
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 12. prosinca 2017.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/17-01/13; Urbroj: 2149/04-02/17-01 od 05. prosinca 2017. godine.

Sjednica je započela sa radom u 14,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 13 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. Helga Grabar,
g. Perica Perić,
g. Ivan Strelec,
g. Igor Prpić,
g. Aleksandar Lazić,
gđica. Ivana Hideg,
g. Anđelko Kovač,
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, g. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika 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. Radovan
Beara, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Budimci, g. Danko Justić, novinar Radio
Našice, g. Goran Jakobović, novinar TV Našice, gđica. Snježana Fridl, novinar Glasa
Slavonije i g. Svetozar Sarkanjac, ispred Pannonia promo media Osijek.
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Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.

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 usvoji
zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. rujna 2017.
godine.

Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
26. rujna 2017. godine smatra se usvojenim.

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. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2016./2017. godinu,

2. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“
Našice za pedagošku 2017./2018. godinu,

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje

od 2017. do 2019. godine,
5. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu,
6. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2018. do 2020.

godine,
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu,
8. Prijedlog Odluke o porezima Općine Podgorač,
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje

Općine Podgorač,
10. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne

zaštite Općine Podgorač,
11. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine

Podgorač,
12. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2017./2018.

godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2018. godini,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2018. godini,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2018.

godini,
16. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač,
17. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za

2018. godinu,
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18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge sahrane na
grobljima Općine Podgorač,

19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog
načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač,

20. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u
2017. godini,

21. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u
2018. godini,

22. Prijedlog Operativnog programa mjera za postupanje u slučaju pojave
ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti
do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2017./2018. godinu,

23. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ODGOJNO-
OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU

2016./2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Područni vrtić u Podgoraču radi u sklopu Dječjeg
vrtića „Zvončić“ Našice. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 2016./2017. godini
bila je organizirana jedna odgojna skupina u koju je upisano 21 dijete. Osim redovnog
programa u pedagoškoj 2016./2017. godini realiziran je i program predškole koji je pohađalo
8 djece u vremenskom razdoblju od 01.03.2017. do 09.05.2017. godine. Općina Podgorač je
iz svoga Proračuna financirala plaće za jednu odgojiteljicu i spremačicu u sklopu redovnog
programa, program predškole te je osigurala i sredstava kapitalne pomoći za sanaciju krovišta
na vrtiću, a kupljene su i nove stolice za sobu dnevnog boravka, obojana je stolarija, uređen je
vanjski prostor vrtića. 

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 Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i
programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku
2016./2017. godinu 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 Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada
Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2016./2017. godinu

(Tekst Zaključka  nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 601-01/17-01/10
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   2.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj
2017./2018. godini planirana je jedna starija odgojna skupina, a predviđa se također i program
predškole u vremenu od 01.03.2018. do 09.05.2018. godine za djecu iz naselja Bijela loza,
razbojište, Bučje Gorjansko, Budimci i Stipanovci. Općina Podgorač kao i do sada osigurava
financijska sredstva za redovan rad vrtića i program predškole, a predviđena su i sredstva
kapitalne pomoći za uređenje parketa u sobi dnevnog boravka, izmjenu dijela stolarije,
sanaciju sanitarija, nabavu klima uređaja, kupnju novih stolova i stolica u sobi dnevnog
boravka i dr.

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 Godišnjeg plana i programa odgojno-
obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2017./2018. godinu 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 godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada
 Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2017./2018. godinu

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

Klasa: 601-01/17-01/11
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2017. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za
2017. godinu rađene su iz nekoliko razloga. Kao najvažniji razlog je povećanje sredstava od
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Program javnih radova, tako da su tekuće pomoći od
HZZ-a povećane za 200.000,00 kuna. Naime, radi se o tome da je Hrvatski zavod za
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zapošljavanje putem Programa javnih radova odobrio produženje ugovora za javne radove na
još tri mjeseca. Osim tekućih pomoći, izvršene su i sitne korekcije po pojedinim stavkama.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz

stavku Hotspot Internet pristupna točka Podgorač za koju je predviđeno 8.000,00 kuna i
zanima ga koliku udaljenost obuhvaća predmetna pristupna točka.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da Hotspot Internet pristupna točka obuhvaća strogi centar Podgorača odnosno
radijus od oko 200 m od općinske zgrade te da najam iznosi 600,00 kuna mjesečno.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donesu Izmjene i dopune Proračuna Općine Podgorač za
2017. godinu 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

I Z M J E N E  I  D O P U N E

Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu

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

Klasa: 400-06/17-01/03
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2019. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu donose se i Izmjene i dopune Projekcije
Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine. 

