
 

                              
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

           OPĆINA PODGORAČ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 
 Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 15. travnja 2020. 

godine. 

 

 Sjednica je zbog hitnosti situacije uslijed pojave zaraze koronavirusom COVID-19 

održana telefonskim putem, a sukladno uputi za postupanje Ministarstva uprave vezano uz 

održavanje sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave,  

Klasa: 023-01/20-01/114, Urbroj: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine. 

 

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

Klasa: 021-03/20-01/02; Urbroj: 2149/04-02/20-01 od 14. travnja 2020. godine. 

 

 Sjednica je započela sa radom u 13,30 sati. 

 

 Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno svih 15 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, 

g. Igor Prpić, 

g. Ivan Strelec, 

g. Anđelko Kovač i 

g. Nedeljko Oljača, članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

  

 Pored članova Općinskog vijeća sjednici su nazočni: g. Goran Đanić, Općinski 

načelnik Općine Podgorač i gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu 

za općinsku samoupravu i upravu. 
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 Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu 

za općinsku samoupravu i upravu. 

 

 gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća, otvara sjednicu telefonskim putem, 

pozdravlja nazočne i utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje 

akata na današnjoj sjednici, te pita članove Općinskog vijeća da li imaju primjedbi na zapisnik 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač koja je održana 26. veljače 2020. godine. 

 Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Podgorač zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 

26. veljače 2020. godine smatra se usvojenim. 

 Nakon toga, gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća objašnjava razloge 

zbog kojih je sazvana hitna sjednica telefonskim putem, predlaže dnevni red koji je utvrđen u 

pozivu i prijedlog dnevnog reda stavlja na glasovanje. 

Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač prihvaćaju prijedlog gđe. Ljiljane Zidar, 

predsjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač i nakon obavljenog glasovanja izjašnjavajući 

se telefonskim putem, jednoglasno su donijeli   

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E D : 

 

 

1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova 

civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez 

E-propusnice, 

2. Inicijative, pitanja i prijedlozi. 

 

 

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda. 

 

 

T  o  č  k  a   1. 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O  SKLAPANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOM 

OBAVLJANJU POSLOVA CIVILNE ZAŠTITE I MOGUĆNOSTI NAPUŠTANJA 

 MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVIŠTA BEZ E-PROPUSNICE 

 

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

upoznaje nazočne sa predmetnom Odlukom o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju 

poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-

propusnice. Konkretno, predmetnom Odlukom odobrava se zajednička organizacija poslova 

civilne zaštite na području administrativnih jedinica Grada Našica, te Općina Koška, Donja 

Motičina, Đurđenovac, Feričanci i Podgorač. 

Nakon uvodnog izlaganja gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara 

raspravu. 

 Budući da se nitko nije javio za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog 

vijeća predlaže da se donese Odluka o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju 

poslova civilne zaštite i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-

propusnice.   
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Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđe. Ljiljane 

Zidar, predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja izjašnjavajući se 

telefonskim putem, jednoglasno su donijeli  

 

 

O  D  L  U  K  U 

 

o sklapanju Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite 

 i mogućnosti napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta bez E-propusnice 

 

 

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

 

 

        Klasa: 810-01/20-01/01 

        Urbroj: 2149/04-02/20-02 

 

 

T  o  č  k  a   2. 

 

INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

Inicijativa, pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

 

 

 

Budući da se nitko od članova Općinskog vijeća Općine Podgorač nije javio za riječ, 

gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća zaključuje rad sjednice u 14,00 sati. 

 

 

 

 

 

 

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                    Ljiljana Zidar, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

VODITELJ ZAPISNIKA: 
     Ivanka Balentić, v. r. 


