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01.
Na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne
novine", broj 174/04., 97/07., 38/09. i 127/10.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni
glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici od 08.
veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU

I.
Usvaja se Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Podgorač, broj: ZOP-ZIS12/11. od 07. prosinca 2011. godine, koju je izradio "Zavod za unapređenje sigurnosti" d.d. Osijek.

II.
Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Podgorač čini sastavni dio ove Odluke.

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

Klasa : 810-01/10-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-08
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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02.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 153/09.) i članka
35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće
Općine Podgorač na 17. sjednici od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje obveza i postupak priključenja na komunalne vodne građevine,
rokovi za priključenje, visina i način plaćanja naknade za priključenje, način i uvjeti financiranja
gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućnih korisnika te kontrola, nadzor i
prekršajne odredbe.
Članak 2.
(1) Komunalne vodne građevine kao javna dobra u javnoj uporabi na koje se ovom
Odlukom uređuje priključenje su:
-

građevine za javnu vodoopskrbu,
građevine za javnu odvodnju.

(2) Vodne usluge koje se pružaju korisnicima uporabom građevina iz stavka 1. ovog članka
su:
-

usluge javne vodoopskrbe,
usluge javne odvodnje.

(3) Komunalnim vodnim građevinama iz stavka 1. ovog članka upravlja javni isporučitelj
vodne usluge.
(4) Javni isporučitelj vodnih usluga na području Općine Podgorač je tvrtka "Našički
vodovod" d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Našicama; Vinogradska 3 (u
daljnjem tekstu: Isporučitelj vodnih usluga).
Članak 3.
(1) Priključenjem na komunalne vodne građevine, u smislu odredbi ove Odluke, smatra se
izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje
vodnih usluga.
(2) Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe smatra se cjevovod pitke vode od spoja na
uličnoj mreži do vodomjernog okna smještenog unutar građevinske čestice zaključno s glavnim
vodomjerom i zapornim uređajem neposredno iza glavnog vodomjera.
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(3) Glavnim vodomjerom, u smislu ove Odluke, smatra se uređaj za mjerenje ukupne
potrošnje pitke vode u zgradi, neovisno o posebnim dijelovima zgrade, a koji se nalazi u prostoru za
smještaj vodomjera.
(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje vodoopskrbne mreže.
(5) Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda, ima ugrađen vodomjer.
(6) Priključkom na građevinu za javnu odvodnju smatra se dio odvodnog cjevovoda od spoja
na uličnoj mreži do kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan nje.
(7) Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne
vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i slično).
Članak 4.
(1) Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge nekretnine dužan je održavati vodomjerno
okno kao i kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u nadležnosti Isporučitelja vodnih
usluga koji ih je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.
(2) Korisnik vodne usluge dužan je bez odgode ovlaštenim djelatnicima Isporučitelja
vodnih usluga i Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač (u daljnje
tekstu: Upravni odjel) omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i
instalacija priključka radi utvrđivanja stanja tih objekata i uređaja, očitanja vodomjera, uzimanja
uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka vodomjera i instalacija priključka.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 5.
Priključenje na komunalne vodne građevine nije dopušteno suprotno odredbama ove
Odluke, propisima o gradnji i propisima kojima se uređuje vodno gospodarstvo.
Članak 6.
(1) Vlasnik postojeće građevine ili građevine koja se gradi, obvezan je priključiti svoju
nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, ukoliko su takvi
sustavi izgrađeni u području na kojem se nalazi nekretnina, te su osigurani tehničko - tehnološki
uvjeti za priključenje.
(2) Građevinom na koju se odnosi obveza priključenja smatra se svaka građevina stambene
ili poslovne namjene za čiju je gradnju prema posebnom propisu potreban akt na temelju kojega se
može graditi ili se po tom propisu smatra uporabljivom građevinom.
(3) Vlasnici građevina za gradnju kojih po posebnom propisu nije potreban akt na temelju
kojeg se mogu graditi kao i vlasnici poljoprivrednog zemljišta odnosno građevinskog zemljišta koje
nije privedeno namjeni, mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine
ukoliko za to postoje tehničko - tehnološki uvjeti, ali na podnošenje takvog zahtjeva nisu obvezni.
(4) Građevine izgrađene bez akta o dopuštenju gradnje i građevine za koje se prema
posebnom propisu vodi postupak obustave građenja ili postupak uklanjanja građevine, ne smiju se
priključiti na komunalne vodne građevine.
Članak 7.
Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
odnosno javnu odvodnju, vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno,
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pojedinačno riješiti vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama
i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.
Članak 8.
(1) Vlasnik građevine odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku,
objekte i uređaje iz članka 7. ove Odluke.
(2) Vlasnik građevine za odvodnju otpadnih voda iz stavka 1. ovog članka dužan je istu
podvrgnuti kontroli ispravnosti, osobito na svojstvo propusnosti, po ovlaštenoj osobi i ishoditi
potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.
Članak 9.
(1) Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici građevina i drugih nekretnina na koje se
prema ovoj Odluci odnosi obveza priključenja (u daljnjem tekstu: obveznici priključenja) dužni su
podnijeti Isporučitelju vodnih usluga zahtjev za priključenje građevine, odnosno druge nekretnine
na komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:
-

za građevine u gradnji u ulicama s izgrađenom i funkcionalnom javnom vodnom
građevinom, 15 dana po pribavljanju akta kojim se dopušta gradnja, a najkasnije prije
početka uporabe te novoizgrađene građevine,
za postojeće građevine u ulicama bez izgrađene i funkcionalne javne vodne građevine,
najkasnije 8 mjeseci od završetka izgradnje i postizanja funkcionalne sposobnosti
komunalne vodne građevine,
za postojeće građevine u ulicama s izgrađenom i funkcionalnom javnom vodnom
građevinom, najkasnije 10 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke,
za postojeće građevine koje već imaju izveden priključak na komunalnu vodnu
građevinu , ali nisu ishodili odgovarajući akt o priključenju niti platili naknadu za
priključenje, najkasnije 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Isporučitelj vodnih usluga dužan je obveznicima priključenja na komunalne vodne
građevine u slučaju iz stavka 1. podstavak 2 ovog članka dostaviti pisanu obavijest o mogućnosti
priključenja u roku mjesec dana od dana postizanja funkcionalne sposobnosti komunalne vodne
građevine, a u slučaju iz stavka 1. podstavak 3. i 4. ovog članka u roku od 2 mjeseca od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
(3) Priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine mora se u
svakom slučaju okončati u roku od 12 mjeseci od dana dostave pisane obavijesti obveznicima
priključenja.
Članak 10.
(1) Ako obveznik priključenja ne podnese zahtjev, odnosno ne priključi svoju građevinu ili
drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima iz članka 9. ove Odluke, na prijedlog
Isporučitelja vodnih usluga Upravni odjel donijet će rješenje o obvezi priključenja na teret
obveznika priključenja.
(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba tijelu Osječko - baranjske
županije nadležnom za gospodarstvo.
(3) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka, osim obveze priključenja utvrđuju se i podaci o
vlasniku građevine te građevini koja se priključuje na komunalne vodne građevine, visina naknade
za priključenje, rok za priključenje, nalog Isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret
vlasnika građevine ili drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja stvarnih troškova
priključenja Isporučitelju vodnih usluga te mogućnost prisilne naplate ako vlasnik, odnosno drugi
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zakoniti posjednik građevine u određenom roku ne uplati troškove izgradnje priključka i naknadu za
priključenje.
(4) Ako se rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi za slučaj iz članka 9. stavak 1. podstavak
4. sadržavat će nalog Isporučitelju vodnih usluga da izvrši kontrolu već izvedenog priključka i po
potrebi, uz zaključenje ugovora o rekonstrukciji priključka, izvrši samo radove neophodne za
usklađenje priključka s Općim tehničkim uvjetima za priključenje i s pravilima struke.
(5) Ako obveznik priključenja ne postupi po rješenju iz stavka 1. ovog članka, Upravni odjel
protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.
III. OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ZA PRIKLJUČENJE
Članak 11.
(1) Isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih
usluga u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
(2) Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga obvezno sadrže detaljne odredbe o:
-

postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne
građevine,
tehničko - tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),
kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,
uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,
uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,
postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga,
tehničko - tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera,
uvjetima za privremeno korištenje vodnih usluga i
ostalim postupcima i uvjetima neophodnim za funkcionalnu sposobnost sustava.

