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34.
Na temelju članka 28. stavak 1. točka 1. i 2. i članka 31. stavak 2. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13.) i članka 36. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač
Članak 1.
Trgovačkom društvu "Našički park" d.o.o. Našice za komunalne djelatnosti,
Našice, Vinogradska 3, OIB: 78250224691 (u daljnjem tekstu: Pružatelj javne usluge)
dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač.
Članak 2.
Pružatelj javne usluge obavljati će i odvojeno prikupljanje otpadnog papira,
plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) otpada.
Članak 3.
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem odgovarajućih spremnika
ili vreća od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te predaju osobi koja obavlja
odlaganje ili obradu tog otpada u sklopu regionalnog centra za gospodarenje otpadom.
Do uspostave rada regionalnog centra za gospodarenje otpadom prikupljeni
miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad Pružatelj javne usluge odlagat će
na odlagalištu "Pepelane".
Članak 4.
Na mjestu nastanka i putem spremnika na javnim površinama odvojeno će se
prikupljati otpadni papir i plastika, a staklo, lako - metalna ambalaža i tekstil će se prikupljati
putem spremnika na javnim površinama (zeleni otoci).
Krupni (glomazni) komunalni otpad odvoziti će se po pozivu korisnika usluge
sukladno općim uvjetima pružatelja javne usluge.
Sve vrste otpada koje nastaju u kućanstvu, za koje je zakonom propisana
obveza odvojenog prikupljanja, prikupljati će se u stacionarnom i pokretnom reciklažnom
dvorištu.
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Članak 5.
Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općinsko vijeće Općine Podgorač donijeti će u
zakonskom roku, prema odredbama Zakona i podzakonskih provedbenih propisa po njihovu
donošenju.
Članak 6.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odredba članka 4. stavak 1.
Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/10.) u
dijelu kojim se određuje naziv trgovačkog društva koje pruža komunalnu uslugu odvoza
komunalnog otpada.
Do donošenja Odluke iz članka 5. ove Odluke i ispunjenja tehničkih uvjeta za
obračun cijene usluge razmjerno količini predanog otpada, način pružanja usluga i obračun
cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
vršiti će se po dosadašnjem modelu.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 351-01/15-01/04
Urbroj: 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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35.
Na temelju članka 6. stavak 6. i članka 42. stavak 2. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 125/11. i 64/15.) i članka 36. Statuta
Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o izmjenama o dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač
Članak 1.
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/12.), članak 20. mijenja se i glasi:
"Sadašnjem zakupniku koji u potpunosti ispunjava obveze iz Ugovora o
zakupu poslovnog prostora ili na zahtjev zakupnika, Općina Podgorač će najkasnije 60 dana
prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog Ugovora
o zakupu na određeno vrijeme (ne dulje od 5 godina), osim ako je taj poslovni prostor
potreban za obavljanje djelatnosti Općine Podgorač.
Zakupnik može podnijeti Općini Podgorač pisani zahtjev za davanje ponude iz
stavka 1. ovog članka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen.
Novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka Općina
Podgorač može sadašnjem zakupniku ponuditi pod istim ili izmijenjenim uvjetima.
O iznesenoj ponudi Općine Podgorač zakupnik iz stavka 1. ovog članka dužan
je pisano se očitovati najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, u
suprotnom se smatra da ponudu nije prihvatio.
Ako zakupnik iz stavka 1. ovog članka prihvati ponudu, Ugovor o zakupu
poslovnog prostora zaključit će se u skladu s odredbama ove Odluke.
Ako zakupnik iz stavka 1. ovog članka ne prihvati ponudu Općina Podgorač će
nakon stupanja u posjed tog poslovnog prostora raspisati Javni natječaj za davanje u zakup
poslovnog prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine
koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 1. ovog članka, ako će se u prostoru nastaviti
obavljanje iste djelatnosti."
Članak 2.
U članku 31. stavak 1. riječ "izvršava" zamjenjuje se riječju "ispunjava".
Članak 3.
Članak 33. mijenja se i glasi:
"Pravo na kupnju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač može
ostvariti i zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Općinom Podgorač u trajanju kraćem
od 5 (pet) godina, ako je podmirio sve obveze iz Ugovora o zakupu i druge financijske obveze
prema Republici Hrvatskoj i Općini Podgorač, a koji je:
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prije toga bio u zakupnom odnosu s Općinom Podgorač, u ukupnom
neprekinutom trajanju od najmanje 5 (pet) godina,
kao nasljednik obrta nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog
domaćinstva preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu u ukupnom
neprekinutom trajanju od najmanje 5 (pet) godina, u koje vrijeme se uračunava
i vrijeme zakupa njegova prednika,
morao napustiti poslovni prostor koji je koristio na temelju zakupnog odnosa s
Općinom Podgorač zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem
vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u
neprekinutom trajanju od najmanje 5 (pet) godina."
Članak 4.
Članak 34. mijenja se i glasi:

"Poslovni prostor u vlasništvu Općine Podgorač može se prodati sadašnjem
korisniku tog prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio
koristiti na temelju ranije sklopljenog Ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost i koji
zakupni odnos je trajao neprekidno najmanje 5 (pet) godina."
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 372-02/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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36.
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine", broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.) i članka 36. Statuta Općine
Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine
Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), u članku 2. stavku 1. podstavak 1.
briše se.
Članak 2.
U članku 2. stavak 2. briše se.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/15-01/06
Urbroj : 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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37.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015.
godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene
usluge sahrane na grobljima Općine Podgorač

Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju cijene usluge sahrane na grobljima Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 6/09. i 4/10.), članak 3. mijenja se i glasi:
"Visina naknade određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna".

