
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 05. srpnja 2017.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/17-01/11; Urbroj: 2149/04-02/17-01 od 28. lipnja 2017. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 11 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
gđa. Sanja Kuruc, potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Tomislav Moguš,
g. Miroslav Štefančić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar,
gđica. Ivana Hideg,
g. Igor Prpić,
g. Perica Perić,
g. Zlatko Bačić i
g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač.

Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski
načelnik Općine Podgorač, gđa. Ljiljana Grbić, zamjenica Općinskog načelnika Općine
Podgorač, g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu,
gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu za općinsku samoupravu i
upravu, g. Svetozar Sarkanjac, ispred Pannonia promo media Osijek i gđa. Ninoslava Pavlus,
novinar Radio Našice.

Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.
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gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća, otvara sjednicu, pozdravlja
nazočne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na
današnjoj sjednici, te poziva nazočne da minutom šutnje odaju poštovanje svima koji su
položili živote za domovinu Hrvatsku od njezina prvog spomena do danas.

Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se utvrdi
predloženi dnevni red današnje sjednice i prijedlog dnevnog reda stavlja na raspravu.

Budući da nije bilo prijedloga za dopunu i izmjenu predloženog dnevnog reda, niti
primjedbi, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća predlaže da se prihvati
predloženi dnevni red i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar,
predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

D  N  E  V  N  I    R  E D :

1. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u 2016. godini,

2. Donošenje Rješenja o izboru Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja,
3. Donošenje Rješenja o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe,
4. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za određivanje imena ulica

i trgova Općine Podgorač,
5. Donošenje Rješenja o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od

elementarnih nepogoda na području Općine Podgorač,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih

u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke,
7. Prijedlog Odluke o jednostavnoj nabavi,
8. Prijedlog Odluke o porezima Općine Podgorač,
9. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

INFORMACIJA O STANJU  I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA
PODRUČJU DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2016. GODINI

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Udruženje obrtnika Našice obuhvaća obrtnike sa
područja Grada Našica i općina Podgorač, Donja Motičina, Feričanci, Đurđenovac i Koška. U
2016. godini na području Općine Podgorač bilo je registrirano 27 obrta. Iz predloženog
Izvješća vidljivo je da se unazad tri godine broj obrta jedino na području Općine Podgorač i
Općine Donja Motičina ne smanjuje, dok je u ostalim jedinicama lokalne samouprave broj
značajno smanjen. Obrtnici „pune“ Proračun Općine Podgorač putem komunalne naknade,
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naknade za korištenje javne površine, spomeničke rente, poreza na potrošnju, poreza i prireza
na dohodak od obrta te poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Što se ustrojstva
tiče, Udruženje obrtnika ima Skupštinu Udruženja, zatim Upravni i Nadzorni odbor
Udruženja te predsjednika Udruženja. Valja napomenuti da Općina Podgorač već 14 godina
svake druge srijede u mjesecu u suradnji sa Radiom Našice sufinancira  radio emisiju za
obrtnike. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja
obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2016. godini i prijedlog stavlja
na glasovanje.    

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice  Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

Z  A  K  L J  U  Č  A  K

o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva na području
djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2016. godini

(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 311-01/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   2.

DONOŠENJE RJEŠENJA O IZBORU POVJERENSTVA
 ZA STATUTARNO - PRAVNA PITANJA

gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u
Povjerenstvo za statutarno - pravna pitanja izaberu slijedeće osobe: Suzana Đanić za
predsjednicu te Aleksandar Lazić i Ljiljana Zidar za članove. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li se u predloženo

Povjerenstvo može imenovati osoba koja nije prisutna na sjednici Općinskog vijeća.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu

odgovara da se u predloženo Povjerenstvo može imenovati osoba koja nije prisutna na
sjednici Općinskog vijeća, ali će ga na njegov zahtjev Općinsko vijeće razriješiti u slučaju da
ta osoba ne želi biti član Povjerenstva.

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li bi se članovima
Općinskog vijeća mogao dostaviti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Podgorač.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da su svi akti pa tako i Poslovnik o radu Općinskog vijeća objavljeni na internet
stranici Općine Podgorač, ali isto tako svi koji žele mogu ga dobiti poslije sjednice Općinskog
vijeća.
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Budući da se nitko više ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se u
Povjerenstvo za statutarno - pravna pitanja izaberu slijedeće osobe: Suzana Đanić za
predsjednicu te Aleksandar Lazić i Ljiljana Zidar za članove i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Povjerenstva za statutarno - pravna pitanja

(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 021-04/17-01/09
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   3.

DONOŠENJE RJEŠENJA O IZBORU POVJERENSTVA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u
Povjerenstvo za predstavke i pritužbe izaberu slijedeće osobe: Tomislav Moguš za
predsjednika te Miroslav Štefančić i Helga Grabar za članove.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se u
Povjerenstvo za predstavke i pritužbe izaberu slijedeće osobe: Tomislav Moguš za
predsjednika te Miroslav Štefančić i Helga Grabar za članove i prijedlog stavlja na
glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Povjerenstva za predstavke i pritužbe

(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 021-04/17-01/10
Urbroj: 2149/04-02/17-02



5

T  o  č  k  a   4.