(3) Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih
usluga na internetu ili na drugi prikladan način te ih učiniti dostupnim javnosti za cjelokupno
vrijeme njihova važenja.
Članak 12.
U skladu s Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelj vodnih usluga
izdaje:
-

posebne uvjete priključenja na komunalne vodne građevine, u postupku pokrenutom
prema propisima o prostornom uređenju i gradnji radi donošenja akta kojim se dopušta
građenje,
potvrdu o sukladnosti s posebnim uvjetima priključenja, kojom se potvrđuje da je projekt
za ishođenje akta kojim se dopušta građenje sukladan posebnim uvjetima priključenja,
suglasnost za priključenje po primljenom zahtjevu budućeg korisnika vodnih usluga.
Članak 13.

Priključivanje na komunalne vodne građevine mora se u tehničko - tehnološkom smislu
izvesti prema pravilima struke, vodeći računa da se obavi uz najmanje troškove, da se osigura
funkcioniranje priključka te da se priključenjem novog korisnika ne naruši odgovarajući standard
vodne usluge ranije priključenih korisnika.
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Članak 14.
(1) Priključenje na komunalne vodne građevine izvodi se tako da se na svaku nekretninu
koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan
priključak odvodnje.
(2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim vodoopskrbnim priključkom, Isporučitelj vodnih
usluga može dopustiti ugradnju paralelnih vodomjera ako postoje opravdani razlozi te su ispunjeni
tehničko - tehnološki uvjeti za takav način priključenja.
IV. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 15.
(1) Priključak se izvodi na pisani zahtjev investitora gradnje građevine, vlasnika ili drugoga
zakonitog posjednika građevine odnosno druge nekretnine.
(2) U smislu ove Odluke gradnjom se smatra i svaki zahvat koji za posljedicu ima povećanje
građevinske bruto površine građevine, promjenu namjene građevine ili dijela građevine, odnosno
nastajanje većeg broja posebnih dijelova nekretnine kao samostalnih uporabnih cjelina.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se na tipskom obrascu Isporučitelju vodnih
usluga u rokovima iz članka 9. ove Odluke.
(4) Uz zahtjev za priključenje obveznik priključenja građevine iz članka 6. stavak 2. ove
Odluke dužan je priložiti:
-

dokaz o vlasništvu građevine, odnosno druge nekretnine za koju se traži priključak, a
drugi zakoniti posjednik prilaže punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za
koju se traži priključak,
akt na temelju kojega je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenje da je građevina
sagrađena prije 15. veljače 1968. godine,
kopiju katastarskog plana odnosne katastarske čestice, ne stariju od 6 mjeseci,
podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o registraciji (za pravne osobe).

(5) Uz zahtjev za priključenje vlasnik nekretnine iz članak 6. stavak 3. ove Odluke dužan je
priložiti:
-

-

dokaz o vlasništvu zemljišta za koje se traži priključak, ili akt Općine Podgorač kojim se
dopušta postavljanje privremene građevine na javnu površinu, ili poziv na odredbu
posebnog propisa kojom se građevina za koju se traži priključenje izuzima od obveze
pribavljanja akta kojim se dopušta gradnja,
kopiju katastarskog plana odnosne katastarske čestice, ne stariju od 6 mjeseci,
podatke o podnositelju zahtjeva, OIB i rješenje o registraciji (za pravne osobe).
Članak 16.

(1) U povodu zahtjeva iz članka 15. ove Odluke Isporučitelj vodnih usluga utvrđuje
mogućnost priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine u skladu s
Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga i stanjem na lokaciji zatraženog priključenja.
(2) Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj vodnih usluga u roku od
30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva izdaje suglasnost za priključenje na komunalnu
vodnu građevinu.
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(3) Ukoliko ne postoje uvjeti za priključenje nekretnine na koju se odnosi zahtjev iz članka
15. ove Odluke Isporučitelj vodnih usluga u roku iz stavka 2. ovog članka odbit će zahtjev za
priključenje.
(4) Isporučitelj vodnih usluga odbit će zahtjev za priključenje građevine na sustav javne
vodoopskrbe ukoliko ista građevina prethodno nije priključena na sustav javne odvodnje ili na
odgovarajuću septičku / sabirnu jamu atestom potvrđenu na vodonepropusnost.
Članak 17.
(1) Suglasnost za priključenje na komunalne vodne građevine sadrži najmanje:
-

podatke o građevini ili nekretnini koju se priključuje,
podatke o vlasniku ili zakonitom posjedniku,
tehničko - tehnološke uvjete priključenja s odgovarajućim grafičkim prikazima,
rok za izvođenje priključka,
obvezu plaćanja, iznos i rok za plaćanje naknade za priključenje u skladu s ovom
Odlukom,
obvezu i rok za zaključenje ugovora o izgradnji priključka s Isporučiteljem vodnih
usluga,
predvidivu cijenu izgradnje priključka i način plaćanja te cijene.

(2) Suglasnost za priključenje može sadržavati i ostale podatke u skladu s odredbama Općih
i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.
(3) Akt o odbijanju davanja suglasnosti za priključenje sadrži najmanje:
-

podatke o podnositelju zahtjeva i građevini ili drugoj nekretnini na koju se zahtjev
odnosi,
razlog zbog kojeg se uskraćuje davanje suglasnosti za priključenje,
nalog za otklanjanje uzroka za uskraćivanje suglasnosti s rokom za postupanje ukoliko je
za uskraćivanje suglasnosti odgovoran podnositelj zahtjeva.
Članak 18.

