
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa  09.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine  Podgorač  održane  dana  12.  rujna  2018.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/18-01/07; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 07. rujna 2018. godine.

Sjednica je započela sa radom u 12,00 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,
g. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar
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, g. Danko Justić,
novinar Radio Našice i g. Stevo Patajac, zamjenik predjednika DVD-a Podgorač.

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 usvoji
zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. lipnja 2018.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
26. 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  Polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine  Podgorač  za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,

2. Prijedlog  Odluke  o  davanju  suglasnosti  za  provedbu  ulaganja  u  projekt
„Rekonstrukcija,  dogradnja  i  nadogradnja  javne  građevine  –  DVD  Podgorač
(dom, spremište i garaža),

3. Prijedlog  Zaključka  o  broju  korisnika  i  visini  stipendije  Općine  Podgorač  za
studijsku 2018. / 2019. godinu,

4. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač,
5. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za

područje Općine Podgorač za 2018. godinu,
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.01. do

30.06.2018. godine,
7. DVD  Podgorač,  zamolba  za  odobrenje  financijskih  sredstava  za  nabavu

vatrogasne cisterne,
8. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
PODGORAČ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu Općinsko
vijeće Općine Podgorač dužno je usvojiti Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
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Podgorač  za  razdoblje  od  01.  siječnja  do  30.  lipnja  2018.  godine  i  dostaviti  nadležnim
institucijama. Ukupni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareni
su  u  ukupnom  iznosu  od  4.513.175,36  kuna,  a  ukupni  rashodi  u  ukupnom  iznosu  od
2.734.731,17 kuna. Ukupni prihodi u razmatranom razdoblju ostvarili su se u postotku od
skoro 40% što je vrlo dobro,  jer  se prihodi uglavnom više realiziraju tijekom drugih šest
mjeseci  proračunske godine.  U sporedbi  sa prošlom godinom vidljivo je da su se prihodi
poslovanja u prvih šest mjeseci prošle godine ostvarili u iznosu od 3.297.303,39 kuna, a u
prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 4.478.846,91 kuna, što je povećanje prihoda u prvih
šest mjeseci ove godine u iznosu od 1.181.543,60 kuna. Za očekivati je do kraja proračunske
godine znatno veću realizaciju proračuna u odnosu na prošlu 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. 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,  („12  ZA“,  1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su 

P O L U G O D I Š NJ I   I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

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

Klasa: 400-05/18-01/03
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   2.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U
PROJEKT „ REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I NADOGRADNJA JAVNE

GRAĐEVINE - DVD PODGORAČ (DOM, SPREMIŠTE I GARAŽA)“

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Na temelju objavljenog natječaja  za provedbu mjere
07 „Temeljne usluge i  obnova sela  u ruralnim područjima„ iz  Programa ruralnog razvoja
Republike  Hrvatske,  Općina  Podgorač  je  odlučila  na  navedenu  mjeru  prijaviti  projekt
„Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja javne građevine – DVD Podgorač (dom, spremište i
garaža)“. Rok za prijavu na natječaj je 14. rujna 2018. godine te je Općinsko vijeće dužno
donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u predmetni projekt. 

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 davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja javne građevine - DVD Podgorač (dom, spremište i
garaža)“ i prijedlog stavlja na glasovanje.  
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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 

O  D  L  U  K  U

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i
nadogradnja javne građevine - DVD Podgorač (dom, spremište i garaža)“

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

Klasa: 361-02/18-01/07
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   3.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE
 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2018. / 2019. GODINU

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Općina  Podgorač  za  studijsku  2018.  /  2019.  godinu  dodjeliti  će  studentima  ukupno  10
stipendija  (od toga 5 stipendija  studentima prve godine i  5  stipendija  studentima kasnijih
godina studija). Visina stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.  

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 broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač
za studijsku 2018. / 2019. 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  LJ  U  Č  A  K

o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2018. / 2019. godinu

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

Klasa: 604-02/18-01/01
Urbroj: 2149/04-02/18-02
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T  o  č  k  a   4.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa Izvješćem o stanju zaštite od požara na području Općine
Podgorač.  Izvješće o stanju zaštite  od požara na području Općine Podgorač sastoji  se  od
slijedećih  cjelina:  uvod,  organizacija  vatrogastva,  Procjena  ugroženosti  i  Plan  zaštite  od
požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Podgorač, broj vatrogasaca i tehnička opremljenost,
organizacijske mjere, intervencije vatrogasnih postrojbi u 2018. godini, provedba Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini i
zaključak. 

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 usvoji Izvješće o stanju zaštite od požara 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

Z  A K LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač

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

Klasa: 214-01/18-01/07
Urbroj: 2149/04-02/18-01

T  o  č  k  a   5.

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2018. GODINU

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz  materijala.  Upoznaje  nazočne  sa  Izvješćem  o  stanju  provedbe  Provedbenog  plana
unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2018. godinu. Provedbeni
plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2018. godinu sastoji se
od  slijedećih  cjelina:  uvod,  organizacijske  mjere  (vatrogasna  postrojba,  normativni  ustroj
zaštite od požara),  tehničke mjere (vatrogasna oprema i tehnika,  sredstva veze,  javljanja i
uzbunjivanja), urbanističke mjere (prostorno-planska dokumentacija, prohodnost prometnica i
javnih  površina,  minimalne  količine  vode  za  gašenje  požara  i  tlak,  hidrantska  mreža  za
gašenje požara, ostali izvori vode za gašenje požara), mjere zaštite odlagališta komunalnog
otpada,  organizacijske  i  administrativne  mjere  zaštite  od  požara  na  otvorenom prostoru  i
zaključak.

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  usvoji  Izvješće  o  stanju  provedbe  Provedbenog  plana  unaprjeđenja
zaštite  od  požara  za  područje  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

Z  A K  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja
 zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2018. godinu

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

Klasa: 214-01/18-01/06
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   6.

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine
Podgorač utvrđene su ovlasti odnosno nadležnosti Općinskog načelnika kao izvršnog tijela,
tako da Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje
općih akata Općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog Proračuna, Odluke o izvršenju proračuna,
Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  proračuna,  Odluku  o  privremenom  financiranju,  te  druge
poslove. U razmatranom razdoblju poslovi i zadaci iz nadležnosti obavljani su na brojnim
sastancima  i  radnim  dogovorima  sa  predstavnicima  Hrvatskih  voda,  Našičkog  vodovoda
d.o.o. Našice, Panturist d.d. Osijek, Zavoda za zapošljavanje, direktorima trgovačkih društava
i ustanova u suvlasništvu Općine, predstavnicima udruga i nacionalnih manjina i drugih. Dana
29. ožujka 2018. godine Općinu Podgorač je posjetio župan Osječko-baranjske županije g.
Ivan Anušić sa suradnicima, te je tom prigodom održan radni sastanak. 

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 usvoji Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do
30.06.2018. 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,  (“11  ZA“,  „2
SUZDRŽANA“), većinom glasova, donijeli su 

Z  A K  LJ  U  Č  A  K

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine
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(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

Klasa: 022-05/18-01/10
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   7.

DVD PODGORAČ, ZAMOLBA ZA ODOBRENJE
 FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA NABAVU VATROGASNE CISTERNE

g.  Goran  Đanić,  Općinski  načelnik  daje  kraće  uvodno  obrazloženje  iz  materijala.
Upoznaje  nazočne  sa  zamolbom DVD-a  Podgorač  za  odobrenje  financijskih  sredstava  za
nabavu vatrogasne cisterne. 

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 odobravanju financijskih sredstava DVD-u Podgorač
za nabavu vatrogasne cisterne 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 odobravanju financijskih sredstava DVD-u Podgorač za nabavu vatrogasne cisterne

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

Klasa: 402-06/18-01/03
Urbroj: 2149/04-02/18-02

T  o  č  k  a   8.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja:  da
li postoji mogućnost da se Osječko - baranjskoj županiji i  nadležnim ministarstvima uputi
zahtjev za financijska sredstva za sanaciju divlje deponije smeća u naselju Razbojište te da li
bi se zajedničkom suradnjom DVD-a Razbojište i djelatnika zaposlenih na javnim radovima
mogle urediti i oličiti prostorije DVD-a u Razbojištu.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da su divlje deponije
smeća velika ekološka prijetnja u svim naseljima Općine Podgorač, te da se sustavno radi na
uklanjanju divljih deponija na raznim lokacijama na području Općine Podgorač. Ukoliko bi
Općina  Podgorač  od  Fonda za  zaštitu  okoliša  zatražila  sredstva  najprije  se  mora  uzraditi
Elaborat  sanacije  i  zbrinjavanja,  a  što  iziskuje  znantna  financijska  sredstva.  Što  se  tiče
uređenja prostorija DVD-a Razbojište naglašava da se u njihovo uređenje ne mogu uključiti
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radnici zaposleni na javnim radovima iz razloga što isti ne mogu obavljati poslove i radne
zadatke koji im nisu navedeni u Ugovoru o radu. Ujedno iskazuje pohvalu za sve radnike
zaposlene putem mjere javnih radova. 

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.


