
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 26. veljače 2020. 

godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču. 

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

Klasa: 021-03/20-01/01; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 20. veljače 2020. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 13,30 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. Tomislav Moguš, 

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, 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 g. Stjepan Topolovec, predstavnik Policijske postaje 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 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 03. prosinca 2019. 

godine. 

 g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na zapisnik sa 17. 

sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 03. prosinca 2019. godine i zanima 

ga zašto je kod točke 4. dnevnog reda „Prijedlog Proračuna Općine Podgorač za 2020. 

godinu“ kod glasovanja na predloženi amandman navedeno samo koliko je glasova bila „za“, 

odnosno zašto nije navedeno koliko je glasova bilo „protiv“ ili „suzdržanih“ na predloženi 

amandman. 

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

odgovara da je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Podgorač propisano da ako se  

prilikom glasovanja o nekom prijedlogu odmah utvrdi da je manje glasovalo „ za“ od 

potrebne većine, nema potrebe za daljnjim glasovanjem. Slijedom toga, u konkretnom slučaju 

se dalje nije ni glasovalo. 

 Budući da nije više bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

03. prosinca  2019. godine smatra se usvojenim. 

 

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. 

 

 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. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2019. godinu, 

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o plaćama službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama Općine Podgorač, 

3. Prijedlog Programa utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2020. 

godinu, 

4. Prijedlog 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 2020. godini, 

5. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine 

Podgorač za 2020. godinu, 

6. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i 

članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz 

Proračuna Općine Podgorač u 2020. godini, 

7. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 

31.12. 2019. godine, 



 3 

8. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine 

Podgorač za 2019. godinu, 

9. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ 

 ZA 2019. GODINU 

 

g. Stjepan Topolovec, predstavnik Policijske postaje Našice daje kraće uvodno 

obrazloženje iz materijala. Na području Općine Podgorač tijekom 2019. godine evidentirano 

je ukupno 36 kaznenih djela. Od ukupnog broja kaznenih djela, za 27 kaznenih djela je 

počinitelj poznat ili naknadno otkriven, dok je za 9 kaznenih djela počinitelj još nepoznat. 

Tijekom razmatranog vremenskog razdoblja na području Općine Podgorač počinjeno je 5 

prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te nije bilo narušavanja javnog 

reda i mira u većem obujmu. Tijekom 2019. godine na području Općine Podgorač evdentirano 

je ukupno 14 prometnih nesreća. U prometnim nesrećama 5 osoba je zadobilo teške tjelesne 

ozljede, 11 osoba lake tjelesne ozljede, dok je 1 osoba poginula.  Što se tiče ostalih prekršaja 

tijekom protekle godine evidentirano je ukupno 9 prekršaja.  

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 Informacije o stanju sigurnosti na 

području 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  L J  U  Č  A  K 

 

o  usvajanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Podgorač za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 210-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM ODJELIMA I SLUŽBAMA OPĆINE PODGORAČ 

 

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

kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predloženom Odlukom predviđaju se koeficijenti za 

radna mjesta za tri službenika koji će biti zaposleni na određeno radno vrijeme, a sukladno 

potpisanom Ugovoru o projektu „Zaželi“.  Slijedom toga, utvrđeni su koeficijenti u visini od 
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1,50 za slijedeća radna mjesta: Viši referent – Voditelj projekta, Referent – Koordinator za 

finsncijske poslove, Referent - Koordinator za aktivnosti na terenu.  

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 dopuni Odluke o plaćama službenika i namještenika u 

upravnim odjelima i službama 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 dopuni Odluke o plaćama službenika i namještenika 

 u upravnim odjelima i službama Općine Podgorač 

 

 

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

 

 

        Klasa: 120-01/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   3. 

 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KOJA SE PRIKUPLJAJU OD 

NAKNADE ZA DODJELU GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE 

 ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA ZA 2020. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Ukupan iznos sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za 

korištenje grobnog mjesta za 2020. godinu utvrđen je u visini od 160.000,00 kn. Shodno 

tome, utvrđuje se i raspored sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne 

naknade za korištenje grobnog mjesta na slijedeće djelatnosti: održavanje mrtvačnica, 

uređenje puteva i staza, košnja, hortikulturno uređenje, pogrebni troškovi branitelja i socijalno 

ugroženih osoba, parkirališta i nogostupi, rušenje drveća na grobljima.  

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 utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta 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  

 
 

P R O G R A M 

 

utroška sredstava koja se prikupljaju od naknade za dodjelu grobnog mjesta 

 i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta za 2020. godinu 

 

 

(Tekst Programa nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.). 
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        Klasa: 363-04/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   4. 