(1) Jedan primjerak suglasnosti za priključenje iz članka 17. ove Odluke Isporučitelj vodnih
usluga dužan je neposredno nakon izdavanja te suglasnosti dostaviti Upravnom odjelu radi
donošenja rješenja o obračunu naknade za priključenje.
(2) Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se u skladu s odredbama ove Odluke svi
elementi za obračun i naplatu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i to zasebno
za priključenje na pojedinu vrstu komunalne vodne građevine iz članka 2. stavak 1. ove Odluke.
(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba upravnom tijelu Osječko baranjske županije nadležnom za gospodarstvo u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.
(4) Žalba iz stavka 3. ovog članka ne odgađa izvršenje rješenja, no žalbeno tijelo može
odlučiti da se izvršenje odgodi, ako bi izvršenjem nastala nenadoknadiva šteta obvezniku.
Članak 19.
Po izvršenoj naplati naknade ili dijela naknade za priključenje u skladu s odredbama članka
29. ove Odluke, Upravni odjel izdat će budućem korisniku vodnih usluga odgovarajuću potvrdu o
reguliranom pitanju podmirenja naknade za priključenje.
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Članak 20.
(1) Radove izgradnje priključka izvodi Isporučitelj vodnih usluga, a stvarni trošak radova
snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.
(2) Uz predočenje potvrde iz članka 19. ove Odluke vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine dužan je s Isporučiteljom vodnih usluga sklopiti ugovor o gradnji priključka.
(3) Ugovor obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka, troškovnik s
troškovima gradnje, način i rok izvedbe priključka, rok za uplatu iznosa troškova gradnje, posebne
uvjete priključenja te odredbu o predaji priključka u vlasništvo Isporučitelja vodnih usluga bez
naknade.
Članak 21.
(1) Isporučitelj vodnih usluga izvodi radove priključenja samostalno ili posredstvom
ovlaštene fizičke ili pravne osobe.
(2) Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko - tehnoloških uvjeta koje određuje
Isporučitelj vodnih usluga, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.
(3) Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba Isporučitelja vodnih usluga.
(4) Na zahtjev budućeg korisnika vodnih usluga Isporučitelj vodnih usluga može dopustiti
da uz njegov nadzor i prema pravilima struke, budući korisnik vodnih usluga u vlastitoj režiji izvede
zemljane radove na svom priključku.
V. PRIVREMENO KORIŠTENJE VODNIH USLUGA
I PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Članak 22.
Vlasniku ili drugom zakonitom posjedniku građevine, odnosno druge nekretnine, koji je
podnio zahtjev za priključak na komunalne vodne građevine te priložio dokumentaciju sukladno
članku 11. ove Odluke, osim akta kojim je dopuštena gradnja građevine, odnosno uvjerenja da je
građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine, može se privremeno omogućiti isporuka vodnih
usluga do ishođenja akta o dopuštenju gradnje, a najduže za period od 3 godine od dana stupanja na
snagu ove Odluke.
Članak 23.
(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine iz članka 22. ove Odluke dužan je s
Isporučiteljom vodnih usluga sklopiti ugovor kojim se utvrđuju prava i obveze stranaka u vezi s
privremenom isporukom vodnih usluga.
(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine iz članka 22. ove Odluke snosi stvarne
troškove rada i utrošenog materijala radi omogućavanja privremene isporuke vodne usluge.
(3) Isporučitelj vodnih usluga će Općim i tehničkim uvjetima detaljno propisati postupak i
uvjete za privremeno korištenje vodnih usluga.
Članak 24.
(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine iz članka 22. ove Odluke dužan je u roku
od 15 dana od dana ishođenja akta kojim se dopušta građenje Isporučitelju vodnih usluga podnijeti
zahtjev za trajni priključak sukladno članku 15. ove Odluke.
(2) Ako vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u roku iz članka 22. ove Odluke ne
podnese potpun zahtjev za trajno priključenje, Isporučitelj vodnih usluga će raskinuti ugovor i
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obustaviti isporuku vodne usluge, bez prava vlasnika odnosno zakonitog posjednika nekretnine na
povrat sredstava uplaćenih na ime troškova privremene isporuke.
Članak 25.
(1) Na zahtjev investitora, vlasnika ili korisnika privremene i slične građevine, Isporučitelj
vodnih usluga može, ukoliko za to postoje tehničko - tehnološki uvjeti, dati suglasnost za
privremeno priključenje na komunalne vodne građevine, a najduže za razdoblje od 1 godine.
(2) Za privremeni priključak odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se
odnose na postupak priključenja.
(3) S istekom razdoblja iz stavka 1. ovog članka privremeni priključak po postupku
određenom ovom Odlukom mora dobiti svojstvo trajnog priključka, u suprotnom je Isporučitelj
vodnih usluga dužan takav priključak blokirati.
VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 26.
(1) Vlasnik građevine ili druge nekretnine, pored troškova izgradnje priključka iz članka 20.
ove Odluke, dužan je platiti i naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine i to zasebno
za priključenje na pojedinu vrstu komunalne vodne građevine.
(2) Osnovica za obračun naknade za priključenje na komunalne vodne građevine je
građevinska (bruto) površina građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne
građevine.
(3) Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se
na svaki posebni dio nekretnine zasebno.
(4) Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta kao posebnih dijelova nekretnine
pribraja se površini posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, osim ako se ti posebni
dijelovi nekretnine priključuju na komunalne vodne građevine pa se naknada za priključenje plaća
zasebno od posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.
Članak 27.
(1) Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine utvrđuje se u odnosu
prema prosječnoj mjesečnoj bruto plaći u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu (u daljnjem
tekstu: PBP ), o čemu podatak službeno objavljuje Državni zavod za statistiku.
(2) Novoobjavljeni podatak o PBP počinje se u smislu ove Odluke primjenjivati prvog dana
u mjesecu koji slijedi datum objave.
(3) Visina naknade za priključenje na komunalne vodne građevine utvrđuje se u identičnim
iznosima za priključenje na javnu vodoopskrbu i za priključenje na javnu odvodnju, prema površini
i namjeni nekretnine koja se priključuje i to:
-

za stambenu zgradu do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine, u iznosu od 25% PBP,
za stan kao posebni dio nekretnine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od
25% PBP,
za stambenu zgradu preko 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao
posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% PBP,
za stan kao posebni dio nekretnine preko 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu
od 45% PBP,
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-

za stambenu zgradu preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao
posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od jedne PBP,
za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao
posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, do 500 m2 građevinske
(bruto) površine, u iznosu od jedne PBP,
za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao
posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, preko 500 m2 građevinske
(bruto) površine, u iznosu od dvije prosječne PBP,
za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao
posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30% PBP,
za garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta kao posebne dijelove nekretnine u koje se
uvode priključci na komunalne vodne građevine, u iznosu od 40% PBP,
za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja,
zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine
društvene namjene, u iznosu 30% PBP,
za zgrade / građevine športsko - rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni
i sl.), u iznosu jedne PBP,
za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.)
ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, u iznosu od 20% PBP,
za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i
gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u
iznosu od 20% PBP,
za neizgrađeno građevinsko zemljište površine do 600 m2, u iznosu od 50% PBP,
za neizgrađeno građevinsko zemljište površine preko 600 m2, u iznosu jedne PBP,
za privremeni priključak prema članku 25. ove Odluke, u iznosu od 20% PBP.
Članak 28.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je Proračuna Općine
Podgorač i kao namjenski prihod koristi se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih
vodnih građevina na području Općine Podgorač.
Članak 29.
(1) Naknada za priključenje utvrđena rješenjem o obvezi priključenja iz članka 10. ove
Odluke, odnosno rješenjem o obračunu naknade za priključenje iz članka 18. ove Odluke, plaća se
jednokratno ili obročno.
(2) Obveznik plaćanja naknade za priključenje dužan je u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja iz stavka 1. ovog članka, izvršiti jednokratnu uplatu cjelokupnog iznosa naknade.
(3) Obveznik plaćanja naknade može u roku iz stavka 2. ovog članka podnijeti zahtjev za
zaključenje ugovora o obročnoj otplati naknade.
(4) Ugovorom o obročnoj otplati naknade za priključenje, plaćanje se utvrđuje u najviše 12
jednakih mjesečnih obroka.
(5) Ugovor o obročnoj otplati naknade za priključenje obvezno sadrži klauzulu o
odgovarajućim instrumentima osiguranja plaćanja.
(6) Troškove zaključenja i provedbe ugovora snosi obveznik plaćanja naknade.
Članak 30.
(1) Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaća se za građevine
odnosno nekretnine u vlasništvu Općine Podgorač.
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(2) Obveze plaćanja naknade za priključenje na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje mogu
djelomično ili u cijelosti biti oslobođeni:
-

tvrtke u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine Podgorač, razmjerno vlasničkom
udjelu,
ustanove kojima je Općina Podgorač osnivač ili suosnivač, razmjerno osnivačkom udjelu
i pravima,
udruge i ostali korisnici koji se u cijelosti ili pretežito financiraju iz općinskog
Proračuna,
investitori gradnje objekata od javnog ili općeg interesa za Općinu Podgorač.

