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39.
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10.) i članka 55. Statuta Općine
Podgorač (''Službeni glasnik Općine Podgorač'', broj 4/09.), Općinski načelnik Općine
Podgorač d o n o s i

PRAVILNIK
o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka
za uspješnost na radu službenika i namještenika u upravnim odjelima i
službama Općine Podgorač

Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata i
način isplate dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u upravnim odjelima i
službama Općine Podgorač.
Članak 2.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak
za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika i namještenika
koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost na radu u pojedinim upravnim odjelima i
službama Općine Podgorač utvrđuje Općinski načelnik Općine Podgorač sukladno osiguranim
proračunskim sredstvima Općine Podgorač.
Članak 3.
Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata rada službenika i namještenika su:
-

godišnja ocjena,
inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada ili
racionalizaciji poslovanja,
uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta koji je od
velikog značenja za djelovanje Općine Podgorač,
uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla,
uspješno i pravodobno rješavanje predmeta u opsegu koji za najmanje 50 %
nadmašuje prosječni broj riješenih usporedivih predmeta po službeniku,
obavljanje poslova odsutnog službenika, odnosno namještenika, uz redovito
obavljanje vlastitog posla, u neprekidnom razdoblju od najmanje 4 mjeseca,
djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji
Općine Podgorač.
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Članak 4.
Bruto iznos dodatka za uspješnost na radu isplaćuje se u određenom postotku
bruto plaće službenika i namještenika.
Bruto plaćom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se umnožak koeficijenta i
osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću,
prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.
Članak 5.
Službeniku ili namješteniku koji je ocijenjen ocjenom "odličan" može se isplatiti
dodatak za uspješnost na radu u iznosu od 50 % bruto plaće.
Službeniku ili namješteniku za kojeg je utvrđeno ispunjavanje nekoga od ostalih
kriterija iz članka 3. ovog Pravilnika može se isplatiti dodatak za uspješnost na radu u iznosu
do 40 % bruto plaće.
Članak 6.
Pročelnik upravnog odjela donosi rješenje o isplati dodatka za uspješnost na radu
službenika ili namještenika, u okviru mase sredstava za dodatke za uspješnost na radu
određene za pojedini upravni odjel, ukoliko ocijeni ispunjavanje nekog kriterija iz članka 3.
ovog Pravilnika i dobivene pisane suglasnosti Općinskog načelnika Općine Podgorač.
Općinski načelnik Općine Podgorač donosi rješenje o isplati dodatka za
uspješnost na radu pročelnika, ukoliko ocijeni ispunjavanje nekog od kriterija iz članka 3.
ovog Pravilnika vodeći računa o utvrđenoj masi sredstava za dodatke za uspješnost na radu.
Rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavljaju se, uz evidenciju prisutnosti na
poslu, upravnom odjelu nadležnom za obračun plaće.
Članak 7.
Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec u kojem je nastupila
izvršnost rješenja i isplata dodatka.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 120-01/10-01/04
Urbroj : 2149/04-01/10-01
Podgorač, 30. rujna 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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40.
Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08.)
i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.),
Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA U 2011. GODINI
I.
Godišnjim planom davanja koncesija u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se planirani broj koncesija na području Općine Podgorač u 2011. godini, vrste
koncesije, rokovi na koje se pojedine koncesije planiraju dati, pravna osnova za davanje
koncesije i procijenjena godišnja naknada za pojedine koncesije.
II.
U skladu sa utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva i važećim
ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti sa određenim koncesionarima, utvrđuje se
Plan davanja koncesija za 2011. godinu, kako slijedi:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
- broj:
- rok:
- početak:
- procijenjena godišnja naknada:

1 koncesija
5 godina
01.01.2011.
1.000,00 kuna

Pravna osnova za davanje koncesije je Odluka o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 7/05.).
III.
Ovaj Plan dostavlja se Ministarstvu financija.
IV.
Ovaj Plan objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Podgorač", a primjenjuje
se od 01. siječnja 2011. godine.
Klasa : 363-01/10-01/25
Urbroj : 2149/04-01/10-01
Podgorač, 30. rujna 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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41.
Na temelju članka 29. stavak 1. alineja 5. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine", broj 174/04., 79/07. i 38/09.), članka 3. stavak 1. alineja 3. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne
novine", broj 111/07.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač
I.
Osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač.
II.
Struktura postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač je slijedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
- skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine,
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.
Postrojbu civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač čini tim civilne zaštite
opće namjene od 33 pripadnika.
III.
Postrojba civilne zaštite Općine Podgorač osniva se kao potpora za provođenje
mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u
okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.
IV.
Popunu i raspoređivanje obveznika postrojbe civilne zaštite opće namjene
Općine Podgorač obavit će Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek u suradnji s područno
nadležnom upravom za obranu.
V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Stožera civilne zaštite na području Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač",
broj 5/09.).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".
Klasa: 810-05/10-01/01
Urbroj: 2149/04-01/10-02
Podgorač, 19. listopada 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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42.
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
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad članova Povjerenstva za
dodjelu stipendija Općine Podgorač.
II.
Visina naknade za rad članova Povjerenstva iz točke I. ove Odluke utvrđuje se
u iznosu od 250,00 kuna (dvjestopedesetkuna) neto.
III.
Pravo na isplatu naknade iz točke II. ove Odluke imaju članovi Povjerenstva iz
točke I. ove Odluke kada prisustvuju sjednicama Povjerenstva.
IV.
Naknada iz točke II. ove Odluke isplaćivati će se preko tekućeg (žiro) računa.
V.
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za općinsku samoupravu i
upravu.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 604-02/10-01/03
Urbroj : 2149/04-01/10-01
Podgorač, 21. listopada 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.