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 donesu Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 2017. do 2019. godine 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

I Z M J E N E  I  D O P U N E

Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine
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(Tekst Izmjena i dopuna nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 400-06/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženim izmjenama Zakona o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđeno je povećanje udjela
financiranja općina i gradova iz poreza na dohodak te gotovo u potpunosti ukidanje tekućih
pomoći. To je za Općiu Podgorač značajno povećanje, te su shodno tome prihodi od poreza i
prireza planirani u iznosu od 3.960.000,00 kuna. Kapitalne pomoći planirali smo  u iznosu od
2.500.000,00  kuna, a odnose se na realizaciju rekonstrukcije nerazvrstane ceste A. Starčevića
u Poganovcima, izgradnju javne rasvjete u Poduzetničkoj zoni, dovršetak izgradnje
vodovodne i kanalizacijske mreže u Poduzetničkoj zoni, dogradnju garaža Vatrogasnog doma
u Podgoraču i izgradnju parkirališta na groblju u Podgoraču. Što se tiče rashoda, planirana su
sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za uređenje Društvenog doma u Poganovcima,
adaptaciju i opremanje Vatrogasnog doma u Podgoraču i adaptaciju općinske zgrade. Nadalje,
planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju reciklažnog dvorišta i sportskog centra u
Podgoraču, opremanje dječjih igrališta u Razbojištu i Ostrošincima, završetak izgradnje
nogostupa u Razbojištu, Stipanovcima i Kršincima, postavljanje ukrasne rasvjete na Trgu P.
Pejačevića u Podgoraču, izgradnju parkirališta na groblju u Podgoraču te izgradnju javne
rasvjete, kanalizacijske i vodovodne mreže u Poduzetničkoj zoni. U suradnji sa Osječko-
baranjskom županjiom planiran je projekt sufinanciranja školske prehrane učenicima u iznosu
od 60.000,00 kuna.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Perica Perić, član općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže amandman na način

da se kod stavke „4213 Parkiralište na groblju u Podgoraču“ sredstva planirana u iznosu od
350.000,00 kuna prenamjene za izgradnju javne rasvjete na dionici D-515 između Podgorača i
Razbojišta.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se vezano uz
predloženi amandman mora vidjeti interes javnosti te da se za izgradnju javne rasvjete mora
napraviti projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola. Predlaže da se u Proračun
Općine Podgorač za 2019. godinu, ako se stvore potrebni preduvjeti, uvrsti prijedlog g. Perice
Perića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač slaže se sa obrazlženjem
Općinskog načelnika te odustaje od predloženog amandmana.

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač uputio je primjedbu na
predloženi Proračun Općine Podgorač za 2018. godinu, jer smatra da je naselje Budimci
drugo po broju stanovnika u Općini, ali se po predloženim stavkama vidi da investicije nisu
ravnomjerno raspoređene po naseljima te da je naselje Budimci i ove godine zakinuto.

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na predloženu
stavku „Službeno vozilo putem leasinga“ i zanima ga koje se službeno vozilo planira nabaviti.
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine podgorač odgovara da je službeno vozilo
kojim sada raspolažemo dotrajalo, često se kvari i ne isplati se popravljati, te je iz toga
razloga predviđena nabava novog službenog vozilo putem leasinga.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: da
li bi se za potrebe grijanja u Vatrogasnom domu u Razbojištu mogla nabaviti peć i sagraditi
dimnjak, te da li postoji mogućnost da se ogradi groblje u Razbojištu. Predlaže također
postavljanje oglasnih ploča po selima te stalaka za postavljanje vijenaca kod centralnog križa
na groblju u Podgoraču.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je u svim domovima
uvedeno grijanje na struju, te da će se do kraja godine nabaviti 2 do 3 grijalice na struju za
vatrogasni dom u Razbojištu. Što se tiče ograđivanja groblja postoji potreba za ograđivanjem
svih groblja na području Općine Podgorač, te će se u dogledno vrijeme sustavno postavljati
ograda oko svih groblja. Što se tiče postavljanja oglasnih ploča i stalaka za postavljanje
vijenaca kod centralnog križa na groblju u Podgoraču isti će se postaviti.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Proračun Općine Podgorač za 2018. godinu i
prijedlog stavlja na glasovanje.