(3) Kad je učešće Općine Podgorač u financiranju izgradnje objekta utvrđeno zakonom ili
drugim propisom, odnosno kada je za takvo učešće utvrđen javni interes Općine Podgorač,
vrijednost naknade za priključenje za koju se investitor djelomično ili u cijelosti oslobađa,
posebnim će pisanim ugovorom biti određena kao učešće Općine Podgorač u financiranju izgradnje
takvog objekta, odnosno kao suvlasnički dio.
(4) Pojedinačne odluke o djelomičnom ili cjelovitom oslobađanju obveze plaćanja naknade
za priključenje, na temelju obrazloženih i dokumentiranih zahtjeva tražitelja iz stavka 2. i 3. ovog
članka, donijet će Općinski načelnik Općine Podgorač.
(5) Odlukom iz stavka 4. ovog članka utvrdit će se i izvori sredstava iz kojih će se
nadomjestiti iznos za koji se obveznik oslobađa.
(6) O donesenim odlukama iz stavka 4. ovog članka, Općinski načelnik Općine Podgorač je
obvezan jednom godišnje izvijestiti Općinsko vijeće Općine Podgorač.
(7) Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaća se za izmještanje
postojećih zakonito izgrađenih priključaka kao i njihovo uklanjanje pod uvjetom da podnositelj
zahtjeva za takav zahvat ishodi suglasnost Isporučitelja vodnih usluga, da radove izvede isključivo
Isporučitelj vodnih usluga i da podnositelj zahtjeva podmiri trošak izvođenja radova.
Članak 31.
Naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine ne plaćaju osobe koje prema
odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.
VII. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 32.
Gradnja komunalnih vodnih građevina i financiranje te gradnje provodi se na temelju
višegodišnjih planova i godišnjih programa gradnje komunalnih vodnih građevina.
Članak 33.
(1) Ako gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena programom gradnje
komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine
mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku,
pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Podgorač.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka zaključuje se u pisanom obliku te obvezno sadrže i
odredbe o:
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-

obvezi uplaćivanja u korist Proračuna Općine Podgorač,
obvezi Općine Podgorač da svakom pojedinačnom uplatitelju izvrši povrat dijela
uplaćenih sredstava koji premašuje visinu naknade za priključenje utvrđene ovom
Odlukom,
obvezi svakog pojedinačnog uplatitelja da izvrši doplatu sredstava do visine naknade za
priključenje utvrđene ovom Odlukom.

(3) Povrat sredstava iz stavka 2. ovog članka Općina Podgorač može izvršiti i priznavanjem
uplate društvenih davanja ili dijela tih davanja za obračun i naplatu kojih je nadležna Općina
Podgorač.
(4) Za obračun visine obveze, utvrđen stavcima 2. i 3. ovog članka , primjenjivat će se
podatak o visini naknade iz Odluke koji bude važeći na dan isteka ugovorom o sufinanciranju
ugovorenog roka pod uvjetom da je cjelovit ugovoreni iznos i uplaćen, odnosno na dan dobivanja
uporabne dozvole za objekt javne vodoopskrbe ili odvodnje koji se sufinanciranjem gradi.
(5) Povrat odnosno doplata sredstava, utvrđeni stavcima 2. i 3. ovog članka izvršit će se
najkasnije u razdoblju od 5 godina od dana zaključenja ugovora o sufinanciranju.
VIII. NADZOR
Članak 34.
(1) Isporučitelj vodnih usluga primjenjuje i samostalno vrši kontrolu primjene odredbi ove
Odluke vezanih uz provedbu postupka priključenja, tehničko - tehnološke uvjete i rokove
priključenja građevine odnosno druge nekretnine na javne vodne građevine te sudjeluje u
pokretanju prekršajnog postupka za prekršaje iz članka 35. i 36. ove Odluke na način određen
Prekršajnim zakonom i ovom Odlukom.
(2) Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Upravni odjel.
(3) Ovlaštena osoba Upravnog odjela u provođenju ove Odluke može samostalno, po
službenoj dužnosti ili po prijavi Isporučitelja vodnih usluga odnosno njegovu zahtjevu za izdavanje
obveznog prekršajnog naloga, poduzeti naročito sljedeće mjere:
-

izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu,
pokrenuti prekršajni postupak,
poduzimati druge radnje u granicama ovlaštenja.

IX. NOVČANE KAZNE
Članak 35.
(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. samovoljno, suprotno odredbama članka 5. ove Odluke, priključi svoju građevinu odnosno
drugu nekretninu na komunalnu vodnu građevinu,
2. ne priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu, a to je prema odredbama ove
Odluke obvezan, u roku iz članka 9. stavka 3. ove Odluke,
3. uništava ili namjerno oštećuje priključak i druge dijelove komunalne vodne građevine,
4. proširi svoje unutarnje instalacije vodoopskrbe i odvodnje i na one posebne dijelove
nekretnine koji u slučaju zasebnog priključenja podliježu obvezi priključenja sukladno
odredbama članka 26. stavka 4. ove Odluke,
5. priključi svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na tuđi priključak .
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(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit
će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba.
Članak 36.
(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. primjereno ne održava vodomjerno okno i kontrolno okno priključka na sustav odvodnje,
2. ne omogući slobodan pristup priključku na komunalnu vodnu građevinu određen odredbom
članka 4. stavka 2. ove Odluke,
3. priključi svoju građevinu ili drugu nekretninu na septičku ili sabirnu jamu koja ne
udovoljava zahtjevima iz članka 8. stavak 2. ove Odluke,
4. ne podnese zahtjev za priključenje u rokovima iz članka 9. stavka 1.,
5. kao korisnik privremene isporuke vodnih usluga ne podnese zahtjev za priključenje u roku
iz članka 24. stavka 1. ove Odluke,
6. neprimjerenom i nepropisnom uporabom ugrozi funkcionalnu sposobnost komunalnih
vodnih građevina,
7. koristi vodu iz javnih hidranata bez suglasnosti Isporučitelja vodnih usluga i plaćanja
odgovarajuće cijene za preuzete količine vode,
8. dopusti, protivno odredbama ove Odluke, priključenje drugih korisnika vodnih usluga na
priključak vlastite građevine ili druge nekretnine,
9. ne zaključi s Isporučiteljem vodne usluge ugovor o rekonstrukciji priključka sukladno
odredbi članka 10. stavka 4. ove Odluke,
10. ne zaključi s Isporučiteljem vodne usluge ugovor o izgradnji priključka određen člankom
20. stavkom 2. ove Odluke.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 2.500,00 kuna kaznit će se
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.
(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se
fizička osoba.
Članak 37.
(1) Novčanom kaznom u visini 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Isporučitelj vodnih
usluga ako:
1. ne održava one dijelove priključka na komunalne vodne građevine koji su u njegovoj
nadležnosti na način određen člankom 4. stavkom 1. ove Odluke,
2. ne dostavi obveznicima priključenja pisanu obavijest o mogućnosti priključenja u rokovima
iz članka 9. stavak 2. ove Odluke,
3. ne donese Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga u roku iz članka 11. stavak 1. ove
Odluke,
4. ne učini Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga dostupnim za javnost na način
određen člankom 11. stavak 3. ove Odluke,
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5. ne izda suglasnost za priključenje ili ne odbije zahtjev za priključenje na komunalnu vodnu
građevinu u roku iz članka 16. stavak 2. ove Odluke,
6. izda suglasnost za priključenje na sustav javne vodoopskrbe suprotno odredbi članka 16.
stavak 4. ove Odluke,
7. ne dostavi primjerak suglasnosti upravnom tijelu iz članka 18. stavka 1. ove Odluke,
8. s budućim korisnikom vodne usluge sklopi ugovor o gradnji priključka bez prethodno
pribavljene potvrde Općine Podgorač iz članka 19. ove Odluke.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom od 400,00 kuna kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
(1) Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama
Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih
voda ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 2/06. i 2/10.).
(2) Budućim korisnicima vodnih usluga koji su zaključili ugovor o sufinanciranju gradnje
komunalnih vodnih građevina, a do stupanja na snagu ove Odluke nisu mogli ishoditi propisani
pojedinačni akt o priključenju na te komunalne vodne građevine jer iste nisu bile funkcionalno
osposobljene, niti su priključenje izvršili bez propisanog pojedinačnog akta, izvršit će se povrat
sredstava uplaćenih iznad iznosa naknade propisane ovom Odlukom za pojedinu vrstu priključenja.
(3) Povrat sredstava iz stavka 2. ovog članka izvršit će se po podnesenom zahtjevu i
zaključenom dodatku ugovora u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 39.
Za Obveznike priključenja koji postojeće priključke na komunalne vodne građevine nemaju
uređene u skladu s Odlukom iz članka 40. ove Odluke niti s ovom Odlukom, a koji u roku od 90
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke podnesu zahtjev za priključenje svoje građevine, neće
se primijeniti odredbe članka 35. stavka 1. točke 1. ove Odluke.
Članak 40.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 2/06. i 2/10.).
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Podgorač".
Klasa: 363-01/12-01/01
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

17
03.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 14.
stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 57/11.) i članka 35. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na
17. sjednici od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina
Podgorač, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, te nadležnost i postupak za
ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret
Općine Podgorač ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike
Hrvatske, Osječko – baranjske županije te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine
Podgorač.
Visina i raspored sredstava za svaku proračunsku godinu utvrđuje se Programom
javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Podgorač, koji donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
Članak 4.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni
odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: nadležno upravno
tijelo).

