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 01. Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 35. Statuta Općine Podgorač 
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. 
sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 
 

O D  L  U  K  U 
 

o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine 
Podgorač 

 
 

  I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

  Ovom Odlukom ustanovljavaju se vrste javnih priznanja Općine Podgorač, 
utvrđuju se kriteriji, odnosno uvjeti za njihovo dodjeljivanje, oblik i izgled javnih priznanja, 
način i postupak za dodjelu javnih priznanja. 
 

Članak 2. 
 
  Općina Podgorač dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos 
od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Podgorač, iz područja gospodarstva, 
obrazovanja, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja okoliša, športa, tehničke kulture, 
zdravstva i drugih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, ili u znak 
počasti ili zahvalnosti. 
 
 
  II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA 
 

Članak 3. 
 
  Javna priznanja Općine Podgorač su: 
 

1. Počasni građanin Općine Podgorač, 
2. Nagrada Općine Podgorač za životno djelo, 
3. Nagrada Općine Podgorač, 
4. Zahvalnica Općine Podgorač. 

 
 

  1. Proglašenje Počasnim građaninom Općine Podgorač 

 

Članak 4. 
 

  Počasnim građaninom Općine Podgorač (u daljnjem: tekstu: Počasni građanin) 
može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin, koji nema  
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prebivalište na području Općine Podgorač, a koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje 
Općine Podgorač. 
 
 

Članak 5. 
 
  Proglašenje Počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna 
prava. 
  Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja. 
  Počast se može opozvati ako se osoba proglašena Počasnim građaninom 
pokaže nedostojnim takve počasti. 
  Odluku o opozivu počasti donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač na 
prijedlog ovlaštenih predlagatelja iz članka 14. ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 
  Počasnom građaninu Općine Podgorač dodjeljuje se posebna Povelja Općine 
Podgorač. 
   

 
  2. Nagrada Općine Podgorač za životno djelo 

 

 

Članak 7. 
 

  Nagrada Općine Podgorač za životno djelo dodjeljuje se istaknutim 
pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od 
osobnog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje 
predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti, te trajno dobro od značaja za 
Općinu Podgorač. 
  Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji žive na području 
Općine Podgorač ili su tu proveli dio života, tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja 
zbog kojih se nagrađuju. 
  Nagrada Općine Podgorač za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i 
novčane nagrade. 
 
 
  3. Nagrada Općine Podgorač 

 

 

Članak 8. 
 
  Nagrada Općine Podgorač može se dodijeliti fizičkoj osobi ili grupi fizičkih 
osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za dostignuća i doprinos 
od značaja za gospodarski i društveni život Općine Podgorač kao i za ostala posebno vrijedna 
društvena dostignuća. 
  Nagrada Općine Podgorač dodjeljuje se u vidu povelje i prigodnog dara na 
svečani način. 
 
. 
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  4. Zahvalnica Općine Podgorač 

 

 
Članak 9. 

 
  Zahvalnica Općine Podgorač dodjeljuje se u pisanom obliku građanima Općine 
Podgorač, drugim osobama koje rade na području Općine Podgorač, udrugama, ustanovama, 
trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za zasluge u 
promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, 
zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja 
društvenog života u Općini Podgorač. 
 
 
  III. OBLIK I IZGLED JAVNIH PRIZNANJA 
 
 

Članak 10. 
 

  Povelja o proglašenju počasnim građaninom Općine Podgorač u lijevom 
gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA 
ŽUPANIJA, OPĆINA PODGORAČ, s grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: 
POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE PODGORAČ, ime i 
prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika 
Općinskog vijeća. 

 
Članak 11. 

 
  Povelja o Nagradi Općine Podgorač za životno djelo u lijevom gornjem uglu 
ima natpis: REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA 
PODGORAČ, s grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O 
NAGRADI OPĆINE PODGORAČ ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka područja iz članka 7. ove 
Odluke za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaka datuma 
donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 
Članak 12. 

 
  Povelja o Nagradi Općine Podgorač u lijevom gornjem uglu ima natpis: 
REPUBLIKA HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA 
PODGORAČ, s grbom Općine Podgorač. Na sredini povelje je natpis: POVELJA O 
NAGRADI OPĆINE PODGORAČ, oznaka područja iz članka 8. ove Odluke za koju se 
dodjeljuje, ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, te 
oznaka datuma donošenja odluke i potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 
Članak 13. 
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  Zahvalnica Općine Podgorač u lijevom gornjem uglu ima natpis: REPUBLIKA 
HRVATSKA, OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA, OPĆINA PODGORAČ, s grbom 
Općine Podgorač. Na sredini zahvalnice je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE PODGORAČ, 
ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe kojoj se dodjeljuje, s naznakom 
razloga dodjele navedenog u članku 9. ove Odluke, te oznaka datuma donošenja odluke i 
potpis predsjednika Općinskog vijeća. 

 
  IV. NAČIN I POSTUPAK ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 
 
 

Članak 14. 
 
  Pravo na pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu: 
inicijativa) imaju: članovi Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 
mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, trgovačka 
društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe. 
 

Članak 15. 
 
  Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se Općinskom načelniku do 
kraja mjeseca prosinca tekuće godine. 
  Inicijativa mora biti obrazložena u pisanom obliku i mora sadržavati: 
 

− podatke o podnositelju inicijative, 
− životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za 

priznanje, 
− obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, 
− odgovarajuća dokumentacija. 

 
  Prijedlog odabira Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću. 
 

Članak 16. 
 

  Ako se za Počasnog građanina Općine Podgorač predloži strani državljanin, 
Općinski načelnik će zatražiti mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom. 
 

Članak 17. 
 
  Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Općinsko vijeće. 
  Ispravu o dodjeli priznanja potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 
  Javna priznanja uručuju Općinski načelnik ili predsjednik Općinskog vijeća. 
  Dodjela javnih priznanja obavlja se u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća u povodu Dana Općine Podgorač, a iznimno ako se isto dodjeljuje stranom 
državljaninu, instituciji ili lokalnoj jedinici, može se obaviti tijekom godine. 
  Dobitnici javnog priznanja Počasnog građanina Općine Podgorač obvezno se 
pozivaju na svečanost u povodu Dana Općine Podgorač, odnosno svečane sjednice Općinskog 
vijeća. 
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Članak 18. 
 
  Počasni građanin Općine Podgorač upisuje se u Knjigu počasnih građana 
Općine Podgorač koja se vodi i čuva u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, 
gdje se vodi i evidencija o dodjeli javnih priznanja. 
  Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač objavljuje se u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
  
 

Članak 19. 
 
  Ako javno priznanje nije uručeno nagrađenom za života, uručit će se članovima 
njegove obitelji, odnosno nasljednicima. 
 
 

Članak 20. 
 
  O visini novčane nagrade i prigodnog dara iz članka 7. i 8. ove Odluke, 
odlučuje Općinski načelnik. 
 
 

Članak 21. 
 
  Stručne poslove vezane uz provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za 
općinsku samoupravu i upravu. 
 
 
  V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 22. 
 

  Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 
Podgorač. 
 
 

Članak 23. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
Klasa: 061-01/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
                 PREDSJEDNIK 
           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                     Zvonko Ladnjak, v. r.   

 



 

 

9  

 02. Na temelju članka 34. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) i članka 35. 
Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće 
Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 

O D L U K U 
 

o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće 
u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada 

 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

  Ovom Odlukom utvrđuje se postupak obvezatnog korištenja komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u 
daljnjem tekstu: komunalna usluga odvoza komunalnog otpada), pravna ili fizička osoba kojoj 
se povjeravaju poslovi skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada kao i sankcije za 
kršenje odredbi ove Odluke. 
 

Članak 2. 
 
  Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz kućanstva i 
otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, 
ustanovama i uslužnim djelatnostima. 
  Krupnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad iz stanova, zajedničkih 
dijelova stambenih zgrada i dvorišta poput dijelova pokućstva, dječjih rekvizita, drvene 
ambalaže i slično, koji po svojim svojstvima ne pripada otpadu iz stavka 3. ovog članka, a po 
svojim dimenzijama nije pogodan za redovit odvoz. 
  Postupanje s industrijskim otpadom, ambalažnim otpadom, građevnim 
otpadom, električkim i elektroničkim otpadom, otpadnim vozilima, gumama, uljima i 
baterijama kao i postupanje s opasnim otpadom, uređuje se posebnim propisima. 
 

 
Članak 3. 

 
  Obveznici korištenja komunalne usluge odvoza komunalnog otpada su sve 
pravne i fizičke osobe vlasnici građevine ili posebnog dijela građevine (u daljnjem tekstu: 
korisnici usluge) u kojima te osobe stanuju odnosno obavljaju poslovne i druge djelatnosti. 
  Na području Općine Podgorač korištenje komunalne usluge odvoza 
komunalnog otpada obvezno je za sve korisnike usluga. 
  Izuzetno, korisnikom usluge smatrat će se ona osoba koja stanuje ili obavlja 
djelatnost u građevini ili dijelu građevine, na koju je vlasnik te građevine ili posebnog dijela 
građevine posebnim ugovorom prenio obvezu iz stavka 2. ovog članka. 
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II. PRAVNA OSOBA KOJA OBAVLJA KOMUNALNU 
USLUGU ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

 
 

Članak 4. 
 
  Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Općine Podgorač 
obavlja trgovačko društvo NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Našicama, 
Vinogradska 3 (u daljnjem tekstu: Komunalno društvo). 
  U sklopu djelatnosti radi koje je osnovana, Komunalnom društvu povjerava se 
da općim aktima uređuje određene odnose, rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o 
pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba te obavlja druge javne ovlasti 
koje proistječu iz ove Odluke i omogućuju njezinu primjenu. 
  U obavljanju javnih ovlasti iz stavka 2. ovog članka Komunalno društvo donosi 
akte u obliku upravnog akta. 
  U postupku pribavljanja akata na temelju kojeg investitor gradnje može graditi, 
Komunalno društvo posebnim će uvjetima odrediti prostor unutar građevine ili/i na građevnoj 
čestici građevine za smještaj tipiziranih spremnika i vreća za komunalni otpad. 
  Protiv akata iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu 
Osječko - baranjske županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva. 
 
 

Članak 5. 
 
  Komunalno društvo dužno je pružati komunalnu uslugu odvoza komunalnog 
otpada u skladu sa Zakonom o otpadu, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o 
zaštiti okoliša kao i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona te u skladu s 
Odlukom o komunalnom redu, ovom Odlukom i drugim aktima koje donesu nadležna tijela 
Općine Podgorač. 
  Komunalno društvo dužno je redovito i pravodobno obnavljati dozvolu za 
gospodarenje otpadom u skladu s posebnim propisom. 
  Komunalno društvo dužno je djelatnost skupljanja, odvoza i skladištenja 
komunalnog otpada obavljati na vlastitu odgovornost. 
  Komunalno društvo dužno je u skladu s posebnim propisima i planovima 
poduzimati mjere pristupanja odvojenom skupljanju komunalnog otpada radi uporabe tog 
otpada. 
  Komunalno društvo dužno je donijeti Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
odvoza komunalnog otpada, kojima detaljno razrađuje uvjete pružanja usluga i pobliže 
uređuju odnose s korisnicima usluga. 
  Opće uvjete iz stavka 5. ovog članka Komunalno društvo objavit će u 
"Službenom glasniku Općine Podgorač", službenoj web stranici Općine Podgorač i oglasnoj 
ploči Komunalnog društva. 
  Sav otpad skupljen na području Općine Podgorač u skladu s odredbama ove 
Odluke, postaje vlasništvo Komunalnog društva u trenutku utovara u specijalizirano vozilo. 
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Članak 6. 
 
