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24.
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj
120/16.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.),
Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja 2017. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o jednostavnoj nabavi
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i
svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Podgorač kao javnog naručitelja, ovom se
Odlukom uređuju postupci koji prethode stvaranju ugovornih odnosa za nabavu roba i usluga
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00
kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi
ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.
Članak 2.
Postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00
kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kuna provode se
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 3.
U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ove Odluke, obvezno se primjenjuju
i drugi važeći zakonski i podzakonski akti, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.
Članak 4.
Postupci nabave roba, radova i usluga iz članka 1. ove Odluke moraju biti u skladu
sa Planom nabave.
Plan nabave za proračunsku godinu donosi Općinski načelnik Općine Podgorač, u
skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Podgorač.
Članak 5.
Dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati
na dobivanje poslova ili Ugovora o javnoj nabavi za nabavu roba, usluga i radova u smislu ove
Odluke i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na nabavu radi
postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni
posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.
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II.

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KUNA
Članak 6.

Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna
provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenicu potpisuje
Općinski načelnik.
Iznimno kada se radi o specifičnom predmetu nabave (nabava nefinancijske imovine,
intelektualne i osobne usluge i sl.), odnosi između Općine Podgorač kao javnog naručitelja i
izvršitelja urediti će se Ugovorom.
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: javnom naručitelju, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih
cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom
subjektu/dobavljaču.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica može sadržavati sukladno odredbama
Zakona o javnoj nabavi, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave, ugovornoj kazni.
O izdanim narudžbenicama obavezno se vodi evidencija.
III.

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA
Članak 7.

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Odluka o pokretanju postupka nabave sadrži najmanje slijedeće podatke: naziv
predmeta nabave, redni broj predmeta nabave prema Planu nabave, procijenjenu vrijednost nabave,
izvor planiranih sredstava, osobe koje provode postupak nabave (Stručno povjerenstvo za javnu
nabavu) i popis gospodarskih subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponude.
Članak 8.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake
ili veće od 70.000,00 kuna provodi Stručno povjerenstvo za javnu nabavu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) koje za svaki pojedini postupak nabave imenuje odgovorna osoba javnog naručitelja
Odlukom iz članka 7. ove Odluke.
Povjerenstvo ima slijedeće obveze i ovlasti:
 priprema postupka nabave (dokumentacija o nabavi, troškovnici i dr.),
 provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje
ponuda i sastavljanje Zapisnika, pregled i ocjena ponuda i sastavljanje
Zapisnika),
 utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka nabave
na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane Povjerenstva, Općinski
načelnik Općine Podgorač donosi Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka nabave.
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Članak 9.
Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00
kuna provodi se pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (slovima: tri) gospodarska subjekta.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja (odvjetničke usluge,
javnobilježničke usluge, zaštita isključivih prava i sl.), poziv za dostavu ponuda može se uputiti
samo 1 (slovima: jednom) gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti
zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom i sl.). Istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, poziv za
dostavu ponuda objavljuje se i na internetskim stranicama Općine Podgorač.
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, opis
predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete
plaćanja, rok valjanosti ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu, sredstvo i
uvjete jamstva (ako se traži), rok za dostavu ponude, način dostavljanja ponude, adresu na koju se
ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 10 (slovima: deset) dana od dana
upućivanja poziva za dostavu ponuda.
Članak 10.
U pozivu za dostavu ponuda javni naručitelj može odrediti osnove za isključenje
ponuditelja, kriterije za odabir i sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te vrstu,
sredstvo i uvjete jamstva, a sve u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 11.
Postupak jednostavne nabave može se poništiti ako:
 postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka
jednostavne nabave da su bile poznate prije,
 postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva
za dostavu ponuda da su bile poznate prije.
Postupak jednostavne nabave mora se poništiti ako:
 nije pristigla nijedna ponuda,
 nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana
ponuda.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, Općinski načelnik
Općine Podgorač bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.
Članak 12.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi se Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude.
Za donošenje Odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru obvezno sadrži: podatke o javnom naručitelju, predmetu nabave,
naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora, cijenu nabave bez PDV-a, osnove
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za isključenje ponuditelja, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja Odluke o odabiru i potpis
odgovorne osobe.
Članak 13.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluka o poništenju postupka jednostavne
nabave obvezno se dostavlja svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi postupaka
nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
1/14.).
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa: 400-08/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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25.
Na temelju članaka 20. i 42. stavak 1. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o lokalnim
porezima („Narodne novine“, broj 115/16.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja
2017. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU O POREZIMA OPĆINE PODGORAČ
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora
financiranja Općine Podgorač.

II.

VRSTE POREZA
Članak 2.
Porezi Općine Podgorač su:
1.
2.
3.
4.
5.

