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19.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 2/04.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 16. sjednici od 27. rujna 2007. godine,
donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za poslove zimske službe na
nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač
I.
Za poslove zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač za
razdoblje 2007. / 2008. godinu prihvaća se ponuda poljoprivrednog obrta «Mojzeš» iz Podgorača, P.
Preradovića 39, kao najpovoljnija.
II.
Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama u dužini od cca 9 km vršiti će se po
potrebi, a isključivo na poziv Predsjednika poglavarstva.
III.
Svakog radnog dana mora se vršiti ovjera radnog naloga od strane Općinskog
poglavarstva Općine Podgorač, a za potpisivanje radnih naloga opunomoćuje se g. Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.
IV.
O poslovima iz točke I. ove Odluke između Općine Podgorač i poljoprivrednog obrta
«Mojzeš» iz Podgorača zaključit će se poseban ugovor.
V.
Ugovor iz točke II. ove Odluke u ime Općine Podgorač potpisat će načelnik Općine
Podgorač.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-01/07-01/38
Urbroj : 2149/04-02/07-09
Podgorač, 27. rujna 2007.
POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ivan Vračarić, v. r.
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20.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 16. sjednici od 27. rujna
2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o prihodima, rashodima, primicima i izdacima Proračuna
Općine Podgorač za razdoblje od 01.01.2007. do 30.06.2007. godine.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 400-04/07-01/01
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 27. rujna 2007.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ivan Vračarić, v. r.
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21.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 16. sjednici od 27. rujna
2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića
«Zvončić» Našice za 2006./2007. pedagošku godinu.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 601-01/07-01/03
Urbroj : 2149/04-02/07-03
Podgorač, 27. rujna 2007.

POTPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Ivan Vračarić, v. r.
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35.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispravak), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 35. sjednici
od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
I.
Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač prihvaća se pokroviteljstva povodom
održavanja XVII. Smotre folklora i narodnih običaja podgoračkog kraja «Oj jesenske duge noći»,
koja će se održati u Podgoraču, od 12. do 13. listopada 2007. godine.
II.
HKD «PODGORAČANI» Podgorač odobrava se novčana potpora u iznosu od
5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna).
III.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u “Službenom
glasniku Općine Podgorač”.
Klasa : 610-01/07-01/03
Urbroj : 2149/04-03/07-02
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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36.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 35. sjednici od
17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
I.
Za obavljanje poslova dostave i uručenja Rješenja o komunalnoj naknadi, Rješenja o
naknadi za uređenje voda i pripadajućih uplatnica, prihvaća se ponuda Hrvatskih pošta d.d., SP
Osijek.
II.
Ponuditelj iz točke I. ove Odluke ponudio je cijenu od 4,10 kuna (uključivo i PDV),
(slovima: četirikuneidesetlipa) po pošiljci (za rješenje i uplatnice zajedno), odnosno 1,65 kuna
(uključivo i PDV), (slovima: jednakunaišesdesetpetlipa) po pošiljci (za uplatnice).

III.
Rješenja i uplatnice iz točke I. Ove Odluke dostavljati će se dva puta godišnje
(početkom mjeseca ožujka i mjeseca rujna) o čemu će se sa ponuditeljem zaključiti poseban
Ugovor, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

IV.
Za potpisivanje Ugovora iz točke III. ove Odluke, ovlašćuje se Goran Đanić,
načelnik Općine Podgorač.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 344-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-02
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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37.
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'', broj 33/01., 60/01., 106/03. i 129/05.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač (''Službeni
glasnik Općine Podgorač'', broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na
35. sjednici od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima i odgovornostima
službenika i namještenika za povrede službene odnosno radne dužnosti
u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač

Članak 1.
U Pravilniku o radnim odnosima i odgovornostima službenika i namještenika za povrede
službene odnosno radne dužnosti u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač
(«Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 5/04., 7/05. i 5/06.), u članku 43. iza stavka 2. dodaje se
stavak 3. koji glasi:
“Temeljem članka 13. stavka 2. točke 22. Pravilnika o porezu na dohodak zaposlenici
imaju pravo na potporu za novorođenu djecu do visine jedne proračunske jedinice prema posebnom
propisu.”

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Podgorač».

Klasa : 112-01/07-01/02
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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38.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač«, broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač
studentima («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 3/04.), Općinsko poglavarstvo Općine
Podgorač na 35. sjednici od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija za studijsku 2007./2008. godinu
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Podgorač studentima imenuju se :
-

za predsjednika: Zorica Gudelj, predsjednica Općinskog vijeća,

-

za zamjenika predsjednika: Ivica Guljaš, član Općinskog vijeća,

-

za članove: 1. Ivan Vračarić, član Općinskog vijeća,
2. Milorad Beronja, član Općinskog vijeća,
3. Boris Viljanac, član Općinskog vijeća.
II.