  Komunalno društvo dužno je osigurati odvoz komunalnog otpada za sve 
korisnike usluge na području Općine Podgorač. 
  Komunalno društvo dužno je i jedino ovlašteno propisati tehničke 
karakteristike tipskih spremnika i tipskih vreća za otpad koji odgovaraju raspoloživom 
sustavu skupljanja i odvoza komunalnog otpada. 
  Korisnici usluge dužni su komunalni otpad odlagati isključivo u tipske 
spremnike i vreće iz stavka 2. ovog članka, a Komunalno društvo ima obvezu pružati 
komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada pražnjenjem isključivo takvih tipskih 
spremnika i vreća. 
  Prostor za postavljanje tipskih spremnika i vreća određuje Komunalno društvo, 
uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu (u daljnjem 
tekstu: Upravni odjel). 
  Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada 
specijaliziranim vozilima za tu namjenu, uz postizanje tehnički maksimalne zbijenosti otpada. 
 
 

III.  POSTUPAK KORIŠTENJA I NAČIN PRUŽANJA 
 KOMUNALNE USLUGE  ODVOZA OTPADA 

 
 

Članak 7. 
 
  Za korisnike usluga koji žive u obiteljskim kućama kao minimalan standard 
usluge određuje se tipski spremnik zapremine 120 litara (kanta) za svaku stambenu jedinicu. 
  Za korisnike usluga koji žive u zgradama kolektivnog stanovanja određuje se 
kao minimalan standard usluge 120 litara po stambenoj jedinici koji se osigurava u dovoljnom 
broju tipskih spremnika zapremine 1100 litara (kontejner) 
  Za korisnike usluga pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslovne i druge 
djelatnosti minimalni standard usluge i vrsta tipskog spremnika odredit će se rješenjem koje 
donosi Komunalno društvo, ali ne manji od standarda iz stavka 1. ovog članka. 
  Za korisnike usluga čije potrebe premašuju minimalan standard usluge iz 
stavka 1. i 2. ovog članka određuju se tipske vreće zapremine 60 litara i 120 litara. 
  Tipske vreće iz stavka 4. ovog članka korisnik usluge može kupiti isključivo 
kod Komunalnog društva. 
 
 

Članak 8. 
 

  Korisnik usluge je dužan podnijeti zahtjev za korištenje komunalne usluge 
odvoza komunalnog otpada u roku od 30 dana od početka korištenja ili stjecanja vlasništva 
stambenog ili poslovnog prostora, odnosno u roku od 30 dana od dana početka uvođenja 
usluge u naselju ili dijelu naselja ukoliko se ranije nije isporučivala. 
  Korisnik usluge je dužan o svakoj promjeni vlasništva ili korištenja stambenog 
ili poslovnog prostora pisano obavijestiti Komunalno društvo u roku od 30 dana od dana 
nastanka promjene. 
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  Za stambene ili poslovne prostore u kojima nitko ne živi, odnosno u kojima se 
ne obavlja poslovna i druga djelatnost, osoba koja ima pravni interes može podnijeti pisani 
zahtjev za odjavu s evidencije korisnika usluge i otpis dugovanja za razdoblje u kojem se ti 
prostori ne koriste, uz predočenje dokaza o tim činjenicama, pri čemu se dokazom smatra 
potvrda Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili drugi prihvatljiv dokaz. 
  U povodu zahtjeva iz stavka 1. i 3. ovog članka o korištenju komunalne usluge 
odvoza komunalnog otpada Komunalno društvo izdaje odgovarajuće rješenje i podatke o 
korisniku usluge uvodi u evidenciju korisnika, odnosno te podatke po potrebi mijenja. 
  Ukoliko je u smislu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 2/06.) korisnik usluge podnio zahtjev Komunalnom društvu za priključenje 
građevine na komunalnu infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje, smatra se da je podnošenjem 
tog zahtjeva Komunalnom društvu ujedno podnesen i zahtjev iz stavka 1. ovog članka. 
  Korisnik usluge, odnosno fizička i pravna osoba koja obavlja poslovnu ili 
drugu djelatnost dužna je po primitku rješenja iz stavka 4. ovog članka s Komunalnim 
društvom zaključiti ugovor o korištenju komunalne usluge odvoza komunalnog otpada. 
 
 

Članak 9. 
 
  U skladu s donesenim rješenjem iz članka 8. ove Odluke Komunalno društvo 
isporučit će korisniku usluge iz članka 7. stavak 1. i 2. ove Odluke odgovarajući tipski 
spremnik bez naknade, na način da se osigura jedan tipski spremnik zapremine 120 litara 
(kanta) za stambenu jedinicu u obiteljskim kućama, odnosno dovoljan broj tipskih spremnika 
zapremine 1100 litara (kontejnera) za zgradu kolektivnog stanovanja da bi se zadovoljio 
minimalan standard usluge od 120 l zapremine za svaku stambenu jedinicu u toj zgradi. 
  Za preuzeti tipski spremnik koji je posebno označen i numeriran korisnik 
usluge dužan je potpisati revers, a Komunalno društvo dužno taj podatak uvesti u evidenciju 
korisnika usluge. 
  Održavanje tipskih spremnika u funkcionalnom i čistom stanju je obveza 
korisnika usluge. 
  U slučaju oštećenja i otuđenja tipskih spremnika, trošak nabave novih posuda 
odnosno kontejnera snosit će korisnik usluge. 
  U slučaju da je oštećenje tipskog spremnika uzrokovano manipulacijom 
prigodom utovara ili istovara na specijalizirano vozilo ili nepažljivim postupkom djelatnika 
Komunalnog društva, trošak nabave novog tipskog spremnika snosit će Komunalno društvo. 
  O okolnostima iz stavka 5. ovog članka sastavit će se zapisnik s navođenjem 
svih osoba i činjenica bitnih za određivanje odgovornosti za štetu. 
 
 

Članak 10. 
 
  Korisnik usluge iz članka 7. stavak 3. ove Odluke dužan je o vlastitom trošku 
nabaviti tipski spremnik u skladu s rješenjem i ugovorom iz članka 8. stavak 6. ove Odluke, 
koji će Komunalno društvo odgovarajuće označiti, numerirati i dopisati u evidenciju korisnika 
usluge. 
  Odredbe članka 9. stavak 3. do 6. ove Odluke odnose se i na korisnika usluge 
iz stavka 1. ovog članka. 
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Članak 11. 
 

  Korisnik usluge dužan je prikupljeni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati 
u tipske spremnike tako da se on ne rasipa i ne onečišćuje okolni prostor. 
  Tipski spremnici ne smiju biti prekomjerno ispunjeni komunalnim otpadom. 
  Tipski spremnici moraju biti uvijek zatvoreni osim u momentu odlaganja 
komunalnog otpada i manipulacije prigodom utovara u specijalizirano vozilo. 
  Tipske vreće moraju biti čvrsto zavezane. 
  Zabranjeno je u tipske spremnike odnosno vreće odlagati korisni otpad, 
ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja ili slične vrste 
otpada, krupnu ambalažu, pokućstvo ili dijelove pokućstva, opasni otpad i posebne kategorije 
otpada koje se zbrinjavaju u posebnom postupku. 
  Zabranjeno je oštećivanje tipskih spremnika odnosno trganje tipskih vreća. 
  Zabranjeno je onemogućavati pristup tipskim spremnicima i vrećama 
specijaliziranom vozilu za odvoz kućnog otpada. 
  Zabranjena je uporaba tuđih tipskih spremnika odnosno vreća za otpad bez 
dopuštenja vlasnika tog tipskog spremnika odnosno vreće. 
 
 

Članak 12. 
 
  Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada Komunalno društvo obavlja po 
Rasporedu odvoza komunalnog otpada, koji donosi Komunalno društvo uz prethodnu 
suglasnost Upravnog odjela. 
  Za pružanje komunalne usluge odvoza komunalnog otpada utvrđuje se 
minimalan standard od jednog odvoženja tjedno za sve vrste korisnika. 
  Rasporedom odvoza komunalnog otpada u skladu sa standardom iz stavka 2. 
ovog članka utvrđuje se Raspored odvoza komunalnog otpada po pojedinim područjima 
(ulice, dijelovi naselja, naselja). 
  Intenzitet odvoza komunalnog otpada na pojedinom području prilagođava se 
potrebama, o čemu je dužno voditi računa Komunalno društvo i pravodobno predlagati 
izmjene Rasporeda odvoza. 
  Komunalno društvo dužno je Raspored odvoza objaviti na način određen 
člankom 5. stavak 6. ove Odluke. 
  Intenzitet odvoza za korisnike iz članka 7. stavak 3. ove Odluke Komunalno 
društvo uređuje ugovorom. 
 
 

Članak 13. 
 
  Odvoz krupnog otpada Komunalno društvo organizirat će najmanje dva puta 
godišnje, i to u proljeće i jesen. 
  Raspored odvoza krupnog otpada Komunalno društvo će prigodno i 
pravodobno objaviti putem lokalnih elektronskih medija. 
  Komunalno društvo dužno je s krupnim otpadom postupati na način da se 
iskoriste sva vrijednosna svojstva tog otpada. 
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Članak 14. 
 
  Korisnik usluge dužan je za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada 
platiti naknadu po cijeni koju u skladu s propisima utvrdi Komunalno društvo. 
  Cjenik komunalne usluge odvoza komunalnog otpada Komunalno društvo 
dužno je dostaviti Općinskom načelniku Općine Podgorač na suglasnost. 
  Postupak iz stavka 2. ovog članka primjenjuje se i prilikom promjene cjenika. 
  U slučaju iz stavka 2. i 3. ovog članka Cjenik komunalne usluge odvoza 
komunalnog otpada mora sadržavati obrazloženje i iznos cijene za svaku vrstu usluge 
strukturiran na način da posebno iskazuje elemente cijene gospodarenja otpadom, i to 
troškove: 
 

1. odvojenog prikupljanja otpada, 
2. prijevoza otpada, 
3. odlaganja i zbrinjavanja otpada i 
4. drugih mjera u gospodarenju otpadom. 

 
  Po dobivenoj suglasnosti iz stavka 2. ovog članka Komunalno društvo dužno je 
Cjenik komunalne usluge odvoza komunalnog otpada javno objaviti na način određen 
člankom 5. stavak 6. ove Odluke. 
 
 

Članak 15. 
 

  Korisnik usluge cijenu komunalne usluge odvoza komunalnog otpada plaća na 
temelju ispostavljenog računa Komunalnog društva. 
  Komunalno društvo jednom mjesečno obračunat će komunalnu uslugu odvoza 
komunalnog otpada prema zapremini tipskog spremnika ili više tih spremnika koji su na način 
uređen ovom Odlukom osigurani za pojedinog korisnika usluge i evidentirani u evidenciji 
korisnika usluge. 
  Na ispostavljenom računu za komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada 
naknada za komunalnu uslugu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada mora biti 
iskazana posebno. 
  Cjenik usluga iz članka 14. ove Odluke sadrži i cijenu tipskih vreća. 
  U cijenu tipske vreće uračunat je trošak skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada. 
 
 

Članak 16. 
 