Prirez porezu na dohodak,
Porez na potrošnju,
Porez na kuće za odmor,
Porez na korištenje javnih površina,
Porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak uveden je Odlukom o prirezu porezu na dohodak
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 8/10. i "Narodne novine", broj 137/10.).
Članak 4.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 % (slovima: petposto).
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe, rezidenti, obveznici poreza na
dohodak od nesamostalnog rada, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na dohodak
od imovine i imovinskih prava, poreza na dohodak od kapitala, poreza na dohodak od osiguranja i
drugog dohotka koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Podgorač, i
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nerezidenti koji su na području Općine Podgorač ostvarili dohodak, sukladno odredbama Zakona o
porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Članak 6.
Osnovica prirezu poreza na dohodak je utvrđen porez na dohodak.
Članak 7.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Podgorač i uplaćuje se na
prolazni račun poreza i prireza na dohodak broj: IBAN HR9710010051734012007.
Članak 8.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava.
2. Porez na potrošnju
Članak 9.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i druga
žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima
na području Općine Podgorač.
Članak 10.
Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža
ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima na području Općine Podgorač.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u
ugostiteljskim objektima, u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća u roku i na način propisan
Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
Obračunati porez iskazuje se u evidencijama propisanim za obračun poreza.
Članak 11.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz članka 10. stavak 2. ove
Odluke.
Članak 12.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 13.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor na području Općine Podgorač.
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Članak 14.
Kućom za odmor smatra se svaka građevina (zgrada, dio zgrade, stan) koja se
povremeno koristi za odmor ili oporavak.
Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade (klijeti)
koje služe za smještaj poljoprivrednih alata, strojeva i slično.
Ukoliko u ukupnoj površini kuće za odmor postoji jedan dio prostora koji se koristi
za spremanje alata ili drugih gospodarskih strojeva, isti prostor ne podliježe obvezi plaćanja poreza.
Članak 15.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,50 kuna po kvadratnom metru korisne
površine kuće za odmor.
Članak 16.
Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnoj poreznoj upravi dostaviti
podatke o kući za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao
i podatke o poreznom obvezniku.
Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se
utvrđuje porez na kuće za odmor ili u roku od 15 dana od kada je nastala promjena.
Članak 17.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog
ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima
smješteni prognanici i izbjeglice, osim ako isti ne plaćaju najamninu.
Članak 18.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 19.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje su korisnici
javnih površina za čije je korištenje izdano odobrenje od strane nadležnog tijela Općine Podgorač.
Porez na korištenje javnih površina propisan ovom Odlukom primjenjuje se i na
slučajeve zauzimanja, odnosno korištenja javne površine bez odgovarajuće suglasnosti nadležnog
tijela Općine Podgorač, do ishođenja suglasnosti, odnosno uklanjanja objekata i vraćanja javne
površine u prethodno stanje, u postupku kojeg provodi komunalno redarstvo.
Članak 20.
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Ovisno o namjeni, utvrđuje se visina poreza na korištenje javnih površina kako
slijedi:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Namjena

Iznos

Kiosci, montažni objekti
Ugostiteljske terase (od 01.04. do 31.10.)
Šatori, kiosci, klupe, prikolice i sl. za pružanje ugostiteljske djelatnosti
Prigodna prodaja
Prodaja na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
Uslužne naprave (automati)
Šatori, štandovi, klupe i sl. u svrhu izborne promidžbe
Reklame, oglasne ploče, panoi i sl.
Cirkusi, zabavni parkovi i sl.
Pokretna prodaja

10,00 kn/m2
6,00 kn/m2
10,00 kn/m2
10,00 kn/m2
10,00 kn/m2
10,00 kn/m2
10,00 kn/m2
8,00 kn/m2
300,00 kn
200,00 kn

Način
obračuna
mjesečno
mjesečno
dnevno
dnevno
dnevno
dnevno
dnevno
mjesečno
dnevno
mjesečno

Članak 21.
Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina
obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.
5.

Porez na nekretnine
Članak 22.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana
uz porez na nekretnine uređuju se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Podgorač, a
sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III.

PROVEDBENE ODREDBE
Članak 23.

Općina Podgorač poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate općinskih poreza propisanih ovom Odlukom, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija,
Poreznu upravu, osim poreza na nekretnine.
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga
članka pripada naknada u iznosu od 5 % ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih
prihoda (Financijska agencija) da naknadu iz stavka 2. ovog članka obračuna i uplati u Državni
proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 24.
Ministarstvo financija, Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni
mjesec, Općini Podgorač dostavljati izvješća o utvrđenim obvezama i naplatama poreza.
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Članak 25.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao
i sve ostale postupovne radnje te kaznene i prekršajne odredbe primjenjuju se odredbe Općeg
poreznog zakona, Zakona o lokalnim porezima, Zakona o općem upravnom postupku i drugih
mjerodavnih važećih propisa i akata.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Odredbe članaka 13. – 18. ove Odluke prestaju važiti 01. siječnja 2018. godine.
Članak 27.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj Odluci, a koji nisu
dovršeni do 01. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama ove Odluke.
Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/06.).
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa : 410-01/17-01/05
Urbroj : 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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26.
Na temelju članka 7. stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst i 96/16.) i
članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko
vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja 2017. godine, d o n i j e l o j e