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Svaka osoba i/ili obitelj kojoj je potrebna stručna i novčana pomoć u otklanjanju
nepovoljnih osobnih ili obiteljskih okolnosti zbog kojih bez potpore socijalne skrbi nisu u
mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, održati kvalitetu života i/ili štititi svoja prava
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i interese, ima pravo na socijalnu skrb u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi
(u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.
Korisnik socijalne skrbi može biti:
1. samac ili članovi obitelji/obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine,
od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
2. dijete i mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske
skrbi ili je žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, žrtva trgovanja ljudima, dijete
s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s
rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne
integracije), dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora
roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani
državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili
druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i
odgovarajućih uvjeta za život,
4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna
stručna pomoć ili druga potpora, te osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj
zajednici i imaju zajedničku djecu,
5. odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u
zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim
potrebama, žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
6. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o svojim osnovnim
životnim potrebama,
7. osoba ovisna o alkoholu i opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
osoba društveno neprihvatljivog ponašanja, osoba koja se nalazi na izdržavanju kazne
zatvora ili je otpuštena s izdržavanja te kazne,
8. beskućnik, te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 6.
Korisnici prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom su hrvatski državljani
koji imaju prebivalište na području Općine Podgorač.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu
osobu niti nasljeđivati.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Prava i pomoći po ovoj Odluci su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pravo na pomoć za stanovanje,
pravo na pomoć za novorođeno dijete,
pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola,
pravo na stipendiju,
pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama,
pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću,
pravo na jednokratnu pomoć,
pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.
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Pravo na pomoć iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđeno je Zakonom.
Pravo na pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 2.- 8. ovog članka ostvarivati će se
sukladno proračunskim mogućnostima Općine Podgorač za tekuću godinu.

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
1. Pravo na pomoć za stanovanje
Članak 8.
Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili kućanstvo ako:
-

-

plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi,
ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. ove Odluke,
je za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje određen Zakonom,
ispunjava uvjet prihoda naveden u Zakonu,
koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne stambene površine,
nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje
osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor,
u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se
odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine,
nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju
propisa o obiteljskim odnosima,
na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog ili više motornih vozila, vrijednost
kojeg / kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih
primanja u Republici Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca
ili člana kućanstva koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine,
starije i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova,
je radno sposobna osoba uredno prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba.

Uvjet prihoda iz stavka 1. podstavka 4. ovog članka ispunjen je ako iznos prosječnog
mjesečnog prihoda samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva
ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu
člankom 45. Zakona.
Na uračunavanje prihoda primjenjuju se odredbe Zakona.
Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka je
stan ili kuća iste ili manje veličine od 35 m² korisne površine za jednu osobu, za osobe s
invaliditetom 20 % veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem
do 10 m², koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih
potreba.
Članak 9.
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije,
plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje, odvoza kućnog smeća, naknade za
uređenje voda te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka priznaje se i odobrava temeljem
rješenja o priznavanju prava na pomoć za stanovanje u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za
uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona.
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Općina Podgorač djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz stavka 1. ovog članka.
Članak 10.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje
3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se
može odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi Osječko baranjska županija.
2. Pravo na pomoć za novorođeno dijete
Članak 11.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji (skrbnici) novorođenog
djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za
novorođeno dijete, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Članak 12.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola ostvaruju
učenici srednjih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom Općinskog načelnika
Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu.
4. Pravo na stipendiju
Članak 13.
Pravo na stipendiju ostvaruju studenti pod uvjetima i na način propisan Odlukom o
dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola
Članak 14.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola ostvaruju
učenici osnovnih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom Općinskog načelnika
Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu.
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću
Članak 15.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću ostvaruju roditelji
(skrbnici, udomitelji) djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o utvrđivanju mjerila za
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određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa Dječjeg vrtića Podgorač koji je
u sastavu Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač..
7. Pravo na jednokratnu pomoć
Članak 16.
Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju socijalno ugroženi građani pod uvjetima i na
način propisan Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim
građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
8. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 17.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i
troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika, nasljednika niti osobu koja je
to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju putem nadležnog područnog Centra za socijalnu skrb ili iz
drugih izvora.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Odluku o podmirenju pogrebnih troškova
donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 18.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, ako nije
drukčije određeno pokreće se na zahtjev zainteresirane strane.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno,
podnosi se nadležnom upravnom tijelu.
Članak 19.
Uz zahtjev podnositelj je dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti odgovarajuće
dokaze i isprave.
U tijeku rješavanja zahtjeva nadležno upravno tijelo može očevidom ili na drugi
način ispitati činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.
Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je nadležnom upravnom tijelu
prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje
stečenog prava najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.
Članak 20.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke nadležno upravno tijelo
surađuje s nadležnim područnim Centrom za socijalnu skrb i s drugim pravnim osobama.
Kad se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim vrtićima,
osnovnim školama, Našičkom vodovodu d.o.o., HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun
korisnika prava, takav će se način isplate urediti rješenjem iz članka 21. ove Odluke.
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Članak 21.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drukčije propisano,
odlučuje nadležno upravno tijelo rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Osječko – baranjske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovog članka započinje teći od
dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa: 550-01/12-01/03
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

23
04.
Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici
od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika
i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač

Članak 1.
U Odluci o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog
načelnika Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/10.), u članku 4. stavak 1.
mijenja se i glasi:
"Općinskom načelniku Općine Podgorač pripada mjesečna nagrada ako dužnost
Općinskog načelnika obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u visini od 3.500,00 kuna u neto
iznosu."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač", a primjenjuje se od 01. ožujka 2012. godine.
Klasa : 120-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Zvonko Ladnjak, v. r.

24
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 2012.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/11.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17.
sjednici od 08. veljače 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2012. godinu za tekuće donacije za vjerske zajednice
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu osigurana za tekuće
donacije za vjerske zajednice raspoređuju se :
38112 TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
1.
2.
3.
4.

Crkva sv. Nikole Podgorač
Crkva presv. Trojstva Budimci
Crkva Vaznesenja Gospodnjega Budimci
Adventistička crkva Stipanovci

25.500,00 kn
11.000,00 kn
11.000,00 kn
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 2012. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".
Klasa : 402-06/12-01/02
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

25
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 2012.
godinu ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/11.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17.
sjednici od 08. veljače 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Općine
Podgorač za 2012. godinu za tekuće donacije za udruge
I.
Sredstva koja su u Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu osigurana za tekuće
donacije za udruge raspoređuju se :
38114 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA
1. Vijeće srpske nacionalne manjine
2. Udruga hrvatskih branitelja "Hrvatski sokol" Našice
3. Udruga gluhih i nagluhih osoba Našice
4. Udruga slijepih osoba Našice
5. UHBDDR Podgorač
6. UHBDROP
7. Pčelarska udruga "Pčela" Našice
8. Udruga civilnih invalida rata Našice
9. Matica umirovljenika Našice
10. Moto klub "Lovci na šubare" Podgorač
11. Udruga osoba s invaliditetom Našice
12. Funap Našice
13. LAG "Karašica"
14. "Podgorački poljoprivrednici"
15. "Naša zemlja" Podgorač
16. "Fizioterapeut Našice"
17. Zrakoplovni klub "Krila hrvatskih sokola" Podgorač
18. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata „Orao“
Orahovica – Našice

5.000,00 kn
500,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
4.500,00 kn
4.500,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
4.000,00 kn
1.500,00 kn
1.000,00 kn
500,00 kn
3.400,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
2.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 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 2012. godinu.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Podgorač".