  Radi omogućavanja odvojenog odlaganja otpada Komunalno društvo dužno je 
za svaki dio naselja, razmjerno broju stanovnika i prema raspoloživom prostoru, postaviti 
namjenske spremnike za otpad čija se vrijednosna svojstva mogu iskoristiti (papir, PET 
ambalaža, staklo, MET ambalaža). 
  Namjenski spremnici iz stavka 1. ovog članka razmještaju se pojedinačno ili u 
sastavu "zelenih otoka" uz suglasnost Upravnog odjela. 
  Namjenske spremnike iz stavka 1 ovog članka osigurava Općina Podgorač koja 
je i korisnik usluge. 
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  Pražnjenje namjenskih spremnika iz stavka 1. ovog članka obavlja Komunalno 
društvo prema posebnom rasporedu pražnjenja odnosno najkasnije slijedeći radni dan nakon 
poziva Upravnog odjela da to učini. 
  Cjenik iz članka 14. ove Odluke sadržavat će i cijenu usluge pražnjenja, 
odvoza te privremenog skladištenja korisnog otpada iz stavka 1. ovog članka. 
  Komunalno društvo zaključit će odgovarajuće ugovore s pravnim i fizičkim 
osobama koje su na temelju posebnog propisa ovlaštene za prijevoz i/ili uporabu korisnog 
otpada. 
 
 

IV. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE 
 

 
Članak 17. 

 
  Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Upravni odjel. 
  Upravni odjel nadzire rad Komunalnog društva u pružanju komunalne usluge 
odvoza komunalnog i drugog otpada, koji je uređen ovom Odlukom. 
  Djelatnost nadzora obuhvaća naročito praćenje skupljanja, odvoza i 
skladištenja odnosno odlaganja otpada, praćenje i uvid u dokumentaciju i odgovarajuće 
očevidnike, kontrolu pravodobnosti donošenja akata propisanih ovom Odlukom i kontrolu 
strukture od Komunalnog društva utvrđenih cijena usluga. 
 
 

Članak 18. 
 
  Neposredan nadzor nad provedbom ove odluke kao i odredbi Odluke o 
komunalnom redu, koje se sadržajno odnose na održavanje čistoće u naseljima, provodi 
Komunalni redar. 
  Komunalni redar u okviru zakonskih ovlasti može donositi prekršajni nalog, 
rješenje odnosno naredbu te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene 
ovom Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene 
drugim propisima koji su u vezi s primjenom ove Odluke. 
  Obveznim prekršajnim nalogom Komunalni redar može izreći novčanu kaznu 
počinitelju prekršaja u visini propisanoj ovom Odlukom. 
 
 

V. KAZNENE ODREDBE 
 
 

Članak 19. 
 

  Novčanom kaznom od 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
koja: 
 

− ne podnese zahtjev za korištenje komunalne usluge odvoza komunalnog otpada 
u roku iz članka 8. stavak 1. ove Odluke, 
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− ne zaključi ugovor o korištenju komunalne usluge odvoza komunalnog otpada 
u roku određenom rješenjem Komunalnog društva iz članka 8. stavak 4. ove 
Odluke. 

 
  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 2.000,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba koja obavlja obrt ili drugu djelatnost. 
  Za prekršaj iz stavka 1. alineja 1. ovog članka novčanom kaznom od 1.000,00 
kuna kaznit će se fizička osoba. 
 

Članak 20. 
 
  Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
koja: 
 

− ne izvijesti Komunalno društvo o svakoj promjeni vlasništva ili korištenja 
stambenog ili poslovnog prostora u roku od 30 dana od dana nastanka te 
promjene, 

− za odlaganje komunalnog otpada ne koristi isključivo tipske spremnike i tipske 
vreće, odgovarajuće označene i evidentirane u evidenciji Korisnika usluge koju 
vodi Komunalno društvo, 

− prekomjerno ispunjava tipske spremnike koji zbog toga u trenutku prihvata za 
odvoz nisu zatvoreni, 

− komunalni otpad odlaže u tipske spremnike tako da se isti otpad rasipa i 
onečišćuje okolni prostor, 

− tipske vreće iznosi zbog odvoza, a da iste nisu čvrsto zavezane, 
− ima odgovornost za onemogućavanje pristupa tipskim spremnicima i vrećama 

specijaliziranom vozilu za odvoz komunalnog otpada kao i djelatnicima 
Komunalnog društva, 

− bez dopuštenja vlasnika odlaže otpad u tuđi tipski spremnik ili vreću, 
− u tipske spremnike i vreće odlaže otpad koji je u njih prema odredbama ove 

Odluke zabranjeno odlagati, 
− namjerno oštećuje tipske spremnike ili tipske vreće, 
− u namjenske spremnike iz članka 16. ove Odluke odlaže neprikladan koristan 

otpad ili kućni komunalni otpad. 
 
  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit 
će se fizička osoba koja obavlja obrt ili drugu djelatnost. 
  Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 200,00 kuna kaznit 
će se fizička osoba. 
 
 

Članak 21. 
 
  Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komunalno 
društvo ukoliko: 
 

− ne organizira pružanje komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u svim 
naseljima na području Općine Podgorač, 
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− ne vrši javne objave akata čija je javna objava propisana ovom Odlukom na 
način propisan ovom Odlukom, 

− ne obavlja odvoz komunalnog otpada prema objavljenom rasporedu odvoza 
bez valjanog razloga, 

− ne osigura pravodobno potreban broj tipskih spremnika i tipskih vreća za 
potrebe korisnika usluga, 

− ne razmjesti namjenske spremnike i neredovito ih prazni, odnosno ne isprazni 
ih po nalogu Upravnog odjela. 
 

  Novčanom kaznom od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka odgovorna osoba Komunalnog društva. 
 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

 

Članak 22. 
 
  Korisnici usluga koji do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu kod 
Komunalnog društva evidentirani u evidenciji korisnika usluge, dužni su podnijeti zahtjev za 
korištenje komunalne usluge odvoza komunalnog otpada u roku od 60 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke. 
 

Članak 23. 
 

  Komunalno društvo dužno je cjenik iz članka 14. ove Odluke dostaviti 
Općinskim načelniku Općine Podgorač na suglasnost u roku od 15 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 
  Komunalno društvo dužno je Opće uvjete isporuke komunalne usluge odvoza 
komunalnog otpada donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
  Komunalno društvo dužno je provesti mjere iz članka 5. stavak 4. u roku od 90 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 24. 
 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvozu kućnih 
otpadaka u naseljima Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/00.) 
 

Članak 25. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
Klasa: 363-01/10-01/03 
Urbroj: 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010.               PREDSJEDNIK 
           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                     Zvonko Ladnjak, v. r. 
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 03. Na temelju članka 85. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 
broj 110/07. i 125/08.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 

O D L U K U 
 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu  
Opskrba električnom energijom                                                                                         

                     
                            

I. 
 
  Utvrđuje se da je u predmetu Opskrbe električnom energijom, najpovoljniji 
ponuditelj tvrtka HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37.        
 

II. 
 

  Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je najnižu cijenu u visini od 
138.925,80 kn bez PDV – a, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta. 
 

III. 
 

   HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 dužan je zaključiti 
Ugovor sa Općinom Podgorač sukladno ponudi i natječajnoj dokumentaciji. 
 
 

o b r a z l o ž e n j e 
 

  Ovlašteni predstavnici Općine Podgorač proveli su otvoreni postupak javne 
nabave u predmetu Opskrbe električnom energijom, referentni broj CPV – e nomenklature 
(Jedinstvenog rječnika javne nabave) 40100000-3, evidencijski broj javne nabave 1/10, redni 
broj Plana nabave za 2010. godinu br. 4. Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na 
ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost i iznosi 253.600,00 kuna, a što je osigurano 
Proračunom Općine Podgorač za 2010. godinu. 
  Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka javne nabave je članak 13. 
stavak 7. i članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 
125/08.). 
  Objava o javnoj nabavi oglašena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
br: N-16-M-100010-040110. 
  Ukupno je zaprimljena 1 (jedna) ponuda, i to:   
 

1. HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37. 
 

  Pregledom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrđeno je da je najpovoljniji 
ponuditelj tvrtka HEP – Opskrba d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37. 
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  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : 
 
 
  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave u roku od 3 dana od dana prijema Odluke. Žalba se podnosi putem 
Općine Podgorač u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se 
izjaviti i usmeno na zapisnik. Jedan primjerak žalbe na isti način podnosi se istodobno 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
  Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravne pristojbe u upravnim 
biljezima, a sukladno tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim 
pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 
116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07. i 25/08.). 
  
 
 
Klasa : 310-02/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-06 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
                   PREDSJEDNIK 
          OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                     Zvonko Ladnjak, v. r. 
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 04. Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih 
lista i kandidata ("Narodne novine", broj 1/07.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač 
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. 
sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o   j e 
 
 

O D  L  U  K  U 
o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u 

Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu za političke stranke 
  

I. 
 

  Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 
2010. godinu u glavi 3., razdjel 4., pozicija 38114 doznačivat će se političkim strankama koje 
participiraju članstvom svojih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Podgorač. 
 

II. 
 

  Obračunati iznos od 1.000,00 kuna po jednom vijećniku za godinu dana 
doznačivati će se tromjesečno do 15. dana zadnjeg mjeseca u tromjesečju.                            
  Za svakoga izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku iz 
stavka 1. ovoga članka, a što iznosi 100,00 kuna po vijećniku.                 
 

III. 
 

  Godišnji iznos sredstava političkim strankama prema kriterijima iz točke I. i II. 
ove Odluke iznosi:   

 
  1. Hrvatskoj seljačkoj stranci       2.000,00 kn 
  2. Hrvatskoj narodnoj stranci       8.100,00 kn 
  3. Hrvatskoj demokratskoj zajednici      3.000,00 kn 
  4. Demokratskoj stranci slavonske ravnice     1.000,00 kn 
  5. Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje   1.000,00 kn 

    UKUPNO :             15.100,00 kn 
 

IV. 
 

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

 
Klasa : 402-06/10-01/03  
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010.                        

                                                                                                PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                             Zvonko Ladnjak, v. r.   
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05. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. 
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač 
na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o   j e 
 

 
O D  L  U  K  U 

 
o rasporedu  sredstava osiguranih u Proračunu Općine 
Podgorač za 2010. godinu za tekuće donacije za udruge 

 
 

I. 
 

  Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu osigurana za 
tekuće donacije za udruge raspoređuju se : 

 
  38114  TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA  
     

 1. Vijeće srpske nacionalne manjine               4.000,00 kn 
 2. Udruga hrvatskih branitelja "Hrvatski sokol" Našice          500,00 kn 
 3. Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice              1.500,00 kn 
 4. Udruga slijepih osoba Našice               1.500,00 kn 
 5. UHBDDR Podgorač                              12.900,00 kn 
 6. Udruga Hvidr-a Našice                     500,00 kn 
 7. Udruga vukovarskih veterana Grada Našica                           500,00 kn 
 8. Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Dom.rata Našice        500,00 kn 
 9. Udruga specijalne policije "Orao" Orahovica - Našice     500,00 kn 
10. Pčelarska udruga "Pčela" Našice           500,00 kn 
11. Udruga civilnih invalida rata Našice       500,00 kn 
12. Matica umirovljenika Našice     5.000,00 kn 
13. Nacionalna udruga Roma "Evropa" Našička Breznica     500,00 kn 
14. Moto klub "Lovci na šubare" Podgorač    4.000,00 kn 
15. Udruga osoba s invaliditetom Našice    1.500,00 kn 
16.  Funap Našice          500,00 kn 
 

     
    UKUPNO :               34.900,00 kn 

 
 
  

II. 
 

  Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. stavak 1. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. godinu. 
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III. 

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

 
 
 

Klasa : 402-06/10-01/04 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010.                        