O D L U KU
o izmjeni Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih
u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke
I.
U Odluci o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2017. godinu za političke stranke ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/17.) (u
daljnjem tekstu: Odluka), točka III. mijenja se i glasi:
"Godišnji iznos sredstava prema kriterijima iz točke I. i II. ove Odluke raspoređuje se
kako slijedi:
1. Hrvatskoj narodnoj stranci
2. Hrvatskoj seljačkoj stranci
3. Hrvatskoj stranci umirovljenika
4. Hrvatskoj demokratskoj zajednici
5. Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje
6. Demokratskom savezu nacionalne obnove
7. Listi grupe birača nositeljice Natalije Lukačić

UKUPNO :

8.850,00 kn
500,00 kn
550,00 kn
2.000,00 kn
1.500,00 kn
500,00 kn
550,00 kn

14.450,00 kn
II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".
Klasa : 402-06/17-01/04
Urbroj : 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
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Ljiljana Zidar, v. r.
27.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač („Službeni
glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05.
srpnja 2017. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za statutarno – pravna pitanja
I.
U Povjerenstvo za statutarno – pravna pitanja izabiru se:
1. Suzana Đanić, predsjednica,
2. Aleksandar Lazić, član,
3. Ljiljana Zidar, član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.

Klasa: 021-04/17-01/09
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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28.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.) i članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podgorač („Službeni
glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05.
srpnja 2017. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe
I.
U Povjerenstvo za predstavke i pritužbe izabiru se:
1. Tomislav Moguš, predsjednik,
2. Miroslav Štefančić, član,
3. Helga Grabar, član.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom
glasniku Općine Podgorač“.

Klasa: 021-04/17-01/10
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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29.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja 2017.
godine, d o n i j e l o j e

R J E Š E NJ E
o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje
imena ulica i trgova Općine Podgorač
I.
Osniva se Komisija za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač.
Komisija se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
II.
U Komisiju se imenuju:
 za predsjednika: Sanja Kuruc,
 za zamjenika predsjednika: Zdenka Vukomanović, prof.,
 za članove: 1. Natalija Lukačić,
2. Mirjana Potnar,
3. Jurica Požega, dipl. iur.
III.
Zadatak Komisije je razmatranje i utvrđivanje prijedloga naziva ulica i trgova na
području Općine Podgorač.
IV.
Stručne i administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije obavljati će
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
V.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju i
imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 4/10.).
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 021-04/17-01/11
Urbroj : 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.
PREDSJEDNICA
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OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ljiljana Zidar, v. r.
30.
Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
("Narodne novine", broj 73/97.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja 2017.
godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda na području Općine Podgorač
I.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području
Općine Podgorač imenuju se:
- za predsjednika: Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač,
- za zamjenika predsjednika: Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika,
- za članove:
1. Aleksandar Lazić,
2. Ivanka Balentić,
3. Marina Maurac.
II.
Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavljati će Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu.
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na
vrijeme od 4 godine.
IV.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/13.).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 021-04/17-01/12
Urbroj: 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.
PREDSJEDNICA
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OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
31.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 02. sjednici od 05. srpnja 2017.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2016. godini.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 311-01/17-01/01
Urbroj : 2149/04-02/17-02
Podgorač, 05. srpnja 2017.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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54.
Na temelju članka 11. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik
Općine Podgorač", broj 4/04., 6/09., 8/10. i 1/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni
glasnik Općine Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Općina Podgorač oslobađa HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. za
distribuciju i opskrbu električne energije Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,
obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine infrastrukturne
namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, kabel – KB 10(20)
kV priključni za TS 10(20)/0,4 kV Podgorač 6, transformatorska stanica TS
10(20)/0,4 kV Podgorač 6 i kabel – KB NN 0,4 kV rasplet iz TS 10(20)/0,4 kV
Podgorač 6 (Poduzetnička zona „Podgorač“), jer se radi o izgradnji objekta
prometnog, infrastrukturnog sadržaja, odnosno objekta od javnog općinskog
interesa.
2. O oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se posebno
Rješenje.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu
i upravu.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-03/17-01/04
Urbroj : 2149/04-01/17-02
Podgorač, 19. lipnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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55.
Na temelju članka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine",
broj 153/13.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Ovim Zaključkom Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje konačan
prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podgorač.
2. Konačan prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Podgorač dostaviti će se Zavodu za prostorno uređenje Osječko – baranjske
županije radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Podgorač s Prostornim planom Osječko –
baranjske županije.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 350-02/16-01/03
Urbroj : 2149/04-01/17-16
Podgorač, 04. srpnja 2017.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Jurica Požega, dipl. iur. – Redakcija i
uprava: Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax: 031/698014, www.podgorac.hr, e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr Cijena pojedinog broja je 10,00 kn, a
godišnja pretplata 100,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na žiro – račun broj:
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osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom "za Službeni glasnik Općine Podgorač".

