 
Klasa: 120-01/06-01/03 
Urbroj: 2149/04-03/06-01 
Podgorač, 05. srpnja 2006. 

 
 

                                                                           
                             
NAČELNIK:  

                                                                                          Goran Đanić, v. r.    
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14.  Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine 
Podgorač na 19. sjednici od 05. srpnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju ponude za izradu Studije opravdanosti izgradnje 

Poduzetničke zone «Podgorač»   
 
 

I. 
 
  Za izradu Studije opravdanosti izgradnje Poduzetničke zone 
«Podgorač» prihvaća se ponuda Centra za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. 
Zagreb. 
 

II. 
 

            Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 20.000,00 
kuna bez PDV-a (slovima: dvadesettisućakuna). 
 

III. 
 

  Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb dužan je u 
roku od 15 dana od primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom 
Podgorač. 

 
IV. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u 
«Službenom glasniku Općine Podgorač». 
 
 
Klasa : 302-01/06-01/04 
Urbroj : 2149/04-03/06-02 
Podgorač, 05. srpnja 2006. 
 
 
                       NAČELNIK:              

                    Goran Đanić, v. r.                               
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 15. Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik 
Općine Podgorač«, broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine 
Podgorač na 19. sjednici od 05. srpnja 2006. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 
 

I. 
 

  Općina Podgorač sufinancirati će besplatne udžbenike za učenike I. 
razreda Osnovnih škola u školskoj 2006. / 2007. godini na području Općine 
Podgorač u visini od 250,00 kuna po učeniku.                                                                                          
 

II. 
 

  Iznos iz prethodne točke biti će isplaćen na žiro račun Osnovne 
škole Hinka Juhna Podgorač. 
 

III. 
 

  Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu 
i upravu Općine Podgorač. 
 

IV. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u 
«Službenom glasniku Općine Podgorač». 
 
 
Klasa : 602-02/06-01/01 
Urbroj : 2149/04-03/06-04 
Podgorač, 05. srpnja 2006. 
 
 

                                                                                              
          NAČELNIK:  

                                                                                                 Goran Đanić, v. r.             
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 16.   Na temelju članka 11. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu 
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 4/04.) i članka 45. Statuta Općine 
Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), 
Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 18. sjednici od 19. lipnja 2006. 
godine, d o n i j e l o  j e 
 
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 
 
 

1. Općina Podgorač oslobađa Župu Presvetog Trojstva Budimci 
obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju župne kuće 
u Budimcima, jer se radi o izgradnji vjerskog objekta, odnosno 
objekta od javnog općinskog interesa. 

2. O oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa donijeti 
će se posebno Rješenje.   

3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Odjel za općinsku 
samoupravu i upravu Općine Podgorač. 

4. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine 
Podgorač». 

    
 
Klasa : 363-03/06-01/01 
Urbroj : 2149/04-03/06-02 
Podgorač, 19. lipnja 2006. 
 
 
 
                                                                                                  NAČELNIK:                                                                               
                                                                                                Goran Đanić, v. r.        
 
 
 
  
 
 
Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Goran Đanić – Redakcija i uprava: 
Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 
031/698-014, www.podgorac.hr, e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr 
 
 