 
 
 
 
 
 
                                                                                                PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                              Zvonko Ladnjak, v. r.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23  

 06. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. 
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač 
na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o   j e 
 
 
 

O D  L  U  K  U 
 

o rasporedu  sredstava osiguranih u Proračunu Općine 
Podgorač za 2010. godinu  za tekuće donacije za vjerske zajednice 

 
I. 
 

  Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu osigurana za 
tekuće donacije za vjerske zajednice raspoređuju se : 

 
 
  38112 TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

 
1.  Crkva sv. Nikole Podgorač      25.500,00  kn 
2. Crkva presv. Trojstva Budimci                 11.000,00  kn 

   3. Crkva Vaznesenja Gospodnjega Budimci   11.000,00  kn 
4. Adventistička crkva Stipanovci          2.500,00  kn 
  

   UKUPNO :         50.000,00 kn 
   
 

II. 
 

  Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. stavak 1. 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. godinu. 

 
  

III. 
 

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

 
 
Klasa : 402-06/10-01/02 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010.                        

 
                                                                                                PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                              Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 07. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.) i članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. 
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač 
na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, donijelo je 
 
 
 

O D  L  U  K  U 
 

o rasporedu  sredstava osiguranih u Proračunu Općine 
Podgorač za 2010. godinu za tekuće donacije za vatrogastvo 

 
I. 

 
  Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu osigurana za 
tekuće donacije za vatrogastvo raspoređuju se : 

 
 
  38114 TEKUĆE DONACIJE VATROGASNIM DRUŠTVIMA 

 
1.  VZ Našice                   9.000,00  kn 
2. DVD Podgorač                   45.000,00  kn 
3.   DVD Stipanovci              51.000,00  kn 
4. DVD Kršinci                 40.000,00  kn 
5.  DVD Kelešinka           5.000,00  kn 
6. DVD Razbojište                60.000,00  kn 

 
   UKUPNO :       210.000,00 kn 
 

II. 
 

  Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačivati će se sukladno članku 8. Odluke o 
izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2010. godinu. 
 

 
III. 

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

 
Klasa : 402-06/10-01/01    
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 

 
                 PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 08. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za izradu Procjene ugroženosti 
 i Plana zaštite i spašavanja 

 
 

I. 
 
  Za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja prihvaća se ponuda 
tvrtke "Zavod za unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, Trg Lava Mirskog 3/III.                              
 
 

II. 
 
  Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 24.390,00 kuna bez 
PDV-a (slovima:dvadesetčetiritisućetristodevedesetkuna).                                                       
 
 

III. 
 
  "Zavod za unapređivanje sigurnosti" d.d. Osijek, dužan je u roku od 15 dana od 
primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač. 

 
 

IV. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

V. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 810-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
                           PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                      Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 09. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba – uredskog materijala 
 
 

I. 
 
  Za godišnju nabavu roba – uredskog materijala, prihvaća se ponuda tvrtke Pin 
trgovine Našice d.o.o., Franjevačka 2 E.          
 
 

II. 
 
  Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će 
se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 032-04/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 10. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba za reprezentaciju 
 
 

I. 
 
  Za godišnju nabavu roba za reprezentaciju, prihvaća se ponuda tvrtke Billa d.d. 
Zagreb, Jadranska avenija 2.              
 
 

II. 
 
  Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će 
se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 330-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
                          PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 11. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba – sredstva 
 za održavanje čistoće 

 
 

I. 
 
  Za godišnju nabavu roba – sredstva za održavanje čistoće, prihvaća se ponuda 
tvrtke Billa d.d. Zagreb, Jadranska avenija 2.              
 
 

II. 
 
  Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će 
se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 330-01/10-01/02 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                           PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
 
 
 

 



 

 

29  

 12. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga u 2010. godini 
           
   

I. 
 
  Za pružanje geodetskih usluga u 2010. godini, prihvaća se ponuda Geodetskog 
ureda – vl. Igor Dubaić, Našice, Pejačevićev trg 3. 
 
 

II. 
 
  Nabava usluga iz točke I. ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu 
će se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  

 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 932-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                          PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 13. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za godišnje čišćenje i održavanje uredskih prostorija 
 Općine Podgorač 

 
 

I. 
 
  Za godišnje čišćenje i održavanje uredskih prostorija Općine Podgorač, 
prihvaća se ponuda tvrtke "Viki" d.o.o. za održavanje i upravljanje nekretninama Osijek, 
Sjenjak 135.               
 
 

II. 
 
  Nabava usluge iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu 
će se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 031-06/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 14. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude za  godišnju nabavu roba – trimeri i kosilice 
 
 

I. 
 
  Za godišnju nabavu roba – trimeri i kosilice, prihvaća se ponuda tvrtke  
""Waldra commerce" d.o.o. Đurđenovac, A. Stepinca 27. 
 
 

II. 
 
  Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će 
se sastaviti poseban Ugovor.                
 
 

III. 
 

  Za potpisivanje Ugovora u ime Općine Podgorač ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač.  
 
 

IV. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 406-08/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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15. Na temelju članka 74. stavak 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
("Narodne novine", broj 152/08.), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne novine", broj 45/09.) i 
članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), 
Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28.siječnja 2010. godine,d o n i j e l o  j e  
 
 
 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, 
ZAKUPA, DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG 

ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE 
ZA RIBNJAKE U 2010. GODINI 

  
I. 
 

  Ovim Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se raspored utroška sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2010. godini.                                                    
 
 

II. 
 

  Utvrđuje se ukupan iznos sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 
za ribnjake u 2010. godini  u visini od 995.000,00 kuna. 
 
                      

III. 
 

  Utvrđuje se raspored sredstava iz točke II. ovog Programa za slijedeće 
namjene: 
 

− saniranje divljih deponija     10.000,00 kn 
− održavanje poljskih puteva              180.000,00 kn 
− održavanje nerazvrstanih cesta    80.000,00 kn 
− zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta    25.000,00 kn 
− odvoz konfiskata        5.000,00 kn 
− geoinformatizacija      10.000,00 kn 
− čišćenje kanalske mreže              150.000,00 kn 
− umjetno osjemenjivanje u govedarstvu            100.000,00 kn 
− subvencioniranje kamata u gospodarstvu   50.000,00 kn 
− obrana od tuče        5.000,00 kn 
− analiza tla         5.000,00 kn 
− uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje 

ruralne infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba i dr.)         375.000,00 kn 
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     U K U P N O:        995.000,00 kn 
 
 
 

IV. 
 

  Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 
   
 
 
Klasa: 320-01/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/10-02     
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
                           PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r. 
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16. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.) i članka 5. Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 
3/06., 4/06., 5/07. i 6/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 
2010. godine, d o n i j e l o  j e  
 
 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD  
NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE  
NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2010. GODINU 

  
Članak 1. 

 
  Ovim Programom utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu 
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2010. godinu (u 
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava u 2010. godini koja se 
prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje 
grobnog mjesta, raspored sredstava na pojedine djelatnosti i okvirni opseg radova.                                                                      
 

Članak 2. 
 

  Utvrđuje se ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i 
godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2010. godinu u visini od 170.000,00 
kuna.                                                                     
 

Članak 3. 
 

  Utvrđuje se raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje 
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta na djelatnosti kako slijedi: 
 

− održavanje mrtvačnica                                        5.000 kuna 
− uređenje puteva i staza                  5.000 kuna 
− košnja                                        30.000 kuna 
− hortikulturno uređenje                      10.000 kuna 
− izgradnja mrtvačnica           120.000 kuna 

 
Članak 4. 

 
  Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u 
tablicama kako slijedi: 
 
1. Održavanje mrtvačnica   
 
Red. 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1. Utrošak električne energije   3.000 
2. Održavanje i popravci   2.000 

                                                     UKUPNO                                                          5.000 
 
 



 

 

35  

2. Uređenje puteva i staza                 
 
Red. 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1.                             Uređenje puteva i staza                            5.000 
                                                     UKUPNO                                                         5.000 
 
3. Košnja                                          
 
Red. 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1.                                   Motorni benzin                                    20.000 
2. Nabava trimera 10.000 

                                                     UKUPNO                                                        30.000 
 
4. Hortikulturno uređenje                              
 
Red. 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1.           Hortikulturno uređenje           10.000 
                                                     UKUPNO                                                        10.000 
 
5. Izgradnja mrtvačnica                                  
 
Red. 
broj 

N a m j e n a Iznos 

1. Geodetsko – katastarski poslovi    10.000 
2. Građevinski radovi 110.000 

                                                     UKUPNO                                                       120.000 
 
          U K U P N O :         170.000 

 
Članak 5. 

 
  Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan 
postupku njegova donošenja. 
 

Članak 6. 
 

  Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a 
primjenjuje se tijekom 2010. godine. 
   
Klasa: 363-04/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/10-02     
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
                           PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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17. Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), 
članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.) i članka 
6. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/04. i 6/09.), 
Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28.siječnja 2010. godine,d o n i j e l o  j e  
 
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 

  Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. 
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se: 
 

− objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine Podgorač 
planiraju graditi u 2010. godini, s opisom poslova i procjenom troškova, 

− financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
financiranja djelatnosti. 

 
Članak 2. 

 
  Pod gradnjom u smislu ovog Programa podrazumijeva se izgradnja novih te 
rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opreme. 
 
 

Članak 3. 
 

  Ovim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture za: 
 

− javne površine 
− groblja i mrtvačnice 
− opskrbu pitkom vodom    
− odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda     

 
  Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka 1. 
i 2. ovog članka je komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka 3. i 
4. naknade za priključenje i cijena komunalne usluge. 
  Opći izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka 
su: proračun Općine Podgorač, naknade za koncesije i drugi izvori utvrđeni posebnim 
propisom. 
  

Članak 4. 
 

  Prikaz objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2010. 
godini, s opisom posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom za 
svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama kako slijedi: 
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1. Objekt i uređaji javnih površina 
 
Red 
broj 

N a z i v  
objekta / uređaja 

Lokacija Vrsta zahvata Procjena 
troškova 

1. kolni prilaz ispred 
općinske zgrade 

Podgorač izgradnja 85.000 

2. autobusne nadstrešnice      Podgorač        izgradnja 63.000 
3. autobusna nadstrešnica Stipanovci izgradnja 21.000 
   UKUPNO 169.000 

 
Izvori financiranja: Proračun općine:  160.000 
          Ostali izvori :     9.000 
 
 
2. Objekti groblja i mrtvačnice 
 
Red 
broj 

N a z i v  
objekta / uređaja 

Lokacija Vrsta zahvata Procjena 
troškova 

1. mrtvačnica Ostrošinci dovršenje 21.000 
2. mrtvačnica Budimci  

(katoličko groblje) 
dovršenje 34.000 

3. mrtvačnica Budimci 
(pravoslavno groblje) 

dovršenje 45.000 

4. mrtvačnica Kršinci dovršenje 100.000 
5. mrtvačnica Poganovci dovršenje 100.000 

   UKUPNO 300.000 
 
Izvori financiranja: Proračun općine:  250.000 
          Ostali izvori :   50.000 
 
 

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA 
izgradnja 169.000 Proračun općine   410.000 
dovršenje 300.000 ostali izvori      59.000 
UKUPNO 469.000 UKUPNO 469.000 

 
 
3. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom 
 
Red 
broj 

N a z i v  
objekta / uređaja 

Lokacija Vrsta 
zahvata 

Količina Procjena 
troškova 

1. magistralni cjevovod       Markovac N.-Razbojište izgradnja     13000 m 500.000 
   UKUPNO  500.000 
 
Izvori financiranja: Proračun općine:    285.000 

        Priključne takse:      15.000  
          Ostali izvori      :    200.000         
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4. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
 
Red 
broj 

N a z i v  
objekta/uređaja 

Lokacija Vrsta zahvata Količina Procjena 
troškova 

1. kanalizacija        Podgorač dovršenje    1000 m 300.000 
   UKUPNO     300.000   
 
Izvori financiranja: Proračun općine:   150.000 
          Priključne takse:   100.000 
          Ostali izvori:     50.000   
 

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA 
izgradnja 500.000 Proračun općine         435.000 
dovršenje 300.000 priključne takse        115.000 

  ostali izvori     250.000 
UKUPNO 800.000 UKUPNO     800.000 

 
Članak 5. 

