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42.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13. i 1/18.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 10. sjednici od 29. listopada
2018. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje
Partnerskog sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta
„Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Podgorač suglasno je s provedbom EU projekta
„Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ sukladno Studiji izvodljivosti
i Aplikacijskom dokumentu EU projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture
aglomeracije Našice“, kao i s činjenicom da će Općina Podgorač sudjelovati u njegovom
financiranju.
Članak 2.
Općina Podgorač suglasna je s prijedlogom Partnerskog sporazuma o pripremi,
realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije
Našice“, koji je u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Projektantska vrijednost ukupnog projekta iznosi 165.010.198,00 kuna, a Studijom
izvodljivosti predvidivi iznos udjela sufinanciranja Općine Podgorač iznosi 75.547,00 kuna.
Općina Podgorač kao sudionik projekta, a u svrhu dobivanja odobrenja korištenja
financijskih sredstava iz Fonda Europske unije, ovom Odlukom potvrđuje da će osigurati svoj udio
iz sredstava Proračuna Općine Podgorač.
Članak 4.
Općinskom načelniku Općine Podgorač daje se ovlaštenje za potpisivanje
Partnerskog sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno –
komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".
Klasa : 402-03/18-01/01
Urbroj : 2149/04-02/18-02
Podgorač, 29. listopada 2018.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.
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57.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), 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 članova Povjerenstva za provedbu
Javnog natječaja za prijam namještenika – komunalnog djelatnika u radni odnos na neodređeno
vrijeme u Vlastiti pogon Općine Podgorač.
II.
Visina naknade za rad članova Povjerenstva iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u
iznosu od 250,00 kuna (dvjestopedesetkuna) neto za provedeni postupak Javnog natječaja za prijam
namještenika – komunalnog djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon
Općine Podgorač.
III.
Pravo na isplatu naknade iz točke II. ove Odluke imaju članovi Povjerenstva iz točke
I. ove Odluke koji su sudjelovali u postupku pripreme i provođenja postupka Javnog natječaja za
prijam namještenika – komunalnog djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Vlastiti pogon
Općine Podgorač.
IV.
Naknada iz točke II. ove Odluke isplaćivati će se preko tekućeg (žiro) računa.
V.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i
upravu.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 121-15/18-01/03
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 17. rujna 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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58.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13. i 1/18.) i članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač
studentima ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.), Općinski načelnik Općine
Podgorač d o n o s i

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. godinu
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019.
godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se :
 za predsjednika: Sanja Kuruc,
 za zamjenika predsjednika: Anđelko Kovač,
 za članove: 1. Natalija Lukačić,
2. Perica Perić,
3. Jurica Požega, dipl. iur.
II.
Zadaci Povjerenstva određeni su Odlukom o dodjeli stipendija Općine Podgorač
studentima ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.).
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na godinu
dana.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 604-02/18-01/02
Urbroj : 2149/04-01/18-01
Podgorač, 10. listopada 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK:
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Goran Đanić, v. r.
59.
Na temelju članka 33. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
("Narodne novine", broj 94/13. i 73/17.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik
Općine Podgorač“, broj 1/13. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAK LJ U ČAK

1. Daje se suglasnost Našičkom parku d.o.o. Markovac Našički na Cjenik javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
broj 236/2018 od 10. rujna 2018. godine.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/18-01/08
Urbroj : 2149/04-01/18-02
Podgorač, 29. rujna 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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60.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13. i 1/18.), članka 6. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.) i Zaključka Općinskog vijeća Općine
Podgorač o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. godinu
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 5/18.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

Z A K LJ U Č AK

1. Pokreće se postupak dodjele stipendija Općine Podgorač za studijsku 2018. /
2019. godinu.
2. Postupak dodjele stipendija iz točke 1. ovog Zaključka provesti će se putem
Javnog natječaja.
3. Postupak pripreme i provedbe Javnog natječaja povjerava se Povjerenstvu za
dodjelu stipendija Općine Podgorač.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 604-02/18-01/01
Urbroj : 2149/04-01/18-03
Podgorač, 11. listopada 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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01.
Na temelju članka 33. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.
94/13 i 73/17), članka 20. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17), te članka
8.stavka 1. točke 11. i članka 17. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica (Službeni
glasnik Grada Našica, br. 2/18), Našički Park d.o.o. za komunalne djelatnosti, Markovac Našički,
Radnička 2/2 donosi:

