
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 08.  sjednice  Općinskog vijeća  Općine  Podgorač  održane  dana  26.  lipnja  2018.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/18-01/06; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 19. lipnja 2018. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 članova Općinskog vijeća i to:

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač,
g. Tomislav Moguš,
g. Miroslav Štefančić,
g. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar,
g. Anđelko Kovač,
g. Ivan Strelec,
g. Aleksandar Lazić,
g. Igor Prpić,
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. Radovan Beara, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine i gđa. Asja Kurilj,
novinar Radio Našice.
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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 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 07. lipnja 2018.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
07. lipnja 2018. 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. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgorač za
razdoblje 2018. - 2023. godine,

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje

od 2018. do 2020. godine,
4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja

poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač,
5. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,  zakupa i

koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade
koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini,

6. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
za 2018. godinu,

7. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
8. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
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T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
 OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE 2018. -2023. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Sa izradom Plana započeto je još 2015. godine, ali je
postupak  usporen  zbog  nedonošenja  Plana  gospodarenja  otpadom  RH.  Uvođenje  sustava
razdvajanja otpada na području Općine Podgorač provodi se već nekoliko godina. Jednom
tjedno vrši se odvoz miješanog komunalnog otpada, a jednom mjesečno odvozi se papir i
plastika.  Svim  mještanima  omogućeno  je  odvajanje  otpada  na  kućnom  pragu  putem
pojedinačnih  spremnika  te  putem zelenih  otoka  koji  su  u  funkciji  u  svim naseljima.  Na
zelenim otocima omogućeno je razdvajanje otpada na papir, staklo i plastiku, a samo u naselju
Podgorač na tekstil i tkanina. Na području Općine Podgorač ne postoji odlagalište otpada,
nego  se  sav  prikupljeni  otpad  sa  našega  područja  odvozi  na  područje  Grada  Našica  na
odlagališta  Pepelane  i  Makloševac.  U  sljedećem  razdoblju  potrebno  je  riješiti  pitanje
reciklažnog dvorišta za čije su projektiranje osigurana sredstva kao i lokacija za izgradnju, a
radi se o zemljištu u budućoj Poduzetničkoj zoni „Podgorač“. Alternativa je nabava mobilnog
reciklažnog dvorišta.

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  donošenju  Plana  gospodarenja  otpadom  Općine
Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. 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

O  D  L  U  K  U

o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine

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

Klasa: 351-01/15-01/06
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
 OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Izradi Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač
za 2018. godinu pristupilo se iz nekoliko razloga. Najvažniji je taj što je Općina Podgorač
prijavila  2  projekta  na  aktualne  natječaje  ministarstva,  a  financirani  su  sredstvima iz  EU
fondova.  Radi  se  o  Programu  „Zaželi“  i  Programu  „Zajednica“  za  koje  se  predviđa
zapošljavanje više osoba na vrijeme od 24 mjeseca, a ukupna vijednost predmetnih programa
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procjenjuje  se  na  oko  5.000.000,00  kuna.  U  sklopu  navedenih  programa predviđena  je  i
nabava kombi vozila te bicikala za žene koje budu zaposlene. Drugi razlog Izmjena i dopuna
Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu je kapitalna pomoć Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu  Podgorač  za  nabavu  vatrogasne  cisterne.  Osim  navedenog,  izvršene  su  i  sitne
korekcije  po  pojedinim  stavkama.  Što  se  tiče  prihoda,  kod  istih  nije  bilo  intervencija
značajnije prirode iz razloga što se isti ostvaruju planiranom dinamikom. 

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 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

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

Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu

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

Klasa: 400-06/18-01/01
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 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  Izmjena  i  dopuna
Proračuna  Općine  Podgorač  za  2018.  godinu  donose  se  i  Izmjene  i  dopune  Projekcije
Proračuna  Općine  Podgorač  za  razdoblje  od  2018.  do  2020.  godine.  U  predloženim
Projekcijama uvrštena su planirana sredstva za realizaciju programa „Zaželi“ i „Zajednica“.  

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  Podgoač  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

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

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

(Tekst Izmjena i dopuna nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
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Klasa: 400-06/18-01/02
Urbroj: 2149/04-02/18-02

Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podgorač napustila je gđa. Natalija Lukačić, član
Općinskog vijeća Općine Podgorač, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova nazočno 13
članova Općinskog vijeća, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

T  o  č  k  a   4.

PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU
POVJERAVANJA POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU

OPĆINE PODGORAČ

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Javni natječaj za poslove održavanja nerazvrstanih
cesta  na  području  Općine  Podgorač  objavljen  je  u  Glasu  Slavonije  od  09.  svibnja  2018.
godine, na internetskim stranicama Općine Podgorač i na oglasnoj ploči Općine Podgorač.
Temeljem objavljenog javnog natječaja  u zakonskom roku pristigla  je  jedna ponuda i  to:
„Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57. Povjerenstvo za pripremu i
provedbu postupaka za zaključenje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području
Općine  Podgorač  je  utvrdilo  da  je  predmetni  ponuditelj  priložio  svu  potrebnu  traženu
dokumentaciju  za  nadmetanje.  Analizom  uvjeta  pravne,  poslovne,  financijske,  tehničke  i
stručne sposobnosti (posebice cijene za obavljanje komunalne djelatnosti, poslovnog ugleda i
iskustva,  te  tehničke  i  kadrovske  opremeljenosti)  Povjerenstvo  je  utvrdilo  da  je  ponuda
ponuditelja „Tomislav i Slavko Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57 pravilna, prikladna i
prihvatljiva.  Povjerenstvo  predlaže  da  se  za  poslove  održavanja  nerazvrstanih  cesta  na
području Općine Podgorač kao najpovoljnija prihvati ponuda ponuditelja „Tomislav i Slavko
Uremović“ d.o.o. Našice, V. Lisinskog 57. 

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  odabiru  najpovoljnijeg  ponuditelja  u  postupku
povjeravanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području 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 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku povjeravanja poslova
 održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podgorač

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

Klasa: 363-04/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-07
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T  o  č  k  a   5.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
PRODAJE, ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE I NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2018. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predložene Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,  zakupa i  koncesije
poljoprivrednog  zemljišta  u  vlasništvu  Republike  Hrvatske  i  naknade  koja  se  plaća  zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta  u 2018. godini  usklađene su sa Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Podgorač za 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  donesu  Izmjene  Programa utroška  sredstava  ostvarenih  od  prodaje,
zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja
se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini i prijedlog stavlja
na glasovanje.  

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

I Z M J E N E   P R O G R A M A

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
 u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene

poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

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

Klasa: 320-01/18-01/05
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   6.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU
OD NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2018. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predložene Izmjene Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu
grobnog mjesta  i  godišnje  grobne naknade za korištenje  grobnog mjesta  za 2018.  godinu
usklađene su sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač za 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  donesu  Izmjene  Programa utroška  sredstava  koja  se  prikupljaju  od
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naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
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  („11  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

I Z M J E N E   P R O G R A M A

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta
 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2018. godinu

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

Klasa: 363-04/18-01/06
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   7.

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA  ODRŽAVANJA
 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Predložene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini usklađene
su sa Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač za 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 donesu Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 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  („11  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su  

I Z M J E N E   P R O G R A M A

održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

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

Klasa: 363-02/18-01/03
Urbroj: 2149/04-02/18-02
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T  o  č  k  a   8.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja:
zašto su u Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Podgorač za 2018. godinu kod stavke
obrana  od  tuče  planirana  sredstva  u  iznosu  od  5.000,00  kuna  smanjena;  u  kojoj  je  fazi
izgradnja  Poduzetničke  zone  „Podgorač“;  da  li  postoji  mogućnost  osnivanja  Sportske
zajednice Općine Podgorač.

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu Općine
Podgorač odgovara na postavljeno pitanje vezano uz stavku obrane od tuče te naglašava da su
se planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna smanjila iz razloga što se projekt obrane od
tuče  prijašnjih  godina  provodio  u  suradnji  sa  Osječko  –  baranjskom  županijom,  ali  već
nekoliko godina se navedeni projekt ne provodi niti sufinancira putem Osječko – baranjske
županije.  

g.  Goran Đanić,  Općinski  načelnik Općine Podgorač daje  odgovore na postavljena
pitanja:

- što se tiče izgradnje Poduzetničke zone „Podgorač“ izgradnja ide svojim tijekom i
trenutno su završeni radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže. Do kraja godine
planira se izgradnja javne rasvjete koja je nominirana na natječaj Ministarstva graditeljstva.
Do nove godine očekuje se da će HEP-Plin završiti  poslove vezane uz plinifikaciju zone.
Ukoliko bude rapoloživih sredstava do kraja godine će se raspisati  i  natječaj za izgradnju
pristupne ceste i ceste u zoni.

- s obzirom na veličinu općine, broj klubova i dr. za sada nema potrebe za osnivanje
Sportske zajednice Općine Podgorač.

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 12,25 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                      Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.