 
  Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju 
aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Podgorač. 
  Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih 
i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, 
projektiranje, nadzor i izvođenje radova. 
 

Članak 6. 
 

  Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar 
kalendarske godine utvrdit će Općinski načelnik Općine Podgorač. 
  Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 7. 
 

  Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan 
postupku njegova donošenja. 
 

Članak 8. 
 

  Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a 
primjenjuje se tijekom 2010. godine. 
 
Klasa: 361-01/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
                PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 18. Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine", broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), 
članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.) i članka 
2. Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/02.), Općinsko 
vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e  
 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI U 2010. GODINI KOJE SE  
FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE 

                        
Članak 1. 

 
  Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti u 2010. godini koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2010. godinu, 
raspored sredstava komunalne naknade na pojedine komunalne djelatnosti i okvirni opseg 
radova u komunalnim djelatnostima koje se financiraju iz komunalne naknade. 
 

Članak 2. 
 

  Utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2010. godinu u 
visini od 80.000,00 kuna.                                                                     
 

Članak 3. 
 

  Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade na komunalne djelatnosti 
kako slijedi: 
 

1. održavanje javne rasvjete                              25.000 kuna 
2. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta                      15.000 kuna 
3. čišćenje i održavanje javnih površina        20.000 kuna 
4. održavanje nerazvrstanih cesta         15.000 kuna 
5. odvodnja atmosferskih voda                   5.000 kuna 

 
 

Članak 4. 
 

  Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u 
tablicama kako slijedi: 
 
1. Održavanje javne rasvjete 
 
Red 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1. Utrošak električne energije 15.000 
2. Održavanje i popravci 10.000 

                                                     UKUPNO                                                        25.000 
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2. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta 
 
Red 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1.                    Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta                15.000 
                                                     UKUPNO                                                        15.000 
 
3. Čišćenje i održavanje javnih površina     
 
Red 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1. Čišćenje divljih deponija smeća 3.000 
2.                                Odvoz konfiskata                                  2.000 
3. Košnja 15.000 

                                                     UKUPNO                                                        20.000 
 
4. Održavanje nerazvrstanih cesta 
 
Red 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta   15.000 
                                                     UKUPNO                                                        15.000 
 
5. Odvodnja atmosferskih voda 
 
Red 
broj 

N a m j e n a 
 

Iznos 

1. Odvodnja atmosferskih voda 5.000 
                                                     UKUPNO                                                         5.000 
 
         U K U P N O :          80.000 
 

Članak 5. 
 
  Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan 
postupku njegova donošenja. 
 

Članak 6. 
 

  Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a 
primjenjuje se tijekom 2010. godine. 
   
Klasa: 363-02/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-02/10-02  
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
               PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 19. Na temelju članka 9. a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi 
("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač 
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. 
sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 
 

P R O G R A M  
 

javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2010. godini 
 
 

I. 
 

  Programom javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2010. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi od interesa za Općinu Podgorač                 
te visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 
2010. godini. 
 
 

II. 
 

  Općina Podgorač u Program javnih potreba u kulturi u 2010. godini uvrštava: 
 

− programe udruge građana i drugih organizacija u kulturi od interesa za Općinu 
Podgorač, 

− manifestacije značajne za Općinu Podgorač i njezinu kulturnu tradiciju, 
− ostale programe.                                                              

 
 

III. 
 

  Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2010. 
godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu i raspoređuju se kako 
slijedi: 
 
  HKD "Podgoračani" Podgorač           5.000,00 kuna 

Radio Našice                    20.000,00 kuna 
18. Smotra folklora "Oj, jesenske duge noći"      5.000,00 kuna 
"Uskrsni stol u Podgoraču"         5.000,00 kuna 
Obilježavanje Dana Općine Podgorač                  7.000,00 kuna 

  Podgoračke ljetne noći       30.000,00 kuna 
 
 

  UKUPNO:            72.000,00 kuna 
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IV. 
 

  Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih 
odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa. 
 
 

V. 
 

  Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku 
samoupravu i upravu. 
 
 

VI. 
 

  Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa : 612-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
 
                PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.  
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 20. Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 
71/06. i 150/08.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", 
broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o 
n i j e l o  j e 
 
 
 

P R O G R A M  
 

javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2010. godini 
 
 

I. 
 

  Programom javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2010. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u športu od značenja za Općinu Podgorač                 
te visina i raspored sredstava za financiranje javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 
2010. godini. 
 

II. 
 

  Javne potrebe od značenja za Općinu Podgorač su:                                         
 

− aktivnosti, poslovi i djelatnosti u vezi s poticanjem i promicanjem športa, 
treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih 
natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša, 

− održavanje i izgradnja športskih objekata,              
− ostali programi.                                                              

 
 

III. 
 

  Sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u športu od značenja za Općinu 
Podgorač u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu i 
ovisno o kvaliteti športova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata 
raspoređuju se kako slijedi: 
       

NK SLOGA Podgorač       37.000,00  kuna 
NK MLADOST Stipanovci          28.000,00  kuna 
NK DINAMO Budimci            10.000,00  kuna 
NK VUKA Razbojište       15.000,00  kuna 
NK POGANOVCI Poganovci    16.000,00  kuna 
ŠRU SMUĐ Podgorač          5.000,00  kuna 
Konjički klub Podgorač     54.000,00  kuna 
 
 

UKUPNO:           165.000,00 kuna 
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IV. 
 

  Športske udruge iz točke III. ovog Programa dužne su o izvršenju Programa 
podnijeti godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Podgorač u rokovima propisanim za 
godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 2010. godinu. 

 
 

V. 
 

  Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih 
odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa. 
 
 

VI. 
 

  Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku 
samoupravu i upravu. 
 
 

VII. 
 

  Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa : 620-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
                           PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                   Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 21. Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97., 
27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač 
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. 
sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 
 

P R O G R A M  
 

javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2010. godini 
 

I. 
 

  Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2010. godini 
(u daljnjem tekstu: Program) obuhvaćene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za 
razvoj socijalne skrbi u Općini Podgorač te utvrđena visina i raspored sredstava za 
financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2010. godini. 
 
 

II. 
 

  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži: 
 

− pomoć obiteljima i kućanstvima, 
− stipendiranje studenata, 
− sufinanciranje prehrane učenika, 
− pomoć za ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema, 
− financiranje osiguranja učenika od nezgode, 
− financiranje prijevoza učenika, 
− naknade za novorođenčad. 

 
III. 

 
  Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 
2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu i raspoređuju se 
kako slijedi: 
 
  Pomoć obiteljima i kućanstvima    140.000,00 kuna 

Stipendiranje studenata       72.000,00 kuna 
Sufinanciranje prehrane učenika        60.000,00 kuna 
Pomoć za ortopedske sprave, pomagala  
i ostala medicinska oprema       10.000,00 kuna 
Financiranje osiguranja učenika od nezgode       8.000,00 kuna 
Financiranje prijevoza učenika    240.000,00 kuna 
Naknade za novorođenčad       30.000,00 kuna 
 
 

  UKUPNO:                           560.000,00 kuna 
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IV. 

 
  Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih 
odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa. 
 
 

V. 
 

  Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za općinsku 
samoupravu i upravu. 
 
 

VI. 
 

  Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa : 550-01/10-01/01   
Urbroj : 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
                PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 22. Na temelju članaka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač ("Službeni 
glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 
28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
           

o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Podgorač 
 
 
 

I. 
 

  Nenad Kapetan iz Stipanovaca, razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog 
vijeća Općine Podgorač. 
 
 
 

II. 
 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u 
"Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa: 021-01/10-01/01   
Urbroj: 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
                       PREDSJEDNIK  
                OPĆINSKOG VIJEĆA : 
           Nenad Kapetan, v. r. 
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 23. Na temelju članaka 35. i 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik 
Općine Podgorač", broj 4/09.) i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač 
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. 
sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e  
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
           

o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Podgorač 
 
 
 

I. 
 

  Zvonko Ladnjak iz Razbojišta, član Općinskog vijeća Općine Podgorač 
izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Podgorač. 
 
 
 

II. 
 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u 
"Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa: 021-01/10-01/02   
Urbroj: 2149/04-02/10-02 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
                   POTPREDSJEDNIK  
                OPĆINSKOG VIJEĆA : 
          Milorad Beronja, v. r.       
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 24. Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. 
godine, d o n i j e l o   j e                                                                                                               

 
 
 
 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
 

o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Radio Našice d. o. o.  
                
   

I. 
 

  Josip Mojzeš iz Podgorača, razrješuje se dužnosti člana Skupštine Radio 
Našice d.o.o.                                                                                 
   
 

II. 
 

  Goran Đanić iz Podgorača, Općinski načelnik Općine Podgorač, imenuje se za 
člana Skupštine Radio Našice d.o.o.                                                                                 
 
 

III. 
 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u 
"Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 
 
Klasa : 612-09/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-02/10-02  
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
                                                                                                   PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA : 
                                                                                                     Zvonko Ladnjak, v. r. 
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 25. Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i 
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač ("Službeni glasnik 
Općine Podgorač", broj 6/09.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik 
Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 05. sjednici od 28. 
siječnja 2010. godine, d o n i j e l o   j e  
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru  najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju 

 građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podgorač 
 

I. 
 
  Utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj na Javnom natječaju za prodaju 
građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podgorač Anđelko Mrvić iz Našica,V.Nazora 2.              
 

II. 
 
  Početna cijena iznosila je 50.000,00 kn (slovima: pedesettisućakuna), a 
najpovoljniju ponudu u iznosu od 51.000,00 kn (slovima: pedesetjednatisućakuna) dao je 
ponuditelj iz točke I. ovog Rješenja. 

III. 
 

  Anđelko Mrvić iz Našica, V. Nazora 2, dužan je u roku od 15 dana od dana 
primitka ovog Rješenja zaključiti Ugovor o kupoprodaji sa Općinom Podgorač. 
 

IV. 
 

  Za potpisivanje Ugovora iz točke III. ovog Rješenja ovlašćuje se Goran Đanić, 
Općinski načelnik Općine Podgorač. 
 

o b r a z l o ž e n j e 
 

  Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 
raspisalo je Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Podgorač, 
upisane u z. k. uložak br. 650, i to k. č. 906/1, k. o. Budimci, površine 1758 m2.  
  Otvaranje ponuda održano je dana 23. prosinca 2009. godine u službenim 
prostorijama Općine Podgorač, kada je nakon razmatranja svih dostavljenih ponuda 
Povjerenstvo utvrdilo najpovoljniju. 
  Na temelju izloženog, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja. 
 