Klasa : 402-06/12-01/03
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

27
07.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11. i 61/11.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici
od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u
Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu za političke stranke
I.
Sredstva za rad političkih stranaka osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 2012.
godinu u razdjelu 4, pozicija 88, konto 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.
2.
3.
4.
5.

Hrvatskoj seljačkoj stranci
Hrvatskoj narodnoj stranci
Hrvatskoj demokratskoj zajednici
Demokratskoj stranci slavonske ravnice
Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje

2.000,00 kn
8.100,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn
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 : 402-06/12-01/04
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

28
08.
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 17. sjednici od 08. veljače
2012. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2012. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2012. 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 2012. godini.
II.
Općina Podgorač u Program javnih potreba u kulturi u 2012. 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 2012. godini
osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu i raspoređuju se kako slijedi:
HKD "Gibarac" Poganovci
HKD "Podgoračani" Podgorač
Radio Našice
XXII. Smotra folklora "Oj, jesenske duge noći"
"Uskrsni stol u Podgoraču"
Obilježavanje Dana Općine Podgorač
Podgoračke ljetne noći

5.000,00 kuna
7.000,00 kuna
34.000,00 kuna
5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
7.000,00 kuna
30.000,00 kuna

UKUPNO:

93.000,00 kuna
IV.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih odluka i
drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.
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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 : 612-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

30
09.
Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 57/11.) i
članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko
vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2012. godini
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2012. 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 2012. godini.
II.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi sadrži:
−
−
−
−
−

pomoć obiteljima i kućanstvima,
stipendiranje studenata,
financiranje prijevoza učenika,
pomoć za ortopedske sprave, pomagala i ostala medicinska oprema,
naknade za novorođenčad.
III.

Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2012.
godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu i raspoređuju se kako slijedi:
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Stipendiranje studenata
Financiranje prijevoza učenika
Pomoć za ortopedske sprave, pomagala
i ostala medicinska oprema
Naknade za novorođenčad

180.000,00 kuna
72.000,00 kuna
100.000,00 kuna

UKUPNO:

402.000,00 kuna

10.000,00 kuna
40.000,00 kuna

IV.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Podgorač za donošenje pojedinačnih odluka i
drugih akata vezanih za izvršenje ovog Programa.
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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 : 550-01/12-01/03
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.

32
10.
Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 71/06.,
150/08. i 124/10.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17.sjednici od 08.veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2012. godini
I.
Programom javnih potreba u športu u Općini Podgorač u 2012. 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 2012. 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 2012. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za 2012. godinu i ovisno o kvaliteti
športova, klubova, pojedinaca, stupnju natjecanja i ostvarenju rezultata raspoređuju se kako slijedi:
NK SLOGA Podgorač
NK MLADOST Stipanovci
NK DINAMO Budimci
NK VUKA Razbojište
NK POGANOVCI Poganovci
ŠRU SMUĐ Podgorač
Konjički klub Podgorač

UKUPNO:

40.000,00 kuna
34.000,00 kuna
16.000,00 kuna
16.000,00 kuna
18.000,00 kuna
2.000,00 kuna
14.000,00 kuna

140.000,00 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 2012. 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 : 620-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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11.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), članka 26. Zakona o vodama
("Narodne novine", broj 153/09.), 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., 6/09. i 8/10.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici od 08.
veljače 2012. godine,d o n i j e l o j e

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za
2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se:
−

−

objekti i uređaji komunalne i vodne infrastrukture koji se na području Općine
Podgorač planiraju graditi u 2012. 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
obuhvaćenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te komunalnih vodnih građevina obuhvaćenih
Zakonom o vodama i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, obuhvaćenih drugim
odgovarajućim propisima.
Članak 3.
Ovim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji komunalne i vodne infrastrukture
za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

javne površine
nerazvrstane ceste
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., 3.
i 4. ovog članka je komunalni doprinos, a za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. točka 5. i 6.
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 i vodne infrastrukture koji će se graditi u 2012.
godini, s opisom posla, lokacijom gradnje, procijenjenim troškovima i rekapitulacijom za svaku
skupinu djelatnosti s naznakom izvora financiranja, sadržan je u tablicama kako slijedi:

35
1. Objekti i uređaji javnih površina

Red
broj

Naziv
objekta / uređaja

Lokacija

Vrsta zahvata

Procjena troškova

1.

nogostup Podgorač

Podgorač

izgradnja

36.000,00

2.

nogostup Razbojište

Razbojište

adaptacija

60.000,00

3.

nogostup Stipanovci

Stipanovci

adaptacija

60.000,00

UKUPNO:

156.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 150.000,00
Ostali izvori :
6.000,00

2. Objekti i uređaji nerazvrstanih cesta

Red
broj

Naziv
objekta / uređaja

Lokacija

Vrsta zahvata

Procjena troškova

1.

nerazvrstane ceste

Budimci, Poganovci,
Bijela Loza

adaptacija

80.000,00

UKUPNO:

80.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 80.000,00

3. Objekti groblja i mrtvačnica

Red
broj

Naziv
objekta / uređaja

Lokacija

Vrsta zahvata

Procjena troškova

1.

nogostup Podgorač
(groblje)

Podgorač

adaptacija

19.000,00

UKUPNO:

19.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 19.000,00
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4. Objekti javne rasvjete

Red
broj

Naziv
objekta / uređaja

Lokacija

Vrsta zahvata

Procjena troškova

1.

javna rasvjeta

Budimci

adaptacija

30.000,00

2.

javna rasvjeta

Poganovci

adaptacija

20.000,00

3.

javna rasvjeta

Bijela Loza

adaptacija

30.000,00

UKUPNO:

80.000,00

Izvori financiranja: Proračun Općine: 80.000,00

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA

izgradnja

36.000,00

Proračun općine

329.000,00

adaptacija

299.000,00

ostali izvori

6.000,00

335.000,00

UKUPNO

335.000,00

UKUPNO

5. Objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom

Red
broj

Naziv
objekta / uređaja

Lokacija

Vrsta
zahvata

Količina

Procjena troškova

1.

vodovod
"Podgorač Budimci"

Podgorač Budimci

izgradnja

8.500 m

200.000,00

2.

vodoopskrbni
sustav naselja
Ostrošinci

Ostrošinci

izgradnja

1.900 m

50.000,00

UKUPNO:

Izvori financiranja: Proračun općine: 170.000,00
Priključne takse: 30.000,00
Ostali izvori:
50.000,00

250.000,00
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6. Objekti i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Red
broj

Naziv
objekta/uređaja

1.

kanalizacijski sustav
"Stipanovci Razbojište"

Lokacija

Vrsta zahvata

Količina

Procjena
troškova

Stipanovci - Razbojište

izgradnja

1.000 m

100.000,00

UKUPNO:

100.000,00

Izvori financiranja: Proračun općine: 80.000,00
Priključne takse: 20.000,00

UKUPNO PO VRSTI ZAHVATA

UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA

izgradnja

350.000,00

Proračun općine

250.000,00

adaptacija

0,00

priključne takse

50.000,00

ostali izvori

50.000,00

UKUPNO

350.000,00

UKUPNO

350.000,00

Članak 5.
Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju predvidivih
količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne i vodne 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 drugim propisima.
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Članak 7.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku
njegova donošenja.
Članak 8.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 361-01/12-01/01
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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12.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine", broj 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.), 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 17.
sjednici od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI U 2012. GODINI KOJE SE
FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti u
2012. godini koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se ukupan iznos sredstava komunalne naknade za 2012. 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 2012. godinu u visini od
120.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava komunalne naknade na komunalne djelatnosti kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje javne rasvjete
održavanje čistoće - čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje groblja
odvodnja atmosferskih voda

80.000,00 kuna
2.000,00 kuna
23.000,00 kuna
13.000,00 kuna
2.000,00 kuna

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

Red
broj

Namjena

Iznos

1.

