
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

 
 Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 03. prosinca 2019. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/19-01/06; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 27. studenoga 2019. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 15,00 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. Perica Perić, 

gđica. Ivana Hideg, 

gđa. Suzana Đanić, 

gđa. Helga Grabar, 

g. Miroslav Štefančić, 

g. Aleksandar Lazić, 

g. Igor Prpić, 

g. Zlatko Bačić, 

gđa. Natalija Lukačić 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, 

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 

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. 
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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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 21. studenoga 2019. 

godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

21. studenoga 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. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada 

Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2018. / 2019. godinu, 

2. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Zvončić“ 

Našice za pedagošku 2019. / 2020. godinu, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu, 

4. Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu, 

5. Prijedlog Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2020. do 2022. 

godine, 

6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu, 

7. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Podgorač, 

8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2019. / 2020. 

godinu, 

9. Prijedlog Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne i vodne 

infrastrukture za 2019. godinu, 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Podgorač u 2020. godini, 

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Podgorač u 2020. godini, 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Podgorač u 2020. 

godini, 

13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 

15. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Podgorač, 

16. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 

2020. godinu, 

17. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2019. godini, 

18. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 

2020. godini, 
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19. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Općine Podgorač za razdoblje 2023. - 2023. godine, 

20. 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 2018. / 2019. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Područni vrtić u Podgoraču djeluje u sklopu Dječjeg 

vrtića „Zvončić“ Našice. U Područnom vrtiću u Podgoraču u pedagoškoj 2018. / 2019. godini   

bila je organizirana jedna starija odgojna skupina koju je pohađalo 17 djece. Osim redovnog 

programa u pedagoškoj 2018. / 2019. godini realiziran je i program predškole za troje djece iz 

naselja Bijela Loza i Razbojište koji je trajao od 11. ožujka 2019. godine do 12. travnja 2019. 

godine. Od kapitalnih investicija u protekloj pedagoškoj godini realizirana je nabava nove 

didaktike, svijetlećeg stroja, senzomotoričkih sredstava i kutija za didaktiku.  

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 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  usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog  rada 

 Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2018. / 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 601-01/19-01/08 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA 

 DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NAŠICE ZA PEDAGOŠKU 2019. / 2020. 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 
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2019. / 2020. godini planiran je rad sa jednom starijom odgojnom skupinom, a predviđa se 

također i program predškole. Općina Podgorač kao i do sada u Proračunu osigurava 

financijska sredstva za redovan rad vrtića i program predškole, a predviđena su i sredstva 

kapitalnih pomoći, koja će se realizirati u suradnji sa vrtićem i prema njihovim potrebama i 

prioritetima. 

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 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 

 

 

Z  A  K  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno - obrazovnog rada  

Dječjeg vrtića „Zvončić“ Našice za pedagošku 2019. / 2020. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 601-01/19-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Podgorač za 2019. godinu ukupni prihodi planirani za 2019. godinu u iznosu od  

25.639.200,00 kuna smanjeni su za 11.187.500,00 kuna, tako da novim planom za 2019. 

godinu ukupni prihodi iznose 14.451.700,00 kuna. Razlog smanjenja prihoda je izostanak 

sredstava koja se odnose na Program „Zaželi“ i Program „Zajednica“ te projekt izgradnje 

ceste u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“, jer se njihova realizacija 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 donesu Izmjene i dopune Proračuna 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 („11 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 
 

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

 

Proračuna Općine Podgorač za 2019. godinu 
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(Tekst Izmjena i dopuna nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
 

 

        Klasa: 400-06/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU  

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Ukupni prihodi i rashodi planirani za 2020. godinu 

iznose 25.097.200,00 kuna. Osnovni prihodi od  poreza i  prireza, te doprinosi su planirani  na 

razini ove godine. Predloženim Proračunom predviđena su sredstva za Program javnih radova, 

Program „Zaželi“ i Program „Zajednica“. Kod rashoda planirana su sredstva za izgradnju  

ceste u Poduzetničkoj zoni „Podgorač“, kao i sredstva za rekonstrukciju, dogradnju i 

nadogradnju garaže DVD-a Podgorač.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač predlaže amandman na način   

da se sredstva planirana u iznosu od 70.000,00 kuna kod stavke 4126 (izrada projekta fontana 

u Razbojištu i Kršincima) prenamjene za kupnju radnih bilježnica za sve učenike Osnovne 

škole Hinka Juhna Podgorač. 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća Općine Podgorač stavlja na 

glasovanje prijedlog g. Perice Perića, člana Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 Nakon obavljenog glasovanja („3 ZA“) utvrđeno je da prijedlog g. Perice Perića, člana 

Općinskog vijeća Općine Podgorač nije prihvaćen. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Proračun Općine Podgorač 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 („11 ZA“, „1 PROTIV“), 

većinom glasova, donijeli su  
 

 

P  R  O  R  A  Č  U  N 

 

OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU 

 
 

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

 
 

        Klasa: 400-06/19-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE  

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Istovremeno s usvajanjem Proračuna Općine 
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Podgorač za 2020. godinu donosi se Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 

2020. do 2022. godine. Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu iznose 25.097,200,00 kuna, 

za 2021. godinu planirani su u iznosu od 9.707.000,00 kuna, a za 2022. godinu planirani su u 

iznosu od 9.887.000,00 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 Projekcija Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2020. do 

2022. 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“, „1 

SUZDRŽAN“,), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P R O J E K C I J U 

 

Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2020. do 2022. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 400-06/19-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

 T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. 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 2020. godinu, njegovo izvršavanje, isplata sredstava 

iz Proračuna, uravnoteženje Proračuna i preraspodjela sredstava Proračuna, proračunska 

zaliha, upravljanje imovinom, upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom, 

zaduživanje i davanje jamstava, te nadzor proračunskih korisnika.   

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 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 („11 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o izvršavanju Proračuna Općine Podgorač za 2020. godinu 

 

 

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



 7 

        Klasa: 400-06/19-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA 

 SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom uređuje se način upravljanja 

i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač. Sportske građevine u 

vlasništvu Općine Podgorač daju se na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme, bez 

naknade sportskim udrugama sa područja Općine Podgorač i to: sportskom građevinom u 

Podgoraču upravlja Nogometni klub „Sloga“ Podgorač, sportskom građevinom u 

Stipanovcima upravlja Nogometni klub „Mladost“ Stipanovci, sportskom građevinom u 

Razbojištu upravlja Nogometni klub „Vuka“ Razbojište, sportskom građevinom u Budimcima 

upravlja Nogometni klub „Dinamo“ Budimci, sportskom građevinom u Poganovcima upravlja 

Nogometni klub „Poganovci“ Poganovci. Korisnici javnih sportskih građevina i nekretnina sa 

Općinom Podgorač sklopiti će Ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u roku 

od 3 mjeseca. 

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 načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu 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 načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Podgorač 
 

 

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

 
 

        Klasa: 406-01/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 
 

 

Radu sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač pridružio se član Općinskog vijeća 

g. Ivan Strelec, tako da je na sjednici od ukupno 15 članova Općinskog vijeća nazočno 13 

članova, te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata. 

 
 

T  o  č  k  a   8. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE PODGORAČ 

 ZA STUDIJSKU 2019. / 2020. GODINU 

 

gđa. Sanja Kuruc, predsjednica Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Podgorač za 

studijsku 2019. / 2020. godinu daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Povjerenstvo za 



 8 

dodjelu stipendija Općine Podgorač je nakon izvršenog uvida u dokumentaciju izvršilo 

bodovanje te je utvrdilo Listu kandidata za dodjelu stipendija. Predlaže se dodjela 8 stipendija 

za studijsku 2019. / 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 dodjeli 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 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o dodjeli stipendije Općine Podgorač za studijsku 2019. / 2020. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 604-02/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-09 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

PRIJEDLOG  IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 

 KOMUNALNE I VODNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Izmjena Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne i vodne infrastrukture 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 donesu Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne i 

vodne infrastrukture 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  

 

 

I Z M J E N E 

 

Programa građenja objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/19-01/08 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 
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T  o  č  k  a   10. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SPORTU U OPĆINI PODGORAČ U 2020. 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 2020. godinu osigurana su 

sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 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 2020. 

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 2020. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 620-01/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   11. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U KULTURI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. 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 2020. 

godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 

90.000,00 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 kulturi u Općini Podgorač u 2020. 