Klasa : 940-01/09-01/02   
Urbroj : 2149/04-02/10-05 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
                           PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                    Zvonko Ladnjak, v. r.   
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 26. Na temelju članka 7. i 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 44/05. i 109/07.), članka 
35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.) i članka 6. i 7. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine 
Podgorač na 05. sjednici od 28. siječnja 2010. godine, d o n i j e l o  j e 
 
 
 
 

Z  A  K  LJ  U  Č  A K 
 
 
 

1. Usvaja se Izvješće Mandatnog povjerenstva Općine Podgorač o članu 
Općinskog vijeća kojem je prestao mandat prije isteka redovitoga 
četverogodišnjega mandata zbog podnesene pisane ostavke te o zamjeniku 
koji će umjesto njega obnašati dužnost člana Općinskog vijeća. 
                         

2. Za prestanak mandata ispunjeni su zakonom propisani uvjeti za slijedećeg 
člana Općinskog vijeća Općine Podgorač: g. Boris Viljanac. 
 

3. Za početak mandata ispunjeni su zakonom propisani uvjeti za slijedećeg 
zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Podgorač: 

 
− g. Josip Mojzeš iz Podgorača – zamjenik za g. Borisa Viljanac. 

 
4. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač". 

                         
 
 
Klasa: 021-05/09-01/14 
Urbroj: 2149/04-02/10-07 
Podgorač, 28. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
                              PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                       Nenad Kapetan, v. r. 
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 01. Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.) i članka 55. 
Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), a sukladno 
Proračunu Općine Podgorač za 2010. godinu, Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje 
slijedeći 
 
 
 
 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU ZA 2010. GODINU 
 
 
 

Članak 1. 
 
  Ovim Planom prijama u službu za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) 
utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Podgorač tijekom 2010. 
godine. 
 
 

Članak 2. 
 

  Plan sadrži: 
 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Općine 
Podgorač,  

− potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2010. 
godinu, 

− potreban broj vježbenika, 
− potreban broj službenika i namještenika na određeno vrijeme zbog 

povećanog opsega posla, 
− plan prijama u službu pripadnika nacionalnih manjina. 

 
 
 

Članak 3. 
 

  U upravnim tijelima Općine Podgorač zaposleno je 7 službenika i 
namještenika, od čega: 
 

− 4 službenika u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu, 
− 3 namještenika u Vlastitom pogonu Općine Podgorač. 

 
 

Članak 4. 
 
  Za 2010. godinu nije planiran prijam službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme u upravna tijela Općine Podgorač. 
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Članak 5. 
   
  Za 2010. godinu nije planiran prijam vježbenika u upravna tijela Općine 
Podgorač. 
 
 

Članak 6. 
 
  Za 2010. godinu nije planiran prijam službenika i namještenika na određeno 
vrijeme zbog povećanog obima posla u upravna tijela Općine Podgorač. 
 
 

Članak 7. 
 
  Ovim Planom utvrđuje se i popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima 
Općine Podgorač pripadnicima nacionalnih manjina. 
  U upravnim tijelima Općine Podgorač nema zaposlenih pripadnika nacionalnih 
manjina. 
 

Članak 8. 
 
  Za 2010. godinu nije planiran prijam pripadnika nacionalnih manjina u upravna 
tijela Općine Podgorač. 
  Prilikom prvog prijama službenika i namještenika u upravna tijela Općine 
Podgorač, pripadnici nacionalnih manjina imaju prednost radi ostvarivanja zastupljenosti 
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. 
 
 

Članak 9. 
 
  Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog 
natječaja, internog oglasa ili premještajem te putem oglasa koji se objavljuje kod nadležne 
službe za zapošljavanje. 
 
 

Članak 10. 
 
  Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 119-02/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
 
 
                OPĆINSKI NAČELNIK: 
              Goran Đanić, v. r. 
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 02. Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 
broj 110/07. i 125/08.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i 
 
 
 

P L A N   N A B A V E   Z A   2 0 1 0.   G O D I N U  
 
 

Članak 1. 
 
  Ovim Planom nabave za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se 
predmeti, vrste i načini nabave roba, usluga i radova, dinamika provođenja postupaka nabave 
i procijenjena vrijednost nabava za proračunsku 2010. godinu. 
 

Članak 2. 
 
  Postupak nabave može započeti ako su sredstva za nabavu planirana u 
Proračunu ili osigurana na drugi propisani način. 
 

Članak 3. 
 
  Za pripremu i provedbu postupaka nabave utvrđenih ovim Planom Općinski 
načelnik Općine Podgorač donosi Odluku o početku postupka javne nabave, kojom se 
utvrđuje početak i odabir postupka javne nabave te ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u 
postupku javne nabave. 
  Administrativno – tehničke poslove vezane uz pripremu postupka nabave 
obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu. 
 

Članak 4. 
 
  Procijenjena vrijednost ukupnih nabava u 2010. godini utvrđuje se u iznosu od 
1.507.302,00 kuna, od čega za nabavu roba 573.165,00 kuna, za nabavu usluga 523.572,00 
kuna i za nabavu radova 410.565,00 kuna. 
  Tablica Plana nabave za 2010. godinu sastavni je dio ovog Plana. 
 

Članak 5. 
 
  Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine. 
 
 
Klasa : 400-08/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
 
                 OPĆINSKI NAČELNIK:   
                                                                                                              Goran Đanić, v. r.          
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TABLICA PLANA NABAVE ZA 2010. GODINU 
 

 
 

Red. 
br. 

 
 

Opis predmeta nabave 

 
 

CPV 

 
 

Vrsta nabave 

 
 

Vrsta postupka 

 
 

Zakonska osnova 

Oznaka 
pozicije u 

Proračunu 
za 2010. 
godinu 

Procijenjena 
vrijednost 

nabave  
(bez PDV-a)   

 
kn 

Planirana 
vrijednost 

nabave  
(s PDV-om) 

 
kn 

1. Adaptacija i uređenje 
poljskih puteva 

14212000-0 NAB 83 OTV P Članak 13. stavak 7. i 
članak 129. stavak 1. 

32329 146.340,00 180.000,00 

 
 

2. 

Adaptacija i uređenje 
općinske zgrade i Društvenih 

domova – Bijela Loza, 
Budimci, Poganovci, 
Ostrošinci, Kršinci 

 
 

45262700-8 

 
 

NAB 83 

 
 

OTV P 

 
Članak 13. stavak 7. i 
članak 129. stavak 1. 

 
 

32321 

 
 

195.120,00 

 
 
240.000,00 

 
3. 

Usluge projektiranja – 
Budimci, Poganovci, Bijela 

Loza 

 
74232250-1 

 
NAB 82 

 
OTV P 

Članak 13. stavak 7. i 
članak 129. stavak 1. 

 
42161 

 
170.730,00 

 
210.000,00 

4. Opskrba električnom 
energijom 

40100000-3 NAB 81 OTV P Članak 13. stavak 7. i 
članak 129. stavak 1. 

32231 253.656,00 312.000,00 

5. Autobusne nadstrešnice – 
Podgorač, Stipanovci 

28112321-6 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 42149 68.292,00 
 

84.000,00 

 
6. 

Rekonstrukcija kolnog 
prilaza ispred općinske 

zgrade 

 
45233000-9 

 
NAB 83 

 
IU 

 
Članak 129. stavak 2. 

 
32329 

 
69.105,00 

 
85.000,00 

7. Reprezentacija (prehrambeni 
proizvodi i piće) 

15000000-8 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32931 48.780,00 60.000,00 

8. Zaštita na radu 80425000-9 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 31219 12.195,00 15.000,00 
9. Sistematski pregled 

djelatnika i prva pomoć 
80426000-6 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 31219 5.691,00 7.000,00 

10. Seminari, savjetovanja i 
stručni ispiti 

80422200-0 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32131 8.130,00 10.000,00 
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11. Uredski materijal 22800000-8 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32211 24.390,00 30.000,00 
12. Literatura 22210000-5 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32212 8.130,00 10.000,00 
13. Materijal i sredstva za 

čišćenje i održavanje 
24513000-3 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32214 4.878,00 6.000,00 

14. Službena, radna i zaštitna 
odjeća i obuća 

18110000-3 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32215 8.130,00 10.000,00 

15. Ostali materijal za potrebe 
redovnog poslovanja 

29331100-9 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32219 48.780,00 60.000,00 

16. Motorni benzin 23111000-8 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32234 67.479,00 83.000,00 
17. Auto gume 25111000-2 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32252 8.130,00 10.000,00 
18. Usluge telefona, telefaksa 64210000-1 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32311 28.455,00 35.000,00 
19. Poštanske usluge 64110000-0 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32313 16.260,00 20.000,00 

20. Usluge komunikacije i 
prijevoza 

60122000-9 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32319 1.626,00 2.000,00 

 
21. 

Usluge tekućeg i invest. 
održavanja postrojenja i 

opreme 

 
50000000-5 

 
NAB 82 

 
IU 

 
Članak 129. stavak 2. 

 
32322 

 
24.390,00 

 
30.000,00 

22. Usluge tekućeg i inv. održ. 
prijevoznih sredstava 

50112000-3 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32323 8.130,00 10.000,00 

23. Usluge promidžbe i 
informiranja (oglašavanja) 

74410000-6 NAB 82  IU Članak 129. stavak 2. 32339 28.455,00 35.000,00 

24. Pitka voda 41110000-3 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 32341 4.065,00 5.000,00 
25. Usluge čišćenja uredskih 

prostorija 
74750000-1 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32345 20.325,00 25.000,00 

26. Računovodstvene i 
knjigovodstvene usluge 

74121000-3 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32379 48.780,00 60.000,00 

27. Održavanje računalnog 
sustava 

50312000-5 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32389 4.065,00 5.000,00 

28. Grafičke i tiskarske usluge 78000000-7 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32391 4.065,00 5.000,00 
 

29. 
Usluge tehničkog pregleda 
(registracije) prijevoznih 

 
74313120-3 

 
NAB 82 

 
IU 

 
Članak 129. stavak 2. 

 
32394 

 
2.439,00 

 
3.000,00 



 

 

57 

sredstava 
30. Usluge osiguranja 

prijevoznih sredstava 
66337100-2 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32921 4.878,00 6.000,00 

31. Usluge osiguranja ostale 
imovine 

66336200-6 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32922 2.439,00 3.000,00 

32. Usluge osiguranja zaposlenih 66331100-0 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32923 3.252,00 4.000,00 
33. Usluge banaka 66110000- 4 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 34311 11.382,00 14.000,00 
34. Uredska oprema 36121000-5 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 42212 8.130,00 10.000,00 
35. Trimeri i kosilice za košnju 29331100-9 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 42239 12.195,00 15.000,00 
36. Računalni programi 302410000-0 NAB 81 IU Članak 129. stavak 2. 42621 8.130,00 10.000,00 
37. Usluge sanacije divljih 

deponija 
90122124-3 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32344 8.130,00 10.000,00 

38. Usluge odvoza konfiskata 7740000- 4 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32349 4.065,00 5.000,00 
39. Geodetsko – katastarske 

usluge 
74275000-7 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32375 69.105,00 85.000,00 

40. Procjena opasnosti i zaštite 
na radu 

74231720-0 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 32379 12.195,00 15.000,00 

41. Procjena ugroženosti 
civilnog stanovništva 

75252000-7 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 38119 12.195,00 15.000,00 

42. Plan zaštite i spašavanja 75252000-7 NAB 82 IU Članak 129. stavak 2. 38119 12.195,00 15.000,00 
 

UKUPNO: 
 

 
1.507.302,00 

 
1.854.000,00 
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       Napomena br. 1      NAB 81 –  robe 
 
                         NAB 82 – usluge 
 
                      NAB 83 – radovi 
 
 
 
        Napomena br. 2   OTV P – otvoreni postupak  
 
           OGR P – ograničeni postupak  
 
            IU   - izravno ugovaranje  
 
           PP – pregovarački postupak  
                  bez prethodne objave 
 
 
 

NAB 81    573.165,00 
NAB 82   523.572,00 
NAB 83   410.565,00 
ukupno 1.507.302,00 
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03. Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08.) i članka 55. Statuta 
Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine 
Podgorač   d o n o s i  
 
 
 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 
 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, obvezama i 
odgovornostima službenika i  namještenika u upravnim tijelima Općine 

Podgorač 
 
 

Članak 1. 
 