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 363-04/15-01/07
Urbroj : 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Tomislav Moguš, v. r.
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38.
Na temelju članka 36. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 12. sjednici od 29. lipnja 2015.
godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2014. godini.
2. Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 311-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-02/15-02
Podgorač, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.
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25.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Podgorač („Službeni glasnik Općine
Podgorač“, broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za izradu izmjena i dopuna
projektne dokumentacije infrastrukture Poduzetničke zone „Podgorač“
I.
Općina Podgorač pristupiti će izradi izmjena i dopuna projektne dokumentacije
infrastrukture Poduzetničke zone „Podgorač“ sukladno odredbama novog Zakona o gradnji
(„Narodne novine“, broj 153/13.), a u svrhu ishođenja Potvrde Glavnog projekta.
II.
Za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije infrastrukture
Poduzetničke zone „Podgorač“ prihvaća se ponuda tvrtke "Prva nekretnina" d.o.o. Našice,
Trg dr. F. Tuđmana 15/I/1.
III.
Ponuditelj iz točke II. ove Odluke ponudio je cijenu od 39.000,00 kuna
(slovima: tridesetdevettisućakuna).
Ponuditelj nije u sustavu PDV-a.
IV.
"Prva nekretnina" d.o.o. Našice, dužna je u roku od 15 dana od primitka ove
Odluke zaključiti Ugovor sa Općinom Podgorač.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 302-01/08-01/07
Urbroj : 2149/04-01/15-17
Podgorač, 19. svibnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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26.
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora ("Narodne novine", broj 125/11. i 64/15.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Podgorač
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za sklapanje Ugovora o zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač
I.
Prihvaća se ponuda pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske "HP –
Hrvatska pošta" d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Podgorač bez javnog natječaja, a sve u interesu i cilju općeg,
gospodarskog i socijalnog napretka građana.
II.
Predmet Ugovora o zakupu je poslovni prostor u Podgoraču, Trg Pavla
Pejačevića 2, površine 33,22 m², koja površina obuhvaća Poslovni prostor B u prizemlju koji
se sastoji od šalter sale ukupne korisne površine 33,22 m2 smještene od ulaza u objekt na
lijevoj uličnoj strani, izgrađenog na k.č.br. 1650, z.k.ul. 250, poduložak 2, k.o. Podgorač.
III.
Osnova za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnoga prostora bez javnog
natječaja proizlazi iz članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
("Narodne novine", broj 125/11. i 64/15.).
IV.
Utvrđuje se mjesečna zakupnina u iznosu od 1,00 kn (slovima: jednakuna) po
m², odnosno ukupno 33,22 kn (slovima: tridesettrikuneidvadesetdvijelipe).
V.
"HP – Hrvatska pošta" d.d. Zagreb, Jurišićeva 13, dužna je u roku od 8
dana od dana primitka ove Odluke zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa
Općinom Podgorač.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 372-02/15-01/02
Urbroj : 2149/04-01/15-02
Podgorač, 30. lipnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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01.
Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj
144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03.,
43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo
Općine Podgorač, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015.,
utvrđuje i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PODGORAČ
I. Od ukupno 355 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača,
glasovalo je 59 birača, odnosno 16,62 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 59
birača, odnosno 16,62 %. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 59, odnosno 100,00 %.
Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 0, odnosno 0,00 %.
II. Kandidatkinje/kandidati dobile/dobili su sljedeći broj glasova:
1. RADOVAN BEARA
2. MILORAD BERONJA
3. EVICA DOŠEN
4. VERA UNFIRER
5. MILADIN BRANKOVIĆ
6. LJUBOMIR STAMBOLIJA
7. ZDRAVKO JOVANOVIĆ
8. ALEKSANDAR OLJAČA
9. NEDELJKO OLJAČA
10. NEBOJŠA KOVAČEVIĆ
III. U Vijeće srpske
kandidatkinje/kandidati:

nacionalne

27 glasova
23 glasa
20 glasova
20 glasova
19 glasova
17 glasova
16 glasova
15 glasova
13 glasova
11 glasova
manjine

izabrane/izabrani

su

sljedeće/sljedeći

1. RADOVAN BEARA
2. MILORAD BERONJA
3. EVICA DOŠEN
4. VERA UNFIRER
5. MILADIN BRANKOVIĆ
6. LJUBOMIR STAMBOLIJA
7. ZDRAVKO JOVANOVIĆ
8. ALEKSANDAR OLJAČA
9. NEDELJKO OLJAČA
10. NEBOJŠA KOVAČEVIĆ
Klasa : 013-01/15-01/01
Urbroj : 2149/04-01/15-09
Podgorač, 31. svibnja 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PODGORAČ:
Mirko Guljaš, dipl. iur., v. r.
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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
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Podgorač".