DONOŠENJE RJEŠENJA O OSNIVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA
ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA OPĆINE PODGORAČ

gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u
Komisiju za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač izaberu slijedeće osobe : Sanja
Kuruc za predsjednika, Zdenka Vukomanović za zamjenika predsjednika te Natalija Lukačić,
Mirjana Potnar i Jurica Požega za članove.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se u Komisiju
za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač izaberu slijedeće osobe: Sanja Kuruc za
predsjednika, Zdenka Vukomanović za zamjenika predsjednika te Natalija Lukačić, Mirjana
Potnar i Jurica Požega za članove i prijedlog stavlja na glasovanje.   

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Komisije za određivanje imena ulica i trgova Općine Podgorač

(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 021-04/17-01/11
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   5.

DONOŠENJE RJEŠENJA O IMENOVANJU OPĆINSKOG POVJERENSTVA
 ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

gđica. Ivana Hideg, predsjednica Povjerenstva za izbor i imenovanja daje kraće
uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže da se u
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine
Podorač izaberu slijedeće osobe: Goran Đanić, Općinski načelnik za predsjednika, Josip
Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika za zamjenika predsjednika te Aleksandar Lazić,
Ivanka Balentić i Marina Maurac za članove.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se prihvati prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja da se u Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Podorač
izaberu slijedeće osobe: Goran Đanić, Općinski načelnik za predsjednika, Josip Mojzeš,
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zamjenik Općinskog načelnika za zamjenika predsjednika te Aleksandar Lazić, Ivanka
Balentić i Marina Maurac za članove i prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

R  J  E  Š  E  N J  E

o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 na području Općine Podgorač

(Tekst Rješenja nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 021-04/17-01/12
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED
SREDSTAVA OSIGURANIH U PRORAČUNU OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

ZA POLITIČKE STRANKE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Godišnji iznos sredstava osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 2017.
godinu za političke stranke u ukupnom iznosu od 14.450,00 kuna raspoređuje se kako slijedi:
Hrvatskoj narodnoj stranci 8.850,00 kuna, Hrvatskoj seljačkoj stranci 500,00 kuna, Hrvatskoj
stranci umirovljenika 550,00 kuna, Hrvatskoj demokratskoj zajednici 2.000,00 kuna,
Hrvatskom demokratskom savezu Slavonije i Baranje 1.500,00 kuna, Demokratskom savezu
nacionalne obnove 500,00 kuna i Listi grupe birača nositeljice Natalije Lukačić 550,00 kuna. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za raspored sredstava
osiguranih u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke i prijedlog
stavlja na glasovanje.    

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U

o izmjeni Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih
 u Proračunu Općine Podgorač za 2017. godinu za političke stranke

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 402-06/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG ODLUKE O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Upoznaje nazočne da je stupio na snagu novi Zakon
o javnoj nabavi koji propisuje donošenje općeg akta o provođenju postupka jednostavne
nabave. Nadalje, upoznaje članove Općinskog vijeća sa procedurom i načinom provođenja
jednostavne nabave.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog

vijeća predlaže da se donese Odluka o jednostavnoj nabavi i prijedlog stavlja na glasovanje.    
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U

o jednostavnoj nabavi

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 400-08/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   8.

PRIJEDLOG ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Novi Zakon o lokalnim porezima koji je stupio na
snagu propisuje obvezu donošenja nove Odluke o porezima. Predloženom Odlukom uređuje
se sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Podgorač: prirez porezu na dohodak,
porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na
nekretnine. Nema promjena u svezi prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju. Valja
napomenuti da se od 01.01.2018. godine ukida komunalna naknada i porez na kuće za odmor,
a zamjenjuje ih porez na nekretnine, dok je porez na tvrtku već ukinut. Poslove u svezi s
utvrđivanjem i naplatom poreza za Općinu Podgorač provodi nadležna Porezna uprava. Što se
tiče poreza na nekretnine do kraja mjeseca studenoga Općinsko vijeće je u obvezi donijeti
Odluku kojom će propisati potrebne koeficijente, osnovicu, bodove i sve drugo vezano uz
uvođenje poreza na nekretnine.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
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Budući da se nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog
vijeća predlaže da se donese Odluka o porezima Općine Podgorač i prijedlog stavlja na
glasovanje.    

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, jednoglasno su donijeli

O  D  L  U  K  U

o porezima Općine Podgorač

(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 410-01/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   9.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
nabavu stalaka za postavljanje vijenaca ispred centralnog križa na groblju u Podgoraču i
nabavu oglasnih ploča/stupova u svim naseljima Općine Podgorač te ga zanima da li se u
Proračunu za iduću godinu mogu osigurati sredstva za njihovu nabavu.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da će se u Proračunu
Općine Podgorač za iduću proračunsku godinu planirati sredstva za nabavu stalaka i oglasnih
ploča/stupova.

Budući da se više nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač ne javlja za
riječ, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 12,30 sati.

PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.