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane
Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja („10 ZA“, „3
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su

P  R  O  R  A  Č  U  N

OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

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

Klasa: 400-06/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ
 ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Proračuna Općine
Podgorač za 2018. godinu donosi se Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od
2018. do 2020. godine. 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružila se gđa. Natalija Lukačić,
član Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova nazočno
14 članova Općinskog vijeća, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje
akata na današnjoj sjednici.

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 Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2018. do
2020. godine 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

P R O J E K C I J U

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2018. do 2020. godine

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

Klasa: 400-06/17-01/06
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu, njegovo izvršavanje, isplata sredstava
iz Proračuna, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna, proračunska
zaliha, upravljanje imovinom, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, nadzor
proračunskih korisnika. Proračunska zaliha utvrđena je u iznosu od 20.000,00 kuna, a o
korištenje sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.   

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 izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2018.
godinu 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 izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu

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

Klasa: 400-06/17-01/07
Urbroj: 2149/04-02/17-02
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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. Predmetnom Odlukom uređuje se sustav utvrđivanja
i naplate lokalnih poreza kao izvor financiranja Općine Podgorač. Porezi Općine Podgorač su:
prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje
javnih površina. Ukinut je porez na nekretnine, a ostaje porez na kuće za odmor. Prirez porezu
na dohodak plaća se po stopi od 5%, a porez na potrošnju plaća se po po stopi od 3%. 

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 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: 410-01/17-01/08
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   9.

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA
 OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Radi se o dokumentu koji smo dužni izraditi
sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i kojim se uređuje područje civilne zaštite za
područje Općine Podgorač. 

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 usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za
područje 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 usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Podgorač
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(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 810-01/17-01/03
Urbroj: 2149/04-02/17-06

T  o  č  k  a   10.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA
 OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na temelju procjene rizika od velikih nesreća za
područje Općine Podgorač dužni smo donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite Općine Podgorač na koju smo dobili suglasnost Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Osijek. Pravne osobe i udruge od interesa za
sustav civilne zaštite Općine Podgorač su: Komunalno poduzeće „Našički vodovod“ d.o.o.
Našice, komunalno poduzeće „Našički park“ d.o.o. Našice, „Anagalis“ d.o.o. Podgorač,
„Hana - Vuka“ d.o.o. Budimci, „Vitulus“ d.o.o. Budimci“, „Osatina  Grupa„ d.o.o. Semeljci,
Lovačko društvo „Vepar 1946“ Podgorač, Lovačko društvo „Jastreb“ Ostrošinci, Lovačko
društvo „Fazan“ Budimci i Lovačko društvo „Srndač“ Kelešinka.   

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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite 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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Podgorač

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

Klasa: 810-05/17-01/14
Urbroj: 2149/04-02/17-03

T  o  č  k  a   11.

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE
 CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predmetnom Odlukom osniva se postrojba civilne
zaštite opće namjene Općine Podgorač u slijedećem sastavu: upravljačka skupina (2 člana), 1.



11

operativna skupina (9 pripadnika), 2. operativna skupina (9 pripadnika). Svaka operativna
skupina ima svog voditelja. Popuna postrojbe vršiti će se sukladno Zakonu o sustavu civilne
zaštite i važećim podzakonskim propisima.  

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 doese Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 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 osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podgorač

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

Klasa: 810-04/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   12.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE
 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2017./2018. GODINU

 gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač
za studijsku 2017./2018. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo
za dodjelu stipendija Općine Podgorač je nakon izvršenog uvida u dokumentaciju izvršilo
bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendija. Predlaže se dodjela 10
stipendija za studijsku 2017./2018. godinu u iznosu od 600,00 kuna mjesečno, od kojih 2
stipendije studentima prve godine studija, a 8 stipendija studentima kasnijih godina studija. 

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 dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku
2017./2018. godinu 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 dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2017./2018. godinu

(Tekst Odluke  nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 604-02/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-09

T  o  č  k  a   13.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za financiranje programa i projekata sportskih udruga na području Općine
Podgorač putem Javnog natječaja u Proračunu Općine Podgorač za 2018. godinu osigurana su
sredstva u ukupnom iznosu od 135.000,00 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 Program javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2018.
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

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2018. godini

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

Klasa: 620-01/17-01/02
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   14.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2018.
godini u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna osiguravaju se u Proračunu Općine Podgorač za
2018. godinu i rasporediti će se na slijedeći način: za financiranje programa i projekata
udruga u kulturi na području Općine Podgorač putem Javnog natječaja u ukupnom iznosu od
10.000,00 kuna, za financiranje manifestacija (Uskrsni stol u Podgoraču, Podgoračke ljetne
noći, „Oj, jesenske duge noći“ i dr.) putem Javnog poziva u iznosu od 40.0000,00 kuna te za
obilježavanje Dana Općine Podgorač  u iznosu od 10.000,00 kuna.   

