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01. Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine»,
broj 138/06.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač»,
broj 07/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01. ožujka
2007. godine, d o n i j e l o j e

O D L U KU
o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu radnog
vremena u ugostiteljstvu i pružanju ugostiteljskih usluga
izvan poslovnih ugostiteljskih objekata i prostorija
Članak 1.
U Odluci o rasporedu radnog vremena u ugostiteljstvu i pružanju ugostiteljskih
usluga izvan poslovnih ugostiteljskih objekata i prostorija («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 4/05.), članak 6. mijenja se i glasi:
«Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Hoteli» i kampovi iz
skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj» utvrđuje se od 0,00 do
24,00 sata.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina «Restorani» i «Barovi»
utvrđuje se od 6,00 do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz prethodnog stavka mogu petkom, subotom i nedjeljom,
uoči blagdana i neradnih dana, kao i u dane slavljenja lokalnih i vjerskih blagdana raditi u
radnom vremenu od 6,00 do 02,00 sata.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina «Restorani» i «Barovi» koji
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima
utvrđuje se od 21,00 do 6,00 sati.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina «Restorani» i «Barovi» koji
se nalaze izvan naseljenih područja naselja utvrđuje se od 0,00 do 24,00 sata.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine «Objekti jednostavnih
usluga» utvrđuje se od 6,00 do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti, bez obzira na vrstu, koji su locirani u zračnim lukama,
željezničkim, autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem
se nalaze.

Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
«Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač može na zahtjev ugostitelja za
pojedine ugostiteljske objekte iz članka 6. stavka 2. rješenjem odrediti drugačije radno
vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih
zabava i sličnih događanja).
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Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač može po službenoj dužnosti za
pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog
vremena od radnog vremena propisanog člankom 6. stavak 3., 4. i 5. u slučajevima učestalog
kršenja javnog reda i mira, komunalnog reda i sl.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 335-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.
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02.
Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne
novine», broj 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Strategije gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države od 17. listopada 2001. godine, a u skladu s Mjerilima i
uvjetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države («Narodne
novine», broj 13/02.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 09. sjednici od 02.
lipnja 2006. godine, d o n i j e l o j e

OD L U K U
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području Općine Podgorač
I.
Općinsko vijeće Općine Podgorač donosi Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Podgorač (u daljnjem
tekstu: Program):
-

ukupna poljoprivredna površina u vlasništvu države iznosi 4.972,7439 ha,
površina određena za povrat imovine iznosi 254,1099 ha,
površina određena za prodaju iznosi 1.736,4979 ha,
površina određena za koncesiju iznosi 2.313,1101 ha,
površina određena za zakup iznosi 599,9411 ha,
površina određena za nepoljoprivredne namjene iznosi 69,0849 ha.

II.
Općinsko vijeće Općine Podgorač utvrđuje da maksimalna površina
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koja se može prodati obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu koji se
bave ratarskom proizvodnjom iznosi za oranice 50 ha, dok ostale stavke ostaju prema
Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta («Narodne novine»,
broj 13/02.) i iznose:
-

1 ha oranice po jednom uvjetnom grlu,
3 ha pašnjaka po jednom uvjetnom grlu,
5 ha vinograda,
5 ha voćnjaka.
III.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području Općine Podgorač, koji je privitak ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio dostavlja se
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom dana objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač».

Klasa : 320-02/06-01/04
Urbroj : 2149/04-02/06-05
Podgorač, 02. lipnja 2006.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.
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03. Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine»,
broj 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države od 17. listopada 2001. godine, a u skladu s Mjerilima i uvjetima za
provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države («Narodne novine», broj
13/02.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05.
i 1/06. - ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 09. sjednici od 02. lipnja 2006. godine uz
Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, d o n o s i

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
I.
Općina Podgorač je jedinica lokalne samouprave kojoj teritorijalno pripadaju
slijedeće katastarske općine:
-

k.o. Podgorač,
k.o. Podgorač II,
k.o. Budimci,
k.o. Poganovci,
k.o. Razbojište,
k.o. Ostrošinci,
k.o. Stipanovci,
k.o. Kršinci i
k.o. Vukojevci- dio.
II.

