REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A P I S N I K
Sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 07. lipnja 2018.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/18-01/05; Urbroj: 2149/04-02/18-01 od 01. lipnja 2018. godine.
Sjednica je započela sa radom u 12,00 sati.
Sjednici je od ukupno 15 članova nazočno 14 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. Miroslav Štefančić,
g. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Natalija Lukačić,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar,
g. Anđelko Kovač,
g. Ivan Strelec,
g. Aleksandar Lazić,
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, g. Radovan Beara, predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine, g. Danijel Pintarić i
gđa. Tanja Katarinček, predstavnici Udruženja obrtnika Našice i g. Kristijan Katarinček,
novinar Radio Našice.
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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, 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 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 22. ožujka 2018.
godine.
g. Ivan Strelec, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na zapisnik sa 06.
sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač i napominje da nema primjedbi na zapisnik, ali
konstatira da je kod točke 1. dnevnog reda „Informacija o stanju sigurnosti na području
Općine Podgorač za 2017. godinu“ kod pitanja g. Perice Perića, člana Općinskog vijeća
Općine Podgorač greškom navedeno ime Rozