
                             
         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA PODGORAČ
             OPĆINSKO VIJEĆE

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 29. listopada 2018.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.

Sjednicu  je  sazvala  gđa.  Ljiljana  Zidar,  predsjednica  Općinskog  vijeća  pozivom,
Klasa: 021-03/18-01/08; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 26. listopada 2018. godine.

Sjednica je započela sa radom u 14,00 sati.

Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 12 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. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar
g. Ivan Strelec,
g. Miroslav Štefančić,
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,  gđa.  Asja  Kurilj,  novinar  Radio  Našice  i  g.  Svetozar  Sarkanjac,  ispred  Pannonia
promo media Osijek.

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 09.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 12.  rujna 2018.
godine.

Budući  da  nije  bilo  primjedbi,  sukladno  odredbama  Poslovnika  Općinskog  vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 09. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
12. rujna 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  davanju  suglasnosti  na  provedbu  projekta  i  sklapanje
Partnerskog  sporazuma  o  pripremi,  realizaciji  i  provedbi  EU  projekta
„Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“,

2. Inicijative, pitanja i prijedlozi.

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se član Općinskog vijeća
g. Aleksandar Lazić, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno
13 članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.

T  o  č  k  a   1.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROVEDBU PROJEKTA I
SKLAPANJE PARTNERSKOG SPORAZUMA O PRIPREMI, REALIZACIJI I PROVEDBI

EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE NAŠICE“

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje
iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženom Odlukom o davanju suglasnosti na provedbu
projekta i  sklapanje Partnerskog sporazuma o pripremi,  realizaciji  i  provedbi  EU projekta
„Poboljšanje  vodno  -  komunalne  infrastrukture  aglomeracije  Našice“.  Projektantska
vrijednost ukupnog projekta iznosi 165.010.198,00 kuna, a Studijom izvodljivosti predvidivi
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iznos udjela sufinanciranja Općine Podgorač za radove na vodocrpilištu Velimirovac iznosi
75.547,00 kuna. Općina Podgorač kao sudionik projekta osigurati će svoj udio iz sredstava
Proračuna 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 davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje
Partnerskog sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Poboljšanje vodno -
komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“ 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 davanju suglasnosti na provedbu projekta i sklapanje
 Partnerskog sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi 

EU projekta „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Našice“

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

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

T  o  č  k  a   2.

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI

g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
razloge  poništenja  raspisanog  Javnog  natječaja  za  prijam  u  radni  odnos  komunalnog
djelatnika. 

g.  Goran Đanić,  Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je Javni natječaj
poništen zbog uštede financijskih sredstava do kraja  godine,  a  novi  Javni  natječaj  će biti
raspisan u proljetnom razdoblju iduće godine.

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
prijevoz  učenika  jer  je  imao  nekoliko  upita  od  strane  roditelja  koji  su  nezadovoljni  što
subotom nema  autobusnih  linija  koje  prometuju  prema  Našicama,  te  da  li  se  vezano  uz
navedeni problem može nešto učiniti.

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da Općina Podgorač
do sada nije dobila niti jedan upit vezan uz prijevoz učenika, te poziva roditelje da ukoliko
navedeni problem postoji da se u pismenom obliku obrate Općini Podgorač.

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja dva pitanja: kada će
se obnoviti autobusna stajališta i urediti prostor oko buduće fontane u Budimcima, te da li bi
Općina Podgorač mogla financijski pomoći Nogometnom klubu Dinamo Budimci za nabavu
nove opreme, budući da su imali provalu u prostorije i da im je tom prilikom sva oprema
uništena.
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da Općina Podgorač
nema u Proračunu predviđena financijska sredstva za nabavu opreme ili za druge namjene,
nego samo financijska sredstva za redovan rad udruga koja se prema sklopljenim Ugovorima
udrugama isplaćuju svaki mjesec. Što se tiče obnove autobusnih stalajišta i uređenja prostora
oko fontane isti će se urediti u zimskom periodu kada komunalni djelatnici imaju manje posla.

 

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 14,15 sati.

 PREDSJEDNICA
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
      Ivanka Balentić, v. r.