Općina Podgorač na svom području ima ukupno 4.972,7439 hektara
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
III.
a) Zakup
Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
od 26.03.1999. godine i Ugovora o zakupu od 05.07.1999. godine, Klasa: 945-01/99-01/69 ;
Urbroj: 2158-06/5/99-1 putem javnog natječaja dano je u zakup na vrijeme od 10 godina
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o. Budimci
k.o. Budimci
k.o. Budimci
k.o. Budimci

k.č.br. 1389, površine 38 ha 29 a 19 m2
k.č.br. 1389, površine 25 ha 0 a 0 m2
k.č.br. 1389, površine 3 ha 0 a 0 m2
k.č.br. 1389, površine 4 ha 0 a 0 m2

U KU PN O :

70 ha 29 a 19 m2
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Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
od 26.03.1999. godine i Ugovora o zakupu od 05.07.1999. godine, Klasa: 945-01/99-01/70 ;
Urbroj: 2158-06/5/99-1 putem javnog natječaja dano je u zakup na vrijeme od 10 godina
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o. Poganovci k.č.br. 331, površine 7 ha 62 a 42 m2

U KU PN O :

7 ha 62 a 42 m2

b) Koncesija
Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 18.12.2003. godine, Klasa:
320-02/03-03/01 ; Urbroj: 5030116-03-20 i Ugovora o koncesiji poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države od 25.02.2004. godine, Klasa: 320-02/03-01/243 ; Urbroj: 525-2-03-06/NV
putem javnog natječaja dano je u koncesiju na vrijeme od 30 godina poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o. Poganovci k.č.br. 733, površine 26 ha 74 a 43 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 733, površine 26 ha 74 a 43 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 733, površine 2 ha 0 a 0 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 735, površine 23 ha 13 a 20 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 736, površine 14 ha 14 a 32 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 737, površine 34 ha 74 a 36 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 738, površine 36 ha 54 a 94 m2
k.o. Poganovci k.č.br. 740, površine 8 ha 54 a 75 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1027, površine 21 ha 24 a 84 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1027, površine 10 ha 62 a 42 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1028, površine 7 ha 19 a 57 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1028, površine 1 ha 79 a 89 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1029, površine 5 ha 80 a 7 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1030, površine 27 ha 17 a 27 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1050, površine 11 ha 67 a 44 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1050, površine 11 ha 67 a 44 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1050, površine 0 ha 50 a 0 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1051, površine 10 ha 7 a 46 m2
k.o. Budimci k.č.br. 1051, površine 20 ha 14 a 92 m2
k.o. Budimci k.ć.br. 1052, površine 9 ha 29 a 16 m2
UKUPNO :

309 ha 80 a 91 m2

c) Temeljem članka 58. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske zaključilo je Ugovor o korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države dana ____________, Klasa:

___________________ ; Urbroj: ___________________
poljoprivredno zemljište koje se nalazi u
9
-

k.o.

k.č.br.

s (Ratarstvom d.d.) za

, površine

U KU PN O :

0

d) Plodouživanje
Odlukom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske dano je na plodouživanje
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o.

k.č.br.

, površine

U KU PN O :

0

e) Darovanje
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od ___________________, Klasa:
_________________________ ; Urbroj: ____________________________ darovano je
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o.

U KU PN O :

k.č.br.