 

PRIJEDLOG 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 2020. GODINI 

 

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Predloženim Programom utvrđuje se raspored sredstava u ukupnom iznosu od 1.551.000,00 

kn za slijedeće namjene: saniranje divljih deponija (85.000,00 kn), održavanje poljskih puteva 

(85.000,00 kn), održavanje nerazvrstanih cesta (85.000,00 kn), zimsko čišćenje nerazvrstanih 

cesta (50.000,00 kn), usluge deratizacije i dezinsekcije (50.000,00 kn), zbrinjavanje pasa i 

mačaka lutalica (30.000,00 kn), umjetno osjemenjivanje u govedarstvu (70.000,00 kn), 

analiza tla (40.000,00 kn), ostale komunalne usluge (80.000,00 kn), sufinanciranje LAG 

„Karašica“ (5.800,00 kn), troškovi provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu (5.200,00 

kn), troškovi provođenja natječajnog postupka za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH (5.000,00 kn), uređenje ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 

infrastrukture (odvodnja, vodoopskrba, Poduzetnička zona „ Podgorač“ i dr. (960.000,00 kn).    

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

namjenu za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu i predlaže da se u Proračunu Općine 

Podgorač za iduću godinu planiraju i sredstva za umjetno osjemenjivanje  krmača. 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da će se u Proračunu Općine Podgorač za 

iduću godinu predvidjeti i sredstva za umjetno osjemenjivanje krmača. 

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

Općinskog vijeća predlaže da se donese Program 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 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   

 

 

P  R  O  G  R  A  M 

 

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 2020. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 320-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 
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T  o  č  k  a   5. 

 

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

 ZA PODRUČJE OPĆINE PODGORAČ ZA 2020. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa predloženim Provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje 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 Provedbeni plan unaprjeđenja zašttite od požara za područje 

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  

 

 

P R O V E D B E N I   P L A N 

 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač za 2020. godinu 

 

 

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

 

 

        Klasa: 214-01/20-01/02 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 T  o  č  k  a   6. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA RASPORED SREDSTAVA 

 POLITIČKIM STRANKAMA I ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

PODGORAČ IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA IZ PRORAČUNA 

 OPĆINE PODGORAČ U 2020. GODINI 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.   

Godišnji iznos sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenim u 

Općinskom vijeću Općine Podgorač u 2020. godini utvrđen je u ukupnom iznosu od 

15.600,00 kn. Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Podgorač za 2020. godinu i 

raspoređuju se na slijedeći način: 1.000,00 kn po vijećniku, odnosno 1.100,00 kn po vijećnici. 

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 kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i 

članovima Općinskog vijeća Općine Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna 

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 

 

 

O  D  L  U  K  U 
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o kriterijima za raspored sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine 

Podgorač izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podgorač u 2020. godini 

 

 

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

 

 

        Klasa: 402-06/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   7. 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODGORAČ 

 ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2019. GODINE 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala. 

Upoznaje nazočne sa predloženim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2019. 

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 Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika  

Općine Podgorač za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. 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  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Podgorač 

 za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine 

 

 

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

 
 

        Klasa: 022-05/20-01/03 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   8. 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

 VLASTITOG POGONA OPĆINE PODGORAČ ZA 2019. GODINU 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.  

Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona Općine Podgorač za 

2019. godinu sastoji se od slijedećih cjelina: Uvod, Održavanje javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima, Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 

Održavanje javnih zelenih površina, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 

Održavanje groblja, Održavanje čistoće javnih površina, Obavljanje ukopa te Zaključak. U 

2019. godini Vlastiti pogon izvršio je ukupno 46 sahrana.  
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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 izvršenju Godišnjeg plana i 

programa rada Vlastitog pogona 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  L J  U  Č  A  K 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg plana i programa rada 

 Vlastitog pogona Općine Podgorač za 2019. godinu 

 

 

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

 

 

Klasa: 023-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

T  o  č  k  a   9. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

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

daje par prijedloga: što je dosada učinjeno po pitanju kanalizacijske mreže u naselju 

Razbojište, da li postoji mogućnost da se uređenje ulice Lužak u naselju Budimci nominira 

putem fondova Europske unije, da se pošalje dopis Osječko - baranjskoj županiji za 

asfaltiranje vanjskog dječjeg igrališta u Razbojištu, te da se sanira vatrogasni toranj u 

Razbojištu.   

  

 g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje slijedeće odgovore: 

 

 izgradnja kanalizacije u naselju Razbojište nije u prioritetu Hrvatskih voda za ovu 

godinu, 

 uređenje ulice Lužak u Budimcima nije predviđeno u programu za ovu  godinu, 

 vatrogasni toranj u Razbojištu se može ograditi u suradnji sa DVD-om Vuka 

Razbojište. 

 

g. Goran Đanić, Općinski načelnik upoznaje nazočne  da je potpisan  projekt “Zaželi- 

program zapošljavanja žena”  i napominje da je predmetni projekt jedan od najvećih projekata 

iz Europskog socijalnog fonda na području Općine Podgorač, te da vrijednost projekta iznosi 

ukupno 4.500.000,00 kuna. Predmetnim projektom zaposliti će se jedan voditelj projekta i dva 

koordinatora te 25 žena. Nadalje, upoznaje nazočne da se trenutno izvode radovi na uređenju 

vatrogasnog centra i doma u  Podgoraču te da će se izgradnja vatrogasne garaže u Kršincima i 

uređenje ulice Slavka Kolara u Poganovcima nominirati na objavljene natječaje nadležnih 

ministarstava.       
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 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 14,20 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
     Ivanka Balentić, v. r. 