  U Pravilniku o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika 
u upravnim tijelima Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/09.), u 
članku 25. stavku 1. broj "18" zamjenjuje se riječima "četiri tjedna, odnosno od najmanje 20". 
 
  U članku 25. stavku 1. broj "18" zamjenjuje se brojem "20".                                               
 
 

Članak 2. 
 
  U članku 29. stavku 1. broj "18" zamjenjuje se brojem "20". 
  U članku 29. stavku 3. broj "18" zamjenjuje se brojem "20". 

 
 

Članak 3. 
 
  U članku 35. stavku 2. riječi "12 radnih dana" zamjenjuju se riječima " 2 
tjedna". 
 
   

Članak   4. 
 

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom 
glasniku Općine Podgorač''. 
 
 
Klasa : 023-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
 
                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                            Goran Đanić, v. r.      
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 04. Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", 
broj 110/07. i 125/08.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i  
 
 
 

O D L U K U  
 

o početku otvorenog postupka javne nabave 
u predmetu Opskrba električnom energijom 

   
I. 
 

  Donošenjem Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave započinje 
postupak javne nabave iz članka 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. 
i 125/08.). 
 

II. 
 

  Ovom Odlukom utvrđuje se:                    
 
− početak i odabir postupka nabave, 
− ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave, koji će 

sa stručnim službama provesti zakonom utvrđene radnje vezane uz nabavu 
predmeta nabave. 

 
III. 

 
  Javni naručitelj za robu koja je predmet nabave je Općina Podgorač, Trg P. 
Pejačevića 2, 31 433 Podgorač, MB: 2529076, OIB: 43160540587.                                                               
   

IV. 
 
  Odgovorna osoba javnog naručitelja je Goran Đanić, Općinski načelnik Općine 
Podgorač.                                   

 
V. 

 
  Predmet nabave je Opskrba električnom energijom.                                    
  Referentni broj CPV – e nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne nabave) je 
40100000-3. 
  Evidencijski broj javne nabave je 1/10. 
  Planom nabave za 2010. godinu nabava je evidentirana pod rednim brojem 4. 

 
VI. 

 
  Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave su: 
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1. Jurica Požega, dipl. iur., Pročelnik Upravnog odjela za općinsku 
samoupravu i upravu – voditelj, 

2. Ivanka Balentić, administrativni referent u Upravnom odjelu za  općinsku 
samoupravu i upravu – član, 

3. Dejan Kučić, upravni referent – komunalni redar u Upravnom odjelu za 
općinsku samoupravu i upravu – član. 

 
VII. 

 
  Administrativno - tehničke poslove za ovlaštene predstavnike javnog 
naručitelja u postupku javne nabave obavlja Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu. 

 
VIII. 

 
  Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na 
dodanu vrijednost i iznosi 253.600,00 kuna, a što je osigurano Proračunom Općine Podgorač 
za 2010. godinu. 

 
IX. 

 
  Zakonska osnova za provođenje otvorenog postupka je članak 13. stavak 7. i 
članak 129. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07. i 125/08.). 
 

X. 
 
  Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude sukladno 
zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. 
 

XI. 
 

  Plaćanje za isporučenu robu vršiti će se prema odredbama ugovora s 
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije. 
 

XII. 
   
  Ostali uvjeti nabave biti će određeni dokumentacijom za nadmetanje. 
 

XIII. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa: 310-02/10-01/01   
Urbroj: 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                        Goran Đanić, v. r.          
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 05. Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih 
kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 141/06.) i članka 55. Statuta Općine 
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine 
Podgorač  d o n o s i                       
                                  
 

O  D  L  U  K  U 
o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole 

 
I. 
 

  Ovom Odlukom imenuje se Anica Mesić, računovodstveni djelatnik tvrtke 
"Cito" d.o.o. Đakovo, voditeljom za financijsko upravljanje i kontrole u Općini Podgorač.                                    
 

II. 
 

  Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole odgovoran je za uspostavu, 
provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u Općini Podgorač. 
 

III. 
 

  Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole dužan je, uz suglasnost čelnika 
korisnika proračuna, donijeti Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola kao i 
metodologiju za provođenje Plana. 
 

IV. 
 

  Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole priprema godišnje izvješće o 
aktivnostima vezanim uz uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola te ga, nakon 
odobrenja čelnika korisnika proračuna dostavlja Ministarstvu financija, Upravi za 
harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnjoj harmonizacijskoj jedinici) 
do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

 
V. 
 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju 
voditelja za financijsko upravljanje i kontrole ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 
7/09.). 

VI. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
Klasa : 470-04/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                                Goran Đanić, v. r.   
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 06. Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i                                                              
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

I. 
 
  Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad ovlaštenih predstavnika 
javnog naručitelja u postupcima javne nabave. 
 

II. 
 

  Visina naknade iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 210,00 kuna 
(dvjestodesetkuna) neto (voditelj), odnosno 105,00 kuna (slovima: stopetkuna) neto (članovi) 
po provedenom postupku javne nabave. 
   

III. 
 

  Pravo na isplatu naknade imaju ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koji se 
imenuju Odlukom o početku postupka javne nabave, a sudjelovali su u postupku pripreme i 
provođenja postupaka javne nabave. 
 

IV. 
 

  Iznos iz točke II. ove Odluke isplaćivati će se preko tekućeg (žiro) računa po 
okončanju postupka javne nabave.                                   
 

V. 
 

  Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i 
upravu. 

VI. 
 

  Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad 
ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja u postupcima javne nabave ("Službeni glasnik 
Općine Podgorač", broj 1/09.). 
 

VII. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
Klasa : 121-14/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                       Goran Đanić, v. r. 
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 07. Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i                                                                 
 
 
 

O D L U K U 
 

o prihvaćanju ponude 
       
 

I. 
 
        Za izradu Procjene opasnosti i osposobljavanje djelatnika iz područja zaštite na 
radu i zaštite od požara, prihvaća se ponuda tvrtke "Zavod za unapređenje sigurnosti" d.d. 
Osijek.                                       
 
 

II. 
 

            Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 6.000,00 kuna bez PDV-
a (slovima: šesttisućakuna). 

 
 

III. 
 

  U slučaju promjene količine, cijena iz točke II. ove Odluke će se uskladiti 
sukladno ponudi. 
 
 

IV. 
 

  "Zavod za unapređenje sigurnosti" d.d. Osijek, dužan je u roku od 15 dana od 
primitka ove Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač. 

 
 

V. 
 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom 
glasniku Općine Podgorač". 
 
 
Klasa : 115-01/10-01/01 
Urbroj : 2149/04-01/10-02 
Podgorač, 05. siječnja 2010. 
 
 
                      OPĆINSKI NAČELNIK:              

                   Goran Đanić, v. r. 
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 08. Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine 
Podgorač" broj, 4/09.) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Podgorač", 
broj 8/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač  d o n o s i  
 
 
 

R  J  E  Š  E  N J  E 
 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka 
za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području 

Općine Podgorač 
  
 

I. 
 

  Osniva se Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač, i to za: 
 

− održavanje javne rasvjete, 
− održavanje nerazvrstanih cesta, 
− zimska služba na nerazvrstanim cestama. 

 
 

II. 
 

  Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana. 
 
  U Povjerenstvo se imenuju: 
 

- za predsjednika: Sanja Kuruc,               
 

- za zamjenika predsjednika: Nedeljko Oljača,                              
 

- za članove: 1. Radovan Beara,         
 

2. Damir Štefančić,                                
 

      3. Zvonko Ladnjak.      
 
 

III. 
 

  Zadaci Povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka za zaključenje ugovora 
o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Podgorač određeni su Odlukom o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/09.). 
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IV. 
 

  Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na rok 
od 4 godine.      

 
 

V. 
 

  Stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljati 
će Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu. 

 
 
 

VI. 
 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u 
"Službenom glasniku Općine Podgorač". 
 
 

 
Klasa: 363-01/10-01/01 
Urbroj: 2149/04-01/10-01 
Podgorač, 04. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                       Goran Đanić, v. r.          
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 09. Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
("Narodne novine", broj 76/07. i 38/09.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni 
glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač   d o n o s i                                       
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 

 
 
 
  Usvaja se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 
Poduzetničke zone "Podgorač". 
 
 
 
 
Klasa: 350-02/09-01/05 
Urbroj: 2149/04-01/10-41 
Podgorač, 13. siječnja 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
                         OPĆINSKI NAČELNIK: 
                       Goran Đanić, v. r. 
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 01. Na temelju čl. 38. Društvenog ugovora Našički vodovod društvo s 
ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti Našice Vinogradska 3 (dalje 
Društvo) i na temelju čl. 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 20/03 i 82/04) a u 
svezi sa čl. 24. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07) direktor Društva uz suglasnost 
Nadzornog odbora Društva dana 21.12.2009. donosi  
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke  
o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja komunalnih usluga 

 
 

Članak 1. 
 

  U Odluci o uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja komunalnih usluga broj: 
511 od 21.10.2004. /dalje Odluka/ članak 1. mijenja se i glasi: 

 
«Članak 1. 

 
  Komunalnim uslugama u smislu Odluke o uvjetima korištenja, obračuna i 
plaćanja komunalnih usluga broj: 511 od 21.10.2004. smatraju se javne usluge određene 
stavkom 1. čl. 24. Zakona o zaštiti potrošača.  
  Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, obračuna i plaćanja komunalnih 
usluga Društva i to: 
 

1. opskrbe vodom 
2. odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
3. odvoza i deponiranja smeća 
4. održavanje čistoće 
5. održavanje groblja i krematorija i obavljanje pogrebnih poslova 
6. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 
 

Članak 2. 
 

  Članak 8. Odluke mijenja se i glasi: 
 

«Članak 8. 
 

  Društvo može na pisani zahtjev otpisati dio duga potrošaču vode, ako je zbog 
kvara uslijed više sile, došlo do potrošnje vode u određenom obračunskom razdoblju i to u 
pravilu iznad četverostruke  količine potrošnje vode, od prosjeka  potrošnje vode toga 
potrošača za posljednja četiri polugodišnja obračunska razdoblja, koja prethode reklamiranom 
obračunu. Pri tom se oslobođenje dijela plaćanja izračunava umnoškom novčane vrijednosti 
po m3 utrošene vode primjenom formule:  
 
A = B – 4 x P 
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Pri čemu je: 
A = količina vode u m3 koja se otpisuje  
B =Količina m3 utrošene vode po obračunu kojeg potrošač reklamira 
P = prosjek potrošnje m3 vode za posljednja četiri potrošačeva polugodišnja obračunska     
      razdoblja, koja prethode reklamiranom obračunu.  
 
  Ako  potrošač reklamira potrošnju vode u razdoblju koje je kraće ili je 
pak duže od šestomjesečnog razdoblja – tada se srazmjerno određuje i razdoblje u 
kojem se koristi podatak  prosječne četverostruke potrošnje vode  iz st. 1. ovog članka.  
  