, površine

0

f) Prodaja
Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
od 24.08.1999. godine i Ugovora o kupoprodaji od 20.10.1999. godine, Klasa: 945-01/9901/56 ; Urbroj: 2158-06/00-99-01 putem javnog natječaja prodano je poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države koje se nalazi u
-

k.o. Budimci k.č. br. 1447, površine 66 ha 2 a 47 m2

U KU PN O :

66 ha 2 a 47 m2

Temeljem Odluke Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
od 04.07.2000. godine, Klasa: 320/02-0001/986 ; Urbroj: 525-09-00-02/JI i Ugovora o
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kupoprodaji od 10.08.2000. godine, Klasa: 320-02/00-01/1018 ; Urbroj: 525-09-00-02/MS
putem javnog natječaja prodano je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi
u
-

k.o. Podgorač k.č. br. 761/16, površine 36 a 25 m2

U KU PN O :

36 a 25 m2

IV.
POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT IMOVINE
Za povrat poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, u vlasništvo i posjed
prijašnjim vlasnicima ili njihovim zakonskim nasljednicima prema Zakonu o naknadi za
imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («Narodne novine», broj
92/96., 39/99., 43/00., 131/00., 27/01. i 65/01.) određuje se poljoprivredno zemljište u
vlasništvu države koje se nalazi u
- k.o. Podgorač
- k.o. Podgorač II
- k.o. Stipanovci
- k.o. Budimci
- k.o. Poganovci
- k.o. Razbojište
- k.o. Ostrošinci
- k.o. Kršinci
- k.o. Vukojevci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

U KU PN O :

160,8206 ha
0 ha
2,5401 ha
48,1687 ha
27,3796 ha
5,7318 ha
7,5177 ha
1,9514 ha
0 ha

254,1099 ha

V.
POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU
Općina Podgorač određuje za prodaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države koje se nalazi u
- k.o. Podgorač
- k.o. Podgorač II
- k.o. Stipanovci
- k.o. Budimci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

431,7748 ha
174,6565 ha
44,4669 ha
781,6371 ha

- k.o. Poganovci
- k.o. Razbojište

ukupna površina
ukupna površina
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127,7590 ha
72,5087 ha

- k.o. Ostrošinci
- k.o. Kršinci
- k.o. Vukojevci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

86,4868 ha
16,6239 ha
0,5842 ha

U KU PN O :

1736,4979 ha

VI.
POVRŠINE ODREĐENE ZA KONCESIJU
Općina Podgorač određuje za koncesiju poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države koje se nalazi u
- k.o. Podgorač
- k.o. Podgorač II
- k.o. Stipanovci
- k.o. Budimci
- k.o. Poganovci
- k.o. Razbojište
- k.o. Ostrošinci
- k.o. Kršinci
- k.o. Vukojevci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

U KU PN O :

1045,9731 ha
0 ha
59,1080 ha
663,6706 ha
544,3584 ha
0 ha
0 ha
0 ha
0 ha

2313,1101 ha

VII.
POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP
Općina Podgorač određuje za zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države koje se nalazi u
- k.o. Podgorač
- k.o. Podgorač II
- k.o. Stipanovci
- k.o. Budimci
- k.o. Poganovci
- k.o. Razbojište
- k.o. Ostrošinci
- k.o. Kršinci
- k.o. Vukojevci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

243,2674 ha
0 ha
0 ha
143,1329 ha
100,4856 ha
23,8702 ha
58,0976 ha
31,0874 ha
0 ha

U KU PN O :

599,9411 ha
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VIII.

POVRŠINE IZDVOJENE OD POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
U skladu sa prostorno - planskom dokumentacijom (Urbanistički plan, Plan
uređenja naselja i dr.), a sukladno Strategiji gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države izdvaja se za Općinu Podgorač od poljoprivredne proizvodnje
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se nalazi u
- k.o. Podgorač
- k.o. Podgorač II
- k.o. Stipanovci
- k.o. Budimci
- k.o. Poganovci
- k.o. Razbojište
- k.o. Ostrošinci
- k.o. Kršinci
- k.o. Vukojevci

ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina
ukupna površina

U KU PN O :

32,8945 ha
1,9116 ha
0,2877 ha
30,8119 ha
2,8444 ha
0 ha
0,0598 ha
0,2750 ha
0 ha

69,0849 ha

IX.
Sastavni dio ovog Programa je :
a) Odluka Općinskog vijeća Općine Podgorač o donošenju Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Podgorač,
b) Posjedovni listovi Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar
Osijek, Ispostave Našice,
c) Uvjerenje Ureda državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, Službe za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko - pravne poslove, Ispostave
Našice,
d) Temeljna karta Republike Hrvatske u mjerilu 1:10 000.