Utrošak električne energije

65.000,00

2.

Održavanje i popravci

15.000,00

UKUPNO

80.000,00

2. Održavanje čistoće – čišćenje javnih površina

Red
broj

Namjena

Iznos

1.

Čišćenje javnih površina

2.000,00

UKUPNO

2.000,00

3. Održavanje javnih površina

Red
broj

Namjena

Iznos

1.

Košnja zelenih površina

18.000,00

2.

Održavanje cvijeća, živica i drugog ukrasnog bilja

5.000,00

UKUPNO

23.000,00

Red
broj

Namjena

Iznos

1.

Održavanje groblja

13.000,00

UKUPNO

13.000,00

4. Održavanje groblja
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5. Odvodnja atmosferskih voda

Red
broj

Namjena

Iznos

1.

Odvodnja atmosferskih voda

2.000,00

UKUPNO

2.000,00

UKUPNO:

120.000,00

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku
njegova donošenja.
Članak 6.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 363-02/12-01/01
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

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.) 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 17.sjednici od 08.veljače 2012.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 2012. 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 2012. godinu (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se ukupan iznos sredstava u 2012. 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 2012. godinu u visini od 140.000,00 kuna.
Članak 3.
Utvrđuje se raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta na djelatnosti kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje mrtvačnica
uređenje puteva i staza
košnja
hortikulturno uređenje
uklanjanje drveća sa groblja

40.000,00 kuna
19.000,00 kuna
25.000,00 kuna
10.000,00 kuna
46.000,00 kuna

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

Namjena

Iznos

1.

Utrošak električne energije

3.000,00

2.

Održavanje i popravci

2.000,00

3.

Adaptacija i uređenje

35.000,00

UKUPNO

40.000,00

2. Uređenje puteva i staza
Red.
broj

Namjena

Iznos

1.

Uređenje puteva i staza

19.000,00

UKUPNO

19.000,00

3. Košnja
Red.
broj

Namjena

Iznos

1.

Motorni benzin

15.000,00

2.

Nabava trimera

10.000,00

UKUPNO

25.000,00

4. Hortikulturno uređenje
Red.
broj

Namjena

Iznos

1.

Hortikulturno uređenje

10.000,00

UKUPNO

10.000,00
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5. Uklanjanje drveća sa groblja
Red.
broj

Namjena

Iznos

1.

Uklanjanje drveća sa groblja

46.000,00

UKUPNO

46.000,00

UKUPNO:

140.000,00

Članak 5.
Za slučaj izmjena ovog Programa primjenjivat će se postupak istovjetan postupku
njegova donošenja.
Članak 6.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 363-04/12-01/01
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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14.
Na temelju članka 74. stavak 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne
novine", broj 152/08. i 21/10.), 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 17. sjednici od 08. veljače 2012.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 2012. GODINI
I.
Ovim Programom utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2012.
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 2012. godini.
II.
Utvrđuje se ukupan iznos sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2012.
godini u visini od 1.950.000,00 kuna.
III.
Utvrđuje se raspored sredstava iz točke II. ovog Programa za slijedeće namjene:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

saniranje divljih deponija
održavanje poljskih puteva
održavanje nerazvrstanih cesta
zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
odvoz konfiskata
uređenje oborinskih kanala
geoinformatizacija
umjetno osjemenjivanje u govedarstvu
subvencioniranje kamata u gospodarstvu
obrana od tuče
analiza tla
troškovi provođenja natječajnih postupaka za prodaju
i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba,
Poduzetnička zona "Podgorač" i dr.)

U K U P N O:

25.000,00 kn
250.000,00 kn
80.000,00 kn
40.000,00 kn
5.000,00 kn
35.000,00 kn
5.000,00 kn
100.000,00 kn
50.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
15.000,00 kn
1.335.000,00 kn

1.950.000,00 kn
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IV.
Ovaj Program biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 320-01/12-01/01
Urbroj: 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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15.
Na temelju članka 190. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine",
broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11. i 154/11.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici
od 08. veljače 2012. godine, d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK

1. Predlaže se Županijskoj skupštini Osječko – baranjske županije da za mrtvozornike
za područje Općine Podgorač imenuje slijedeće osobe:
-

Reza Nikolašević iz Podgorača,
Ana Ogrić iz Našica i
Lidija Čalić iz Podgorača.

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

Klasa : 500-03/12-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

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.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici od 08. veljače 2012.
godine, d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za mjesec
listopad, studeni i prosinac 2011. godine.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 210-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, v. r.
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17.
Na temelju članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 17. sjednici od 08. veljače 2012.
godine, d o n i j e l o j e

ZAKLJUČAK

Usvaja se Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2011.
godinu.

Klasa : 210-01/12-01/02
Urbroj : 2149/04-02/12-02
Podgorač, 08. veljače 2012.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zvonko Ladnjak, 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 61/11.) i članka 55. Statuta
Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), a sukladno Proračunu Općine
Podgorač za 2012. godinu, Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje slijedeći

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU ZA 2012. GODINU

Članak 1.
Ovim Planom prijama u službu za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se
prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Podgorač tijekom 2012. godine.
Članak 2.
Plan sadrži:
-

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Općine Podgorač,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2012. 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 6 službenika i namještenika, od
čega:
- 3 službenika u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i upravu,
- 3 namještenika u Vlastitom pogonu.
Članak 4.
Za 2012. godinu nije planiran prijam službenika i namještenika na neodređeno
vrijeme u upravna tijela Općine Podgorač.
Članak 5.
Za 2012. godinu nije planiran prijam vježbenika u upravna tijela Općine Podgorač.
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Članak 6.
Za 2012. 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 2012. 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 : 119-02/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-01
Podgorač, 02. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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02.
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj
90/11.) 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 2. G O D I N U

Članak 1.
Ovim Planom nabave za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se predmeti,
vrste i načini nabave roba, usluga i radova, vrsta postupka i dinamika provođenja postupaka javne
nabave i procijenjena vrijednost nabava za proračunsku 2012. godinu.
Članak 2.
Za pripremu i provedbu postupaka nabave utvrđenih ovim Planom Općinski načelnik
Općine Podgorač donosi internu Odluku kojom se utvrđuje početak i odabir postupka javne nabave
te ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u postupku javne nabave.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik javnog naručitelja mora posjedovati važeći
certifikat u području javne nabave.
Administrativno – tehničke poslove vezane uz pripremu postupka nabave obavlja
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu.
Članak 3.
Procijenjena vrijednost ukupnih nabava u 2012. godini utvrđuje se u iznosu od
5.882.914,00 kuna.
Tablica Plana nabave za 2012. godinu sastavni je dio ovog Plana.
Članak 4.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač" i na internetskoj
stranici Općine Podgorač (www.podgorac.hr), a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.
Klasa : 400-08/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-01
Podgorač, 02. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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TABLICA PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU
Red.
br.

Evid.
br.
nab.

1.

1/12.

2.

2/12.

3.
4.

3/12.
4/12.

5.

5/12.

6.

6/12.

7.

7/12.

8.
9.
10.
11.

8/12.
9/12.
10/12.
11/12.

12.

12/12.

13.

13/12.