CJENIK
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada
Cijena javne usluge određuje se prema izrazu: C = MJU + (JCV x BP x U) + UK
Pri čemu je:
C:
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u
kunama
MJU: Cijena obvezne minimalne javne usluge izražene u kunama
JCV: Jedinična cijena pražnjenja volumena spremnika miješanog komunalnog otpada
izražena u kunama
BP: Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju
U:
udio korisnika usluge u korištenju spremnika i
UK: Ugovorna kazna izražena u kunama.
Red.br.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Vrsta cijene

Jedinica
mjere

A/Domaćinstva
Obvezna minimalna javna
korisnik
usluga MJU-za spremnik 120 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
120 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
240 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
360 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-Spremnik
1100 lit
B/Gospodarstvo

Obvezna minimalna javna

korisnik

Cijena
bez
PDV(kn)

Cijena
s
PDV(kn)

56,27

63,59

3,63

4,10

7,26

8,20

10,89

12,31

33,29

37,62

71,82

81,16
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usluga MJU-za spremnik 120 lit
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
120 lit
Obvezna minimalna javna
korisnik
usluga MJU-za spremnik 240 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
240 lit
Obvezna minimalna javna
korisnik
usluga MJU-za spremnik 360 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
360 lit
Obvezna minimalna javna
korisnik
usluga MJU-za spremnik 1100 lit
Jedinična cijena pražnjenje volumena
spremnika miješanog kom. otpada
pražnjenje
JCV-za jedno pražnjenje-spremnik
1100lit
C/Kućanstva
Plastična vreća 120 lit za dodatni
kom
odvoza korisnika JU
D/Gospodarstvo
Plastična vreća 120 lit za dodatni
kom
odvoz korisnika JU

3,63

4,10

143,64

162,31

7,26

8,20

215,46

243,47

10,89

12,31

658,59

744,21

33,29

37,62

9,26

10,46

10,80

12,20

Sve cijene izražene su u kunama.
Iznos ugovorne kazne određen je u članku 21. Odluke.
Cijena javne usluge iz ovog cjenika određena za domaćinstva primjenjuje se i na dobrotvorne i
humanitarne organizacije te vjerske zajednice i sportska društva.
Ovaj Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. studeni 2018. godine, do kada važi i primjenjuje
se Cjenik od 01. kolovoza 2015. godine.
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IZNOS RAČUNA ZA DOMAĆINSTVA SUKLADNO PRIJEDLOGU CJENIKA U OBRAČUNSKOM
RAZDOBLJU 1 MJ/SPREMNIK 120 L
C=MJU+(JCV*BP*U)+UK

PDV 13%

UKUPNO

59,90

7,79

67,69

63,53

8,26

71,78

67,15

8,73

75,88

70,78

9,20

79,98

JEDAN ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA/MJESEČNO
C=
DVA ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA/MJESEČNO
C=
TRI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA/MJESEČNO
C=
ČETIRI ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA/MJESEČNO
C=

OBRAZLOŽENJE:
Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17) na način kojim se osigurava primjena načela
»onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te
usluge sukladno odredbama ovoga Zakona, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, (NN br.
50/17), te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Našica (Sl.gl. br.2/18).
Davatelj usluge dužan je korisniku usluge obračunavati cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1.
Zakona razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju, pri čemu je kriterij količine
otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika .
U cijenu javne usluge iz članka 30. stavka 1. Zakona uključeni su sljedeći troškovi: troškovi nabave
i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada i
druge troškove propisane Uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona.
Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog
otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.
Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

Broj: 236/2018
Markovac Našički, 10.09.2018.

Direktor:
Hrvoje Žiha, dipl. ing., v. r.
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