Zadaci Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač studentima određeni su
Odlukom o dodjeli stipendija Općine Podgorač studentima («Službeni glasnik Općine Podgorač»,
broj 3/04.).
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na godinu
dana.
IV.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
dodjelu stipendija Općine Podgorač za studijsku godinu 2006. / 2007. («Službeni glasnik Općine
Podgorač, broj 4/06.).
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».
Klasa : 604-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 17. rujna 2007.
NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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39.
Na temelju članka 6. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u
državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, broj 48/03. i 68/07.)
i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač«, broj 7/05. i 1/06. –
ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 35. sjednici od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e
lo je

R J E Š E NJ E
o određivanju predstavnika Općine Podgorač u Povjerenstvo
za procjenu nekretnina na području posebne državne skrbi
I.
Za predstavnika Općine Podgorač u Povjerenstvo za procjenu nekretnina na području
posebne državne skrbi Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač određuje Zoricu Gudelj, a za
zamjenika predstavnika Anu Čikeš.
.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 022-06/07-01/02
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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40.
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj
117/01., 197/03. i 92/05.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 34. sjednici od
30. kolovoza 2007. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu
i provedbu postupka nabave rekonstrukcije javne rasvjete
I.
Naručitelj Općina Podgorač sa sjedištem u Podgoraču, Trg P. Pejačevića 2, matični
broj 0423718, osniva Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave rekonstrukcije
javne rasvjete.
Planom nabave za 2007. godinu nabavka je evidentirana pod rednim brojem 7, 8 i 10.
II.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
1. Jurica Požega, dipl. iur., sam. uprav. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač, za voditelja,
2. Lidija Peterko, član Općinskog poglavarstva Općine Podgorač, za člana,
3. Ivica Varga, račun. ref. u Odjelu za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač,
za člana.
Za zamjenika člana imenuje se Ivanka Balentić, administr. ref. – tajnik u Odjelu za
općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač.
Odgovorna osoba naručitelja je Goran Đanić, načelnik Općine Podgorač.

III.
Predmet nabave je rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima Kršinci, Poganovci i
parka Podgorača.
Nabavka će se provesti prikupljanjem ponuda u ograničenom postupku nabave, s
provedbom po okončanju postupka javne nabave za izvođenje radova.

IV.
Planirana ukupna vrijednost nabave iznosi 110.000,00 kuna, a što je osigurano
Proračunom Općine Podgorač za 2007. godinu.
Plaćanje za izvršene radove vršiti će se prema odredbama ugovora s pružateljem
usluge, najkraće u roku od 15 dana od dana ovjere računa ili situacije.
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V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u «Službenom
glasniku Općine Podgorač».

Klasa: 361-02/07-01/06
Urbroj: 2149/04-03/07-01
Podgorač, 30. kolovoza 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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41.
Na temelju članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Odjela za općinsku samoupravu i
upravu Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 5/04.) i članka 45. Statuta
Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 7/05. i 1/06. - ispravak), Općinsko
poglavarstvo Općine Podgorač na 35. sjednici od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Ovim Zaključkom pokreće se prijam u radni odnos Upravnog savjetnika - Pročelnika
- 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz probni rok u trajanju od tri mjeseca sa
sljedećim uvjetima: VSS pravne ili ekonomske struke, radno iskustvo 5 godina,
položen državni stručni ispit. Na rad ne može biti primljena osoba koja ne ispunjava
uvjete, odnosno za čiji prijam postoje zapreke iz članka 8. i 9. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima («Narodne novine», broj 27/01.).
2. Oglašavanje potrebe za službenikom obaviti će se putem javnog natječaja koji će se
objaviti u Narodnim novinama, a pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o unutarnjem
redu Odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač i uvjetima
navedenim u točki 1. ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 112-02/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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42.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.) i članka 2. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač
studentima («Službeni glasnik Općine Podgorač», broj 3/04.), Općinsko poglavarstvo Općine
Podgorač na 35. sjednici od 17. rujna 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K
o broju korisnika i visini stipendije Općine
Podgorač za studijsku 2007. / 2008. godinu
I.
Općina Podgorač za studijsku 2007. / 2008. godinu dodijelit će studentima ukupno
10 (deset) stipendija, od toga 5 (pet) stipendije studentima prve godine i 5 (pet) stipendije
studentima kasnijih godina studija.

II.
Visina stipendije utvrđuje se u iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna mjesečno.

III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 604-02/07-01/02
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 17. rujna 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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43.
Na temelju članka 11. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu («Službeni glasnik
Općine Podgorač», broj 4/04.) i članka 45. Statuta Općine Podgorač («Službeni glasnik Općine
Podgorač», broj 7/05. i 1/06. – ispr.), Općinsko poglavarstvo Općine Podgorač na 34. sjednici od
30. kolovoza 2007. godine, d o n i j e l o j e

Z A K LJ U Č A K

1. Općina Podgorač oslobađa Upravu za ceste Osječko – baranjske županije obveze
plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju lokalne ceste L – 44099 (Ostrošinci – Podgorje
Bračevačko), jer se radi o izgradnji objekta prometnog, infrastrukturnog sadržaja, odnosno objekta
od javnog općinskog interesa.
2. O oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa donijeti će se posebno
Rješenje.
3. Za izvršenje ovog Zaključka zadužuje se Odjel za općinsku samoupravu i upravu
Općine Podgorač.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Podgorač».

Klasa : 363-03/07-01/01
Urbroj : 2149/04-03/07-01
Podgorač, 30. kolovoza 2007.

NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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