  Pojam više sile u konkretnom slučaju tumači i određuje Društvo putem 
odgovarajućeg povjerenstva za reklamacije.  
 
  Zaračunati PDV po reklamiranom obračunu potrošač mora platiti. 
  Ukoliko je potrošač vodu koristio za gašenje požara, Društvo neće naplatiti taj 
utrošak ako potrošač pismeno prijavi požar u roku 8 dana od njegova nastanka. 
 
  Povećanu potrošnju vode zbog kvara na internoj – kućnoj vodovodnoj 
instalaciji potročača kao i u slučaju neopravdanog propusta potrošača da zaštiti internu 
vodovodnu instlaciju od termičkih udara potrošač je dužan platiti i Društvo ga neće osloboditi 
obveze plaćanja uslijed opskrbe vodom. 
 
  Povjerenstvo za reklamacije potrošača može kada procijeni da se radi o 
opravdanom slučaju /hrvatski branitelji, posebno socijalno ugroženi potrošači i sl.) 
predložiti upravi Društva oslobađanje od  cjelokupnog ili dijela potrošačeva dugovanja i 
mimo kriterija utvrđenih ovom Odlukom“ 
 
 

Članak 3. 
 

  Stavak 3. članka 9. Odluke mijenja se i glasi: 
 

  „U opskrbi pitkom vodom zatim odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 
za potrebe domaćinstava  utvrđuju se slijedeća obračunska razdoblja: 

 
        - 01.01. do 30.06. tekuće godine prvo obračunsko razdoblje, zatim 
             - 01.07. do 31.12. tekuće godine drugo obračunsko razdoblje, a ostali 
potrošači sukladno st. 1. čl. 3. ove odluke. 

 
  Očitanje stanja vodomjera vrši se na početku i na koncu svakog obračunskog 
razdoblja, ali i prema ukazanoj potrebi“. 

 
 

Članak 4. 
 

  Na kraju stavka 3. članka 11. Odluke dodaje se rečenica koja pripada tom 
stavku a koja glasi: 
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  „Pod drugim mogućim načinom podrazumijeva se i mogućnost obračuna 
srazmjerno vlasničkim udjelima (broju kvadratnih metara stana) u odnosu na ukupnu površinu 
stambene odnosno poslovne zgrade“. 
 
  Na kraju članka 11. dodaje se novi stavak 5. i 6. koji glasi: 
 
  „Na zahtjev svih suvlasnika stambene-poslovne zgrade Društvo može kada to 
dopuštaju tehničke  mogućnosti umjesto glavnog vodomjera postaviti pojedinačne vodomjere 
(jedan ili više njih) u svaki stan kao poseban dio zgrade, u kojem slučaju će se kao potrošač 
smatrati svaki suvlasnik sukladno podacima o očitanoj potrošnji na tim vodomjerima. 
Potrošač koji ima vodomjer u svom stanu dužan je omogućiti pristup predstavnicima Društva 
radi očitanja vodomjera, u protivnom Društvo će do ishođenja sudskog dopuštenja za prisilno 
očitanje vodomjera ispostaviti uplatnicu temeljem vlastite procjene.  
 
  Vodovodna instalacija od glavnog vodomjera odnosno glavnog  ventila (glavni 
ventil je ventil koji je postavljen iza glavnog vodomjera – a kada je glavni vodomjer uklonjen 
zbog ugradnje pojedinačnih vodomjera tada je to ventil koji se nalazi na mjestu gdje je ranije 
bio glavni vodomjer odnosno za objekte gdje nije ugrađen glavni vodomjer glavni ventil 
nalazi se izvan objekta u glavnom vodovodnom oknu) smatra se zajedničkim djelom i 
uređajem zgrade i u vlasništvu je svih suvlasnika objekta (potrošača) koji su je dužni 
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti – sve sukladno Uredbi o održavanju zgrada (NN 
64/79 i Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04). 
 
 
  Naziv poglavlja pod nazivom „II.3.Obračun korištenja usluge odvoza i 
deponiranja otpada„  mijenja se i glasi: 
 

«II.3. Obračun korištenja usluga  održavanje čistoće, održavanja groblja i krematorija i 
obavljanja pogrebnih poslova, zatim obavljanja dimnjačarskih poslova». 

 
 
  Članak 14. Odluke mijenja se i glasi: 
 

„Članak 14. 
 

  Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene i 
poslovne objekte vrši se sukladno Odluci o obvezatnom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 
odnosno drugom odgovarajućem aktu jedinice lokalne samouprave na području koje se 
usluga vrši primjenom cijene iz važećeg cjenika Društva. 
  

Članak 5. 
 

  Iza članka 17. Odluke, dodaje se novi članak 17.A. i 17.B. koji glase: 
 

«Članak 17. A. 
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  Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje  i  
odvoz komunalnog otpada na uređenja odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.   
           Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i 
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika. Obračun 
održavanja groblja i krematorija i obavljanje pogrebnih poslova vrši se na slijedeći način: 
 

a) cijenu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme 
utvrđuje cjenikom Nadzorni odbor Društva, /čl. 27. Odluke o grobljima Sl. Gl. 
Grada Našica 7/00/  

b) cijenu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta određuje cjenikom 
Nadzorni odbor, /čl. 27. Odluke o grobljima Sl. Gl. Grada Našica 7/00/ 

c) cijena ukopa i kremiranja pokojnika određuje se cjenikom Društva koji se 
donosi sukladno čl. 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

  Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i 
kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Obračun se vrši primjenom cijene iz 
cjenika Društva». 

 
 

„Članak 17.B. 
 
  Odjava potrošača: 
 
  Napuštena domaćinstva – stambeni ili poslovni  objekti u kojima nitko ne živi 
odnosno u kojima se ne obavlja poslovna djelatnost mogu se na pisani zahtjev osobe koja ima 
pravni interes odjaviti s popisa potrošača uz otpis dugovanja za razdoblje u kojem se ne 
koriste, uz predočenje dokaza o tim činjenicama. Kao dokaz mogu poslužiti potvrda izdana od 
jedinice lokalne samouprave, izjava svjedoka i sl.“  

 
 

Članak 6. 
 

  Na kraju članka 18. Odluke dodaje se novi stavak 8. koji glasi: 
 

  „Na koncu šestomjesečnog obračunskog razdoblja potrošač dobiva 
OBRAČUN temeljen na očitanju vodomjera – stvarnoj potrošnji, te 6 mjesečnih  
akontacijskih uplatnica za naredno obračunsko razdoblje čiji se iznos temelji na procjeni - 
očitanju za prethodno razdoblje“. 

 
 

Članak 7.  
 

 Članak 21. Odluke mijenja se i glasi: 
 

«Članak 21. 
 

  Društvo ima pravo obustaviti pružanje komunalne usluge opskrbe vodom i u 
slučajevima: 
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- kada se vrše popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima, 
- kada stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vode i kvalitetu vode u javnoj 

mreži, 
- kada obustavu opskrbe vodom zatraži vlasnik nekretnine, ako se to ne protivi pravima trećih».  

 
 

Članak 8. 
 

  Prijelazne i završne odredbe: 
 
  Ova odluka stupa na snagu osmi dan od objave na oglasnoj ploči Društva. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
uvjetima korištenja, obračuna i plaćanja komunalnih usluga od 30.03.2009. evidentirana pod 
brojem 511/2-04. 
 
 
Broj 511/3-04        
 
 
                                                                                Direktor: 
                                                                                             Oto Dudjak, dipl.oecc., v. r. 
 
                             
                                                                            
  Na ovu odluku suglasnost je dao Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 
dana 21.12.2009. godine. 
                                                                                                
 
 
                            Predsjednik:                                                                              
                                                                                         Dušan Nekić, dipl.ing.polj., v. r. 
 
 
 
 
  Ova odluka objavljena je na oglasnoj ploči Društva dana  22.12.2009. godine, 
te je stupila na snagu dana 30.12.2009. godine. 
 
 
  U smislu čl. 24. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN79/07) radi omogućavanja 
potrošačima da se unaprijed upoznaju sa uvjetima korištenja javnih usluga, ova odluka 
objaviti će se u Službenom glasniku grada Našica u općinama Donja Motičina, Podgorač, i 
Feričanci  i obvezatno na oglasnim pločama i internetskim stranicama tih jedinica lokalne 
samouprave.  
 
 
                                                                                                               Direktor: 
                                                                                                Oto Dudjak, dipl.oecc., v. r. 
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 02. Na temelju čl. 38. Društvenog ugovora sukladno članku 21. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (NN 26/03., 82/04., 110/04 –uredba i 178/04) u predmetu 
donošenja cjenika komunalne usluge – odvoz komunalnog otpada, direktor Društva, sukladno 
Zaključku Nadzornog odbora od 21.12.2009. a nakon pribavljenih potrebnih suglasnosti od 
strane gradonačelnika  odnosno načelnika jedinica lokalne samouprave na području kojih ovo 
Društvo isporučuje navedene komunalne usluge, dana 24.12.2009. donosi  
 
 
 
 

ODLUKU  
 

 O DONOŠENJU CIJENIKA KOMUNALNE USLUGE – ODVOZ 
KOMUNALNOG OTPADA S PRIMJENOM OD  01.01.2010. GODINE  

. 
 
 

- Sukladno dobivenim suglasnostima gradonačelnika odnosno načelnika  jedinica lokalnih 
samouprava, na području kojih ovo Društvo isporučuje komunalne usluge – odvoz 
komunalnog otpada, utvrđuje se činjenica da je ispunjen uvjet iz članka 21. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu te se donosi Cjenik komunalne usluge – odvoz komunalnog 
otpada u tekstu prijedloga  broj 664-09 od 17.12.2009. koji sada nosi  broj 664-09 od 
24.12.2009 s početkom primjene  od  01. siječnja, 2009. godine. 
 

- Cjenik iz prethodne točke  priliježe ovoj odluci i njezin je sastavni dio. 
 

- Ovu odluku provesti će Računovodstveno financijska i Tehnička služba. 
 

- Ova Odluka s priloženim donijetim cjenikom objaviti će se u službenim glasilima i na web 
stranicama Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač, te na oglasnoj ploči 
Našičkog vodovoda.   
 
 
 
Broj: 664-09 
Našice, 24.12.2009 godine. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Direktor: 
                                                                              Oto Dudjak, dipl.oec., v. r. 
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 CJENIK 
KOMUNALNE USLUGE – ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 

 
-s primjenom od 01. siječnja 2010. godine- 

 
 

- DOMAĆINSTVA 
 
a)  Kanta 120 l (1 kom) – mjesečno neto              25,51 kn 

PDV 23%                    5,87 kn 
Ukupno:                  31,38 kn 
 

b) Plastična vreća 120 l (1 kom) – neto        7,02 kn 
 PDV 23%            1,61 kn 
 Ukupno:            8,63 kn 

 
c) Plastična vreća 60 l (1kom) – neto          3,51 kn 
 PDV 23%             0,81 kn 
 Ukupno:             4,32 kn 
 
 

- GOSPODARSTVO  
 
a)  Kanta 120 l (1 kom) – mjesečno neto              71,94 kn 

PDV 23%                  16,55 kn 
Ukupno:                  88,49 kn 
 

b) Kontejner 1100 l (1 kom) – mjesečno neto           647,46 kn 
PDV 23%                148,92 kn 
Ukupno:                796,38 kn 
 
 

Broj: 664-09 
Našice, 24.12.2009. 

 
              Direktor: 
                                                                              Oto Dudjak, dipl.oec., v. r. 
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