
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 30. rujna 2019. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

 Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom, 

Klasa: 021-03/19-01/04; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 24. rujna 2019. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 11,00 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. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Aleksandar Lazić, 

g. Igor Prpić, 

gđa. Natalija Lukačić, 

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 i gđa. Ninoslava Pavlus, novinar Radio Našice d.o.o. Našice.  

 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 
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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 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. srpnja 2019. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

09. srpnja  2019. 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 2019. godine, 

2. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Podgorač, 

3. Prijedlog Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 

2020. godinu, 

4. Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za 

studijsku 2019./2020. godinu, 

5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.01. do 

30.06. 2019. godine, 

6. Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Općine Podgorač za 2019. godinu, 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač, 

8. Hep-Plin d.o.o. Osijek, zahtjev za zasnivanje prava služnosti,  

9. 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 2019. GODINE 

 

g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Prihodi proračuna Općine Podgorač planirani za 

2019. godinu iznosili su ukupno 25.639.200,0 kuna, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 

2019. godine ostvareni su u iznosu od 4.966.682,77 kuna. Većina prihoda ostvarenih  putem  

prijavljenih natječaja na nadležna ministarstva se tek očekuje. Odobrena su sredstva za 
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rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje Vukovarske i Mlinske ulice u naselju Budimci, 

uskoro i nogostupa u Bijeloj Lozi, dok se realizacija projekta „Slavonija“ očekuje iduće 

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 donese Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za 

razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 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  

 

 

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 2019. godine 

 

 

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

dio.). 

 

 

        Klasa: 400-05/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSLOVANJU 

 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ 

 

 g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje 

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom 

gospodarstvu obveza je Općine Podgorač uskladiti opće akte sa predmetnim Zakonom. Nakon 

usklađenja Odluke o komunalnom redu, komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i 

komunalnim djelatnostima, na red je došao Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Općine 

Podgorač. Predmetni Pravilnik je ranije donosio Općinski  načelnik, a prema odredbama 

novog Zakona donosi ga Općinsko vijeće. Sistematizacija radnih mjesta u Vlastitom pogonu 

je ostala ista što se tiče broja i uvjeta radnih mjesta, a radi se o Upravitelju Vlastitog pogona i 

4 komunalna djelatnika.   

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 Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona 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 

 

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

 

o poslovanju Vlastitog pogona Općine Podgorač 
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(Tekst Pravilnika nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-03/19-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG PLANA DJELOVANJA OPĆINE PODGORAČ 

 U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala i upoznaje nazočne sa predloženim Planom djelovanja Općine Podgorač u 

području prirodnih nepogoda za 2020. 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 Odluka o usvajanju Plana djelovanja Općine Podgorač u 

području prirodnih nepogoda za 2020. 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 usvajanju Plana djelovanja Općine Podgorač u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 920-06/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O BROJU KORISNIKA I VISINI STIPENDIJE 

 OPĆINE PODGORAČ ZA STUDIJSKU 2019./2020. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Općina Podgorač za studijsku 2019./2020. godinu dodijeliti 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 2019./2020. 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  
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Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2019./2020. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 604-02/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019. GODINE 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. Izvješće o radu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine se sastoji od  

slijedećih cjelina: uvod, rad po područjima nadležnosti i zaključak.  

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač napominje da je u 

predmetnom izvješću sve detaljno navedeno, te ga zanima sa kojim medijskim kućama 

Općina Podgorač ima zaključene Ugovore o medijskom praćenju. Nadalje, ističe da mu je žao 

što se u Informativnom listu Općine Podgorač nikada ne spominje rad i prijedlozi oporbe, 

nego ih se spominje samo kada nešto kritiziraju. 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da Općina Podgorač 

ima zaključene Ugovore o medijskom praćenju sa slijedećim medijima: Radio Našice d.o.o. 

Našice, Osječka televizija, Televizija Slavonije i Baranje, TV Našice i Pannonia promo media 

d.o.o. Osijek. U Informativnom listu su navedena sva događanja koja su bitna za rad i 

djelovanje Općine podgorač, a svrha njegova izdavanja je informiranje mještana o 

događanjima na području cijele Općine Podgorač.  

 Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica 

Općinskog vijeća predlaže da se donese Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika Općine Podgorač za razdoblje d 01.01.do 30.06.2019. 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  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač  

za razdoblje od 01.01.do 30.06.2019. godine 

 
 

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

 

 

        Klasa: 022-05/19-01/11 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 
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T  o  č  k  a   6. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala i upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o stanju provedbe provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2019. 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju provedbe provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 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 usvajanju Izvješća o stanju provedbe provedbenog plana unaprjeđenja 

 zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/19-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala. 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 2019. godini, provedba Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019. 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 donese Zaključak o usvajanju Izvješća 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  
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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: 214-01/19-01/06  

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

HEP-PLIN D.O.O. OSIJEK, ZAHTJEV ZA ZASNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje kraće uvodno obrazloženje 

iz materijala i upoznaje nazočne sa zamolbom Hep-Plin d.o.o. Osijek za zasnivanjem prava 

služnosti građenja i održavanja plinovoda za naselja Bračevci i Razbojište. Predlaže da se  

Hep-Plinu d.o.o. Osijek odobri zasnivanje prava služnosti građenja i održavanja plinovoda za 

naselja Bračevci i Razbojište i to bez naknade. 

 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 ustanovljenju prava služnosti građenja i održavanja 

plinovoda za naselja Bračevci i Razbojište 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 zasnivanju prava služnosti 

 

 

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

 

 

        Klasa: 944-09/19-01/01  

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne sa 

investicijama i projektima na području Općine Podgorač koji su u tijeku. Potpisan je  Ugovor  

o izradi projekta rekonstrukcije nogostupa u Podgoraču, Ugovor o izvođenju radova na 

izgradnji parkirališta na grobljima u Budimcima i Poganovcima, Ugovor o uređenju groblja u 

Podgoraču te Ugovori za rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje Mlinske i Vukovarske 
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ulice u naselju Budimci. Izgradnja pristupne ceste u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“ uvrštena 

je u projekt „Slavonija“, a u tijeku je i izrada projekta Sportski centar Podgorač. U suradnji sa  

Hrvatskim vodama dogovoriti će se izgradnja odvodnje u naselju Stipanovci (ulice M. A. 

Reljkovića i J. J. Strossmayera), te nakon toga i u naselju Razbojište.  

g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

plinifikaciju naselja Budimci, odnosno zanima ga kada će se u Budimcima i preostalim 

naseljima  izgraditi plinifikacijska mreža. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da je plinifikacija veliki 

projekt i poslove vezane uz izgradnju plinifikacijske mreže ne provodi Općina Podgorač, nego 

Hep-Plin d.o.o. Osijek. Realno je za očekivati da će izgradnja plinske mreže u naselju 

Budimci biti za nekih 3 do 4 godine. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz 

javnu rasvjetu u naselju Razbojište, odnosno zanima ga da li postoji mogućnost da se kod 

novog dječjeg igrališta u Razbojištu postavi javna rasvjeta, te da se kod nogometnog igrališta 

u Razbojištu postavi još jedan stup sa rasvjetnim tijelima. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da se za sada nema u 

planu ništa mijenjati na navedenim igralištima.    

 

 

 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 11,36 sati. 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