X.
Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Podgorač («Službeni
glasnik Općine Podgorač», broj 6/02. i 1/04.).
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XI.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine
Podgorač», uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva.

Klasa : 320-02/06-01/04
Urbroj : 2149/04-02/06-04
Podgorač, 02. lipnja 2006.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.

14
04. Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), članka 30. Statuta Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 6. Odluke o
komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 4/04.), Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 13. sjednici od 01. ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se:
- objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji se na području Općine
Podgorač planiraju graditi u 2007. 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:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Namjenski izvor financiranja za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka
1., 2. i 3. ovog članka je komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1.
točka 4. i 5. 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.
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Članak 4.
Prikaz objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2007.
godini, s opisom posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom za
svaku skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama kako slijedi:
1. Objekt i uređaji javnih površina
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naziv
objekta / uređaja
nogostup
nogostup
nogostup
nogostup
nogostup
nogostup
autobusna nadstrešnica
autobusna nadstrešnica
autobusna nadstrešnica
dječje igralište

Lokacija

Vrsta zahvata

Stipanovci
Razbojište
Ostrošinci
Podgorač
Kelešinka
Bijela Loza
Podgorač
Poganovci
Budimci
Budimci

izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja
izgradnja

UKUPNO

Procjena
troškova
25.000
30.000
10.000
25.000
15.000
20.000
12.500
12.500
12.500
10.000
172.500

Izvori financiranja: Proračun općine: 170.000
Ostali izvori
: 2.500
2. Objekti groblja i mrtvačnice
Red
broj
1.
2.

Naziv
objekta / uređaja
mrtvačnica
mrtvačnica

Lokacija

Vrsta zahvata

Ostrošinci
Bijela Loza

izgradnja
dovršenje
UKUPNO

Procjena
troškova
40.000
80.000
120.000

Izvori financiranja: Proračun općine: 110.000
Ostali izvori
: 10.000
3. Objekti javne rasvjete
Red
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv
objekta / uređaja
javna rasvjeta
javna rasvjeta
javna rasvjeta
javna rasvjeta

Lokacija

Vrsta zahvata

Budimci
Poganovci
Kršinci
Podgorač

izgradnja
izgradnja
dovršenje
izgradnja
UKUPNO

Procjena
troškova
55.000
30.000
50.000
30.000
165.000
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Izvori financiranja: Proračun Općine: 160.000
Ostali izvori
: 5.000

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
327.500
dovršenje
130.000
UKUPNO
457.500

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
440.000
ostali izvori
17.500
UKUPNO
457.500

4. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom
Red
broj
1.

Naziv
objekta / uređaja
magistralni cjevovod

Lokacija
Markovac N.-Razbojište

Vrsta
Količina
zahvata
izgradnja 13000 m
UKUPNO

Procjena
troškova
200.000
200.000

Izvori financiranja: Proračun općine: 40.000
Priključne takse: 150.000
Ostali izvori
: 10.000
5. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Red
broj
1.

Naziv
objekta/uređaja
kanalizacija

Lokacija

Vrsta zahvata

Količina

Podgorač

dovršenje
UKUPNO

6000 m

Procjena
troškova
500.000
500.000

Izvori financiranja: Proračun općine: 240.000
Priključne takse: 250.000
Ostali izvori:
10.000

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA
izgradnja
200.000
dovršenje
500.000
UKUPNO

700.000

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Proračun općine
280.000
priključne takse
400.000
ostali izvori
20.000
UKUPNO
700.000

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.
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Članak 6.
Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar
kalendarske godine utvrdit će Općinsko poglavarstvo 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 2007. godine.