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na manifestaciju

„Podgoračke ljetne noći“ i zanima ga da li bi se u organizaciju predmetne manifestacije mogle
uvrstiti i druge udruge sa područja Općine Podgorač.
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se manifestacija
Podgoračke ljetne noći održava već deset godina u organizaciji istih udruga koje imaju dosta
iskustva i posla oko organizacije i za sada nije moguće u organizaciju uključiti druge udruge.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Program javnih potreba u kulturi  u Općini Podgorač
u 2018. 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

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u  kulturi  u Općini Podgorač u 2018. godini

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

Klasa: 612-01/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   15.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA
 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2018. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2018. godini raspoređuju se kako slijedi: pomoć obiteljima i kućanstvima (150.000,00 kuna),
stipendiranje studenata (72.000,00 kuna), financiranje prijevoza učenika (100.000,00 kuna),
financiranje školske prehrane (60.000,00 kuna), pogrebni troškovi socijalno ugroženih osoba
(5.000,00 kuna), uskrsnice za umirovljenike (100.000,00 kuna), božićnice za umirovljenike
(100.000,00 kuna) i naknade za novorođenčad (40.000,00 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 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u
2018. 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

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u  socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2018. godini

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 550-01/17-01/06
Urbroj: 2149/04-02/16-02

T  o  č  k  a   16.

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Za usluge u promicanju kulture na području Općine Podgorač predlaže se
dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ Mirjani Kučić iz Podgorača i Mirjani
Potnar iz Podgorača, te za promicanje humanitarnog djelovanja na području Općine
Podgorač, a na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Našice za višestruko darivanje
krvi predlaže se dodjela javnog priznanja „Zahvalnica Općine Podgorač“ Saši Kosić iz
Ostrošinaca, Antunu Umiljanović iz Stipanovaca  i  Antunu Mlinarić iz Podgorača.

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 dodjeli javnih priznanja 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 dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač

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

Klasa: 061-01/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-01

T  o  č  k  a   17.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog
pogona Općine Podgorač za 2018. godinu.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz

autobusnu nadstrešnicu u Budimcima koja je razbijena i zanima ga da li se ista može
popraviti, te da li se mogu sankcionirati počinitelji. Nadalje ga zanima da li je Općinski
načelnik upoznat sa dopisom koji je poslan Općini Podgorač, a vezano uz odvoz smeća u
polje prilikom izvođenja radova na trafo stanici u Budimcima.    

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da problem razbijenih
autobusnih nadstrešnica nije samo u Budimcima nego i u ostalim naseljima i vandalizam ne
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možemo spriječiti, ali ćemo u svim naseljima u dogledno vrijeme popraviti autobusne
nadstrešnice. Što se tiče odvoza smeća upoznat sam sa navedenim i napominjem da izvođač
radova na trafo stanici u Budimcima nije odvezla u polje građevinski materijal, nego zemlju
koju treba iznivelirati.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona
Općine Podgorač za 2018. godinu 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

G O D I Š N J I  P L A N  I  P R O G R A M

rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2018. godinu

(Tekst Godišnjeg plana i programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov
sastavni dio.).

Klasa: 023-01/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   18.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
 CIJENE USLUGE SAHRANE NA GROBLJIMA OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Dosadašnjom Odlukom o utvrđivanju cijene usluge sahrane na grobljima
Općine Podgorač cijena usluge sahrane utvrđena je  u iznosu od 1.000,00 kuna. Prema
izračunima prikupljena sredstva nisu dostatna te se sahrane ne mogu subvencionirati. Do sada
su zaposlenici kada su imali ukop subotom, nedjeljom ili blagdanom koristili slobodan dan, a
od iduće godine će im se isplaćivati naknada za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom.
Predloženim izmjenama Odluke visina naknade određuje se u slijedećim iznosima: sahrana
radnim danom 1.500,00 kuna, sahrana subotom 2.000,00 kuna, sahrana nedjeljom, blagdanom
i neradnim danom 2.500,00 kuna.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je unazad

nekoliko godina naknada za ukop povećana nekoliko puta te da nema smisla namicati
sredstva na taj način, jer bi se sredstva mogla namaknuti sa ostalih pozicija, kao što su
sredstva za reprezentaciju te stoga predlaže da cijena usluge sahrane na grobljima Općine
Podgorač ostane ista.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li će povećanje
predloženih naknada utjecati na povećanje plaće djelatnicima.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da djelomično hoće.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje što će se

dogoditi sa ljudima koji neće imati sredstava za troškove sahrane.
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da Općina Podgorač u
svom Proračunu ima osigurana sredstva za tu namjenu, a troškove socijalno ugroženih osoba
snosi Centar za socijalnu skrb.