263
43.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i članka 9. i 10. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač
studentima ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.), Općinski načelnik
Općine Podgorač d o n o s i

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
Općine Podgorač za studijsku 2010. / 2011. godinu
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Podgorač za studijsku
2010./2011. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se :
-

za predsjednika: Ivica Lukačić,

-

za zamjenika predsjednika: Sanja Kuruc,

-

za članove: 1. Josip Mojzeš,
2. Aleksandar Lazić,
3. Jurica Požega, dipl. iur.
II.

Zadaci Povjerenstva određeni su Odlukom o dodjeli stipendija Općine
Podgorač studentima ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.).
III.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Povjerenstva imenuju se na
godinu dana.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u
"Službenom glasniku Općine Podgorač".
Klasa : 604-02/10-01/01
Urbroj : 2149/04-01/10-01
Podgorač, 12. listopada 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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44.
Na temelju članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.) i članka 6. Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima
("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 3/04. i 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač
donosi

ZAKLJUČAK

1. Pokreće se postupak dodjele stipendija Općine Podgorač za studijsku 2010.
/ 2011. godinu.
2. Postupak dodjele stipendija iz točke 1. ovog Zaključka provesti će se putem
Javnog natječaja.
3. Postupak pripreme i provedbe Javnog natječaja povjerava se Povjerenstvu
za dodjelu stipendija Općine Podgorač.
4. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa : 604-02/10-01/02
Urbroj : 2149/04-01/10-01
Podgorač, 19. listopada 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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45.
Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07. i 38/09.) i članka 55. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine
Podgorač", broj 4/09.), Općinski načelnik Općine Podgorač d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Ovim Zaključkom Općinski načelnik Općine Podgorač utvrđuje prijedlog
Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač" i upućuje ga na Javnu
raspravu.
2. Javni uvid u prijedlog Detaljnog plana može se izvršiti u vijećnici Općine
Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, počevši od 02. studenoga do 02. prosinca 2010.
godine, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati.
3. Javno izlaganje o prijedlogu Detaljnog plana održati će se 23. studenoga 2010.
godine u 11,00 sati u vijećnici Općine Podgorač.
4. Za objavu Javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana zadužuje se Upravni odjel
za općinsku samoupravu i upravu.
5. Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 350-02/10-01/01
Urbroj: 2149/04-01/10-43
Podgorač, 21. listopada 2010.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Goran Đanić, v. r.
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02.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07. i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Podgorač (Klasa: 35002/10-01/01; Urbroj: 2149/04-01/10-43 od 21. listopada 2010. godine), Upravni odjel za
općinsku samoupravu i upravu o b j a v l j u j e

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač"
1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone
"Podgorač".
2. Javni uvid u prijedlog Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač"
organiziran je u vijećnici Općine Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2, 31 433 Podgorač
od 02. studenoga do 02. prosinca 2010. godine, svakog radnog dana od 08,00 do
14,00 sati.
3. Javno izlaganje o prijedlogu Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač"
za predstavnike tijela državne i županijske uprave, pravnih osoba sa javnim ovlastima,
mjesnih odbora, udruga i građana održati će se 23. studenoga 2010. godine sa
početkom u 11 sati u vijećnici Općine Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2.
4. Sukladno članku 90. stavak 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne
novine", broj 76/07. i 38/09.), građani i udruge sudjeluju na javnoj raspravi na način
da imaju pristup i uvid u prijedlog Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone
"Podgorač", da upisuju primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi, postavljaju pitanja
na javnom izlaganju te upućuju pisane prijedloge i primjedbe nositelju izrade.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani
imenom i prezimenom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
5. Krajnji rok do kojeg građani i udruge mogu Općini Podgorač, Trg Pavla Pejačevića 2,
31 433 Podgorač, dostaviti pisane prijedloge i primjedbe na prijedlog Detaljnog plana
uređenja Poduzetničke zone "Podgorač" za javnu raspravu je 10. prosinca 2010.
godine. Ovaj rok se odnosi i na tijela državne uprave, županijska upravna tijela i
pravne osobe sa javnim ovlastima, glede dostave pisanih očitovanja na prijedlog
Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač". Ako u navedenom roku isti
ne dostave pisana očitovanja smatrat će se da nemaju primjedbi na prijedlog Detaljnog
plana uređenja Poduzetničke zone "Podgorač".
Klasa: 350-02/10-01/01
Urbroj: 2149/04-03/10-44
Podgorač, 21. listopada 2010.
PROČELNIK:
Jurica Požega, dipl. iur., v. r.
Izdaje: Općina Podgorač – Glavni i odgovorni urednik: Jurica Požega, dipl. iur. – Redakcija i
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Podgorač".