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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

javnih potreba u  kulturi  u Općini Podgorač u 2020. godini 
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(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 612-01/19-01/04 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   12. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

 U SOCIJALNOJ SKRBI U OPĆINI PODGORAČ U 2020. 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 

2020. godini osigurana su u Proračunu Općine Podgorač za 2020. godinu u ukupnom iznosu 

od 577.000,00 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 

2020. 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 2020. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 550-01/19-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   13. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA  GRAĐENJA   

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa građenja komunalne infrastrukture 

u 2020. godini. Predloženim Programom obuhvaćeni su objekti i uređaji javnih površina, 

objekti groblja i mrtvačnica, objekti i uređaji nerazvrstanih cesta, objekti i uređaji javne 

rasvjete, objekti i uređaji za gospodarenjem komunalnim otpadom, objekti i uređaji za ostalu 

infrastrukturu.  

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 građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i 

prijedlog stavlja na glasovanje.   



 11 

 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 R O G R A M  

 

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

  

 

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

 

 

        Klasa: 361-02/19-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   14. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA  ODRŽAVANJA  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa prijedlogom Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za 2020. godinu. Predloženim Programom utvrđen je ukupan iznos sredstava 

namijenjenih financiranju Programa u visini od 920.000,00 kuna.  

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na predložene 

stavke Programa “rušenje drveća u naseljima“ i „rušenje drveća na grobljima“ i pita da li se 

predmetne dvije stavke mogu spojiti u jednu stavku. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da predmetne stavke 

moraju biti pojedinačno obuhvaćene, iz razloga što rušenje drveća u naseljima i rušenje 

drveća na grobljima ne spadaju u istu vrstu komunalnih poslova. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program održavanja komunalne infrastrukture 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 („12 ZA“, „1 

SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su  

 

 

P R O G R A M  

 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

  

 

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

 

 

        Klasa: 363-02/19-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 
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T  o  č  k  a   15. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

iz materijala. 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“ Zlatku Novak iz Stipanovaca, Ivanu 

Krajner iz Stipanovaca, Zvonku Kuruc iz Podgorača i Suzani Pipek iz Kršinaca. 

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: 061-01/19-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/19-03 

 

T  o  č  k  a   16. 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA  

VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. 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 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 Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona Općine Podgorač 

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  

 

 

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 2020. godinu 
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(Tekst Godišnjeg plana i programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov 

sastavni dio.). 

 

 

        Klasa: 023-01/19-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   17. 

 

PRIJEDLOG ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/19-01/06 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   18. 

 

PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ U 2020. GODINI 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Planom razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač u 2020. 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 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač 

u 2020. 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 
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P L A N 

 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač u 2020. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/19-01/07 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   19. 

 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ ZA RAZDOBLJE 2020. – 2023. 

GODINE 

 

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

iz materijala. Upoznaje nazočne sa predloženim Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Podgorač za razdoblje 2020. - 2023. 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 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine Podgorač za razdoblje 2020. - 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 

 

 

S M J E R N I C E 

 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Podgorač 

 za razdoblje 2020. - 2023. godine 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/19-01/05 

        Urbroj: 2149/04-02/19-02 

 

T  o  č  k  a   20. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: da 

li postoji mogućnost da se na dječjem igralištu u naselju Razbojište postavi javna rasvjeta i 

klupe, da se ogradi dječje igralište u naselju Stipanovci, da se nasipa kamen i očiste kanali u 

ulici A. Starčevića u Budimcima, da se Udruzi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 

Općine Podgorač dozvoli  korištenje bajera u Podgoraču, te na što se odnosi stavka “kapitalne 

donacije sportskim društvima” u Proračunu Općine Podgorač za 2020. godinu. 
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 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje slijedeće odgovore: 

 

 javna rasvjeta na dječjem igralištu u Razbojištu postaviti će se iduće godine,  

 dječje igralište u Stipanovcima je ograđeno na dijelu koji se proteže uz cestu, 

 za uređenje ulice A. Starčevića u Budimcima treba se obratiti izvođaču radova koje je 

odgovorno za izvršene poslove, odnosno investitoru “Našički vodovod“ d.o.o. Našice, 

 što se tiče davanja bajera na korištenje, prije mjesec dana održan je sastanak sa 

predsjednikom udruge Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Općine Podgorač na 

kojem se između ostaloga raspravljalo i o navedenom prijedlogu,  

 stavka “kapitalne donacije sportskim društvima” odnosi se na kupnju i donaciju 

motornih kosilica nogometnim klubovima sa područja 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 15,47 sati. 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                     Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
      Ivanka Balentić, v. r. 