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na
glasovanje prijedlog g. Ivana Streleca, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač da cijena
usluge sahrane na grobljima Općine Podgorač ostane ista.

Nakon obavljenog glasovanja („4 ZA“), utvrđeno je da prijedlog g. Ivana Streleca,
člana Općinskog vijeća nije prihvaćen.

Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluge
sahrane na grobljima 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 („9 ZA“, „2
SUZDRŽANA“, „3 PROTIV“), većinom glasova, donijeli su

O  D  L  U  K  U

o izmjeni odluke o utvrđivanju cijene usluge sahrane na grobljima Općine Podgorač

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

Klasa: 363-04/17-01/16
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   19.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆAMA I NAKNADAMA
 ZA RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Izmjenom Odluke o plaćama i naknadama za rad Općinskog načelnika i
zamjenika Općinskog načelnika Općine Podgorač predlaže se povećanje osnovice za obračun
plaća dužnosnika na 3.900,00 kuna, što je povećanje u bruto iznosu od 200,00 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 plaćama i naknadama za rad
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 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 („11 ZA“, „3 PROTIV“),
većinom glasova, donijeli su
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O D  L  U  K  U

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

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

Klasa: 120-01/17-01/04
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   20.

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2017. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Analizom stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Podgorač u 2017. godini.

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 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine
Podgorač u 2017. 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

A N A L I Z U

stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2017. godini

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

Klasa: 810-05/17-01/05
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   21.

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2018. GODINI

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Uupoznaje nazočne sa predloženim Planom razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Podgorač u 2018. godini.

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 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač
u 2018. 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

P L A N

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2018. godini

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

Klasa: 810-01/17-01/06
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   22.

PRIJEDLOG OPERATIVNOG PROGRAMA MJERA ZA POSTUPANJE
 U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH

EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA
 ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE ZA 2017./2018. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Operativnim programom mjera za postupanje
u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu
dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2017./2018. godinu.

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 Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave
ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida
prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2017./2018. godinu 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 P E R A T I V N I   P R O G R A M

mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa
i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa

ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2017./2018. godinu

(Tekst Operativnog programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni
dio.).
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Klasa: 810-02/17-01/01
Urbroj: 2149/04-02/17-02

T  o  č  k  a   23.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li je
moguće sanirati divlje odlagalište smeća u Razbojištu i postaviti table o zabrani odlaganja.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su table već bile
postavljene te će se iste ponovno postaviti, a odlagalište do proljeća sanirati.

gđa. Natalija Lukačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje u
svezi uređenja nogostupa u Podgoraču i Budimcima.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da u Proračunu Općine
Podgorač za 2018. godinu nema predviđenih sredstava za tu namjenu, te je za navedeno
potrebno izraditi projektnu dokumentaciju kako bi se projekt mogao prijaviti putem EU
fondova.

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li je
moguće stanovnicima naselja Budimci gdje još nije izgrađena vodovodna mreža dovoziti
besplatno pitku vodu.

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je DVD Podgorač
donio Odluku da se dovoz vode u naselja u kojima nema izgrađenog vodoopskrbnog sustava
naplaćuje 100,00 kuna, a u naseljima u kojima je izgrađen vodoopskrbni sustav 500,00 kuna.

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač istaknuo je problema pasa
lutalica u naselju Podgorač te rupe kod vodomjernog okna kod obitelji Kovačević u Ulici J. J.
Strossmayera u Podgoraču.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara je problem pasa lutalica
prisutan u gotovo svim općinskim naseljima, ali i da se tu ne radi o domaćim psima, već se
isti vjerojatno dovoze s područja drugih gradova i općina te tu ostavljaju. Za rješenje
navedenog problema potrebno je osigurati značajno više sredstava u Proračunu nego što je
trenutno. Što se tiče rupe, o istome će se obavijestiti Našički vodovod sa nalogom za sanaciju.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač i gđa. Ljiljana Zidar,
predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač svim nazočnima čestitali su nadolazeće
božićne i novogodišnje blagdane i pozvali ih na prigodni domjenak.

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 15,40 sati.

PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.