Klasa: 361-01/07-01/01
Urbroj: 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.

18
05. Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine», broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), članka 30. Statuta Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 2. Odluke o
komunalnoj naknadi («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 1/02.), Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 13. sjednici od 01. ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI U 2007. GODINI KOJE SE
FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne
djelatnosti u 2007. godini koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2007. 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 2007. godinu u
visini od 170.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade na komunalne djelatnosti
kako slijedi:
6. održavanje javne rasvjete
7. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
8. čišćenje i održavanje javnih površina
9. održavanje groblja
10. odvodnja atmosferskih voda

90.000 kuna
15.000 kuna
20.000 kuna
25.000 kuna
20.000 kuna

Članak 4.
Okvirni opseg radova za djelatnosti iz članka 3. ovog Programa utvrđuje se u
tablicama kako slijedi:
3. Održavanje Javne rasvjete
Red
broj

Namjena

Iznos

1.
2.

Utrošak električne energije
Održavanje i popravci
UKUPNO
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60.000
30.000
90.000

2. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
UKUPNO

15.000
15.000

3. Čišćenje i održavanje javnih površina
Red
broj
1.
2.
3.

Namjena

Iznos

Čišćenje divljih deponija smeća
Odvoz konfiskata
Košnja
UKUPNO

3.000
2.000
15.000
20.000

4. Održavanje groblja
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Održavanje groblja
UKUPNO

25.000
25.000

5. Odvodnja atmosferskih voda
Red
broj
1.

Namjena

Iznos

Odvodnja atmosferskih voda
UKUPNO

20.000
20.000

U KU PN 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 2007. godine.
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Klasa: 363-02/07-01/01
Urbroj: 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.

21
06. Na temelju članka 9. a) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne
novine», broj 47/90. i 27/93.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01.
ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2007. godini

I.
Programom javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2007. 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
2007. godini.
II.
Općina Podgorač u Program javnih potreba u kulturi u 2007. 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 2007.
godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2007. godinu i raspoređuju se kako
slijedi:
HKD «Podgoračani» Podgorač
Radio Našice
16. Smotra folklora «Oj, jesenske duge noći»
Obilježavanje Dana Općine Podgorač
Podgoračke ljetne noći

5.000,00 kuna
17.000,00 kuna
5.000,00 kuna
3.500,00 kuna
15.000,00 kuna

Kapitalne donacije
HKD «Podgoračani» Podgorač

10.000,00 kuna

UKUPNO:

55.500,00 kuna
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IV.
Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač za donošenje
pojedinačnih odluka i drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.

VI.
Ovaj Program biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 612-01/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.

23
07.
Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03. i 44/06.) i članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni
glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13.
sjednici od 01. ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2007. godini

I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2007. 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 2007. godini.
II.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži:
-

pomoć obiteljima i kućanstvima,
stipendiranje studenata,
pomoć za ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema,
Crveni križ Našice,
Civilna zaštita.
III.

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2007. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2007. godinu i raspoređuju se
kako slijedi:
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Stipendiranje studenata
Pomoć za ortopedske sprave, pomagala
i ostala medicinska oprema
Crveni križ Našice
Civilna zaštita

158.000,00 kuna
72.000,00 kuna
6.000,00 kuna
5.000,00 kuna
9.000,00 kuna

Kapitalne donacije
Crveni križ Našice

3.000,00 kuna

UKUPNO:

253.000,00 kuna
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IV.

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

V.
Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.

VI.
Ovaj Program biti će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 550-01/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zorica Gudelj, v. r.

25
08.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01.
ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 361-01/07-01/02
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.