Opis predmeta nabave
Opskrba električnom energijom
Adaptacija i uređenje općinske zgrade
i Društvenih domova – B. Loza,
Budimci, Poganovci, Ostrošinci,
Kršinci, Stipanovci
Adaptacija i uređenje poljskih puteva
Adaptacija i rekonstrukcija nogostupa
– Podgorač, Razbojište i Stipanovci
Izgradnja komunalne infrastrukture u
Poduzetničkoj zoni „Podgorač“
Adaptacija javne rasvjete –
Poganovci, Budimci, B. Loza
Reprezentacija
(prehrambeni proizvodi i piće)
Seminari, savjetovanja i stručni ispiti
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za
čišćenje i održavanje
Službena, radna i zaštitna
odjeća i obuća
Ostali materijal za potrebe

Vrsta
UG/OS postupka

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
UG / OS

Oznaka
pozicije u
Proračunu za
2012. godinu

Procijenjena
vrijednost nabave
(bez PDV-a)
kn

Planirana
vrijednost nabave
(s PDV-om)
kn

UG

OTV P

veljača

1 godina

32231

211.382,00

260.000,00

UG

OTV P

svibanj

30 dana

32321

325.203,00

400.000,00

UG
UG

OTV P
OTV P

svibanj
svibanj

30 dana
30 dana

32329
42131

203.252,00
142.275,00

250.000,00
175.000,00

UG

OTV P

svibanj

180 dana

42149

3.920.325,00

4.822.000,00

-

IU

-

-

42147

65.040,00

80.000,00

-

IU

-

-

32931

32.520,00

40.000,00

-

IU
IU
IU
IU

-

-

32131
32211
32212
32214

2.439,00
24.390,00
4.065,00
1.626,00

3.000,00
30.000,00
5.000,00
2.000,00

-

IU

-

-

32271

8.130,00

10.000,00

-

IU

-

-

32219

3.252,00

4.000,00
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14.
15.
16.
17.

14/12.
15/12.
16/12.
17/12.

18.

18/12.

19.

19/12.

20.

20/12.

21.
22.
23.

21/12.
22/12.
23/12.

24.
25.

24/12.
25/12.
26/12.

26.
27.

27/12.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

28/12.
29/12.
30/12.
31/12.
32/12.
33/12.
34/12.

redovnog poslovanja
Motorni benzin
Auto gume
Usluge telefona, telefaksa
Poštanske usluge
Usluge tekućeg i invest.
održavanja postrojenja i opreme
Usluge tekućeg i inv.
održ. prijevoznih sredstava
Usluge promidžbe i
informiranja (oglašavanja)
Pitka voda
Usluge čišćenja uredskih prostorija
Računovodstvene i
knjigovodstvene usluge
Održavanje računalnog sustava
Grafičke i tiskarske usluge
Usluge tehničkog pregleda
(registracije) prijevoznih sredstava
Usluge osiguranja
prijevoznih sredstava
Usluge osiguranja ostale imovine
Usluge osiguranja zaposlenih
Usluge banaka
Kompjuterska i informatička oprema
Trimeri i kosilice za košnju
Računalni programi
Usluge sanacije divljih deponija

-

IU
IU
IU
IU

-

-

32234
32252
32311
32313

60.975,00
4.065,00
30.081,00
8.130,00

75.000,00
5.000,00
37.000,00
10.000,00

-

IU

-

-

32322

20.325,00

25.000,00

-

IU

-

-

32323

24.390,00

30.000,00

-

IU

-

-

32339

32.520,00

40.000,00

-

IU
IU
IU

-

-

32341
32395
32379

1.626,00
16.260,00
48.780,00

2.000,00
20.000,00
60.000,00

-

IU
IU

-

-

32389
32391

4.065,00
32.520,00

5.000,00
40.000,00

-

IU
IU

-

-

32394
32921

4.065,00
4.065,00

5.000,00
5.000,00

-

IU
IU
IU
IU
IU
IU
IU

-

-

32922
32923
34312
42211
42239
42621
32344

1.626,00
4.065,00
8.943,00
8.130,00
8.130,00
1.626,00
20.325,00

2.000,00
5.000,00
11.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
25.000,00
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35.
36.

35/12.
36/12.

37.
38.

37/12.
38/12.

39.

39/12.

40.

40/12.

41.
42.

41/12.
42/12.

43.

43/12.

44.

44/12.

45.

45/12.

46.

46/12.

47.

47/12.

Usluge odvoza konfiskata
Hortikulturalno uređenje
općinskih naselja
Uklanjanje drveća sa groblja
Uređenje oborinskih kanala
u naselju Kelešinka
Projektiranje rekonstrukcije i
nadogradnje Društvenog doma u
Ostrošincima
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Podgorač
Izrada Izvješća o stanju u prostoru
Energetsko certificiranje zgrada
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Budimcima, Vukovarska ulica
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Budimcima, ulica Lužak
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Budimcima, ulica I. L. Ribara (dio)
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Poganovcima, ulica I. Meštrovića
Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Poganovcima, ulica A. Starčevića

-

IU
IU

-

-

32349
32349

4.065,00
24.390,00

5.000,00
30.000,00

-

IU
IU

-

-

32349
32349

37.398,00
28.455,00

46.000,00
35.000,00

-

IU

-

-

41261

16.260,00

20.000,00

-

IU

-

-

41261

69.105,00

85.000,00

-

IU
IU

-

-

41261
41261

60.975,00
69.105,00

75.000,00
85.000,00

-

IU

-

-

41261

20.325,00

25.000,00

-

IU

-

-

41261

32.520,00

40.000,00

-

IU

-

-

41261

16.260,00

20.000,00

-

IU

-

-

41261

36.585,00

45.000,00

-

IU

-

-

41261

28.455,00

35.000,00

56

48.

48/12.

49.

49/12.

50.

50/12.

51.

51/12.

Izrada Idejnog i glavnog projekta za
rekonstrukciju nerazvrstane ceste u
Bijeloj Lozi, ulica S. Kolara
Izrada Idejnog i Glavnog projekta za
izgradnju fontane u Podgoraču
Izrada Idejnog i Glavnog projekta za
izgradnju fontane u Stipanovcima
Geodetsko – katastarske usluge

-

IU

-

-

41261

52.845,00

65.000,00

-

IU

-

-

41261

16.260,00

20.000,00

-

IU

-

-

41261

12.195,00

15.000,00

-

IU

-

-

32375

69.105,00

85.000,00

5.882.914,00

7.236.000,00

UKUPNO:

Napomena br. 1

UG – ugovor o javnoj nabavi
OS – okvirni sporazum

Napomena br. 2 OTV P – otvoreni postupak
OGR P – ograničeni postupak
IU - izravno ugovaranje
PP – pregovarački postupak
bez prethodne objave
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03.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
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 "Privus" d.o.o. Osijek, Šarengradska 14.

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

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

Klasa : 031-06/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 09. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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04.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za pružanje geodetskih usluga u 2012. godini

I.
Za pružanje geodetskih usluga u 2012. godini, prihvaća se ponuda Geodetskog
ureda – vl. Igor Dubaić, Našice, Mojmir 25.

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

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

Klasa : 932-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 09. siječnja 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v.r .
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05.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu i održavanje motornih uređaja

I.
Za godišnju nabavu i održavanje motornih uređaja, prihvaća se ponuda tvrtke
"Waldra commerce" d.o.o. Đurđenovac, K. A. Stepinca 27.

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

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

Klasa : 406-08/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 09. siječnja 2012.

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

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za godišnju nabavu roba za reprezentaciju

I.
Za godišnju nabavu roba za reprezentaciju, prihvaća se ponuda tvrtke Damigo
trgovinstvo Stipanovci, J. J. Strossmayera 54.
II.
Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će
se sastaviti poseban Ugovor.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 330-01/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 10. siječnja 2012.

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

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

I.
Za godišnju nabavu roba – sredstva za održavanje čistoće, prihvaća se ponuda
tvrtke Damigo trgovinstvo Stipanovci, J. J. Strossmayera 54.
II.
Nabava roba iz točke I. Ove Odluke obavljati će se sukladno potrebi, o čemu će
se sastaviti poseban Ugovor.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 330-01/12-01/02
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 10. siječnja 2012.

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.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 032-04/12-01/01
Urbroj : 2149/04-01/12-02
Podgorač, 10. siječnja 2012.

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:
031/698-014, 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: 2500009-1834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 67 7706 – OIB
pravne osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom "za Službeni glasnik Općine
Podgorač".