26
09.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01.
ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za komunalne djelatnosti u 2006. godini koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-02/07-01/02
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.

27
10.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01.
ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini
Podgorač za 2006. godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 612-01/07-01/02
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.

28
11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 13. sjednici od 01.
ožujka 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Podgorač za 2006. godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 550-01/07-01/02
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 01. ožujka 2007.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zorica Gudelj, v. r.

29
01.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 26. sjednici
od 19. veljače 2007. godine, d o n i j e l o j e

O DLUKU

I.
Općina Podgorač prihvaća zamolbu za partnerstvo Doma zdravlja Našice,
Bana Jelačića 6 za projekt obnove Zdravstvene stanice Budimci, a u sklopu Projekta
socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO) područja od posebne državne skrbi. Općina
Podgorač podupire navedeni projekt, ali bez obveze financijskog sudjelovanja.

II.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u
«Službenom glasniku Općine Podgorač».

IV.
Ova Odluka oslobođena je od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 6.
stavka 1. točke 2. 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. i 129/06.).

Klasa : 510-03/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-02
Podgorač, 19. veljače 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

30
02. Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj
117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 25. sjednici
od 05. veljače 2007. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu
i provedbu postupka nabave kombi vozila
I.
Naručitelj Općina Podgorač sa sjedištem u Podgoraču, Trg P. Pejačevića 2,
matični broj 0423718, osniva Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave
usluge izrade Prostornog plana uređenja Općine Podgorač.
Planom nabave za 2007. godinu nabavka je evidentirana pod rednim brojem
17.
II.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1)
Jurica Požega, dipl. iur., sam. uprav. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač, za voditelja,
2)
Ivica Borovička, zamjenik načelnika Općine Podgorač, za člana,
3)
Ivica Varga, račun. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač,
za člana.
Za zamjenika člana imenuje se Ivanka Balentić, administr. ref. – tajnik u
Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.
Odgovorna osoba naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač.
III.
Predmet nabave je kombi vozilo.
Nabavka će se provesti prikupljanjem ponuda u ograničenom postupku nabave,
s provedbom po okončanju postupka javne nabave za izvođenje radova.

IV.
Planirana ukupna vrijednost nabave iznosi 50.000,00 kuna, a što je osigurano
Proračunom Općine Podgorač za 2007. godinu.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s
pružateljem usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
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Klasa: 406-01/07-01/01
Urbroj: 2149/04-03/07-01
Podgorač, 05. veljače 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

32
03. Na temelju članka 40. stavak 1., 2. i 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 174/04.) i članka 45.
Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.),
Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 25. sjednici od 05. veljače 2007. godine, d o n i j
elo je

Z A K LJ U Č A K
1. Općina Podgorač oslobađa Ivicu Kos iz Podgorača, J. Kozarca 35, obveze
plaćanja naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda za nekretninu izgrađenu u Podgoraču, J. Kozarca 35.
2. O oslobađanju obveza iz prethodne točke na podnositeljev zahtjev izdati će
se posebna potvrda kojom se omogućava ishođenje priključka na komunalnu infrastrukturu.
3. Raskida se Ugovor o naknadi za priključenje nekretnine iz točke 1. ovog
Zaključka na sustav javne vodoopskrbe zaključen između Općine Podgorač i Mirjane Kos iz
Podgorača.
4. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-01/07-01/05
Urbroj : 2149/04-03/07-02
Podgorač, 05. veljače 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Goran Đanić – Redakcija i uprava:
Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač, Trg P. Pejačevića 2, Tel/Fax:
031/698-014, www.podgorac.hr, e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr Cijena pojedinog
broja je 10,00 kn, a godišnja pretplata 100,00 kn. Pretplata se vrši uplatom na žiro – račun
broj: 2393000-1834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 21 7706 – MB
pravne osobe ili 22 7706 – JMBG fizičke osobe sa naznakom «za Službeni glasnik Općine
Podgorač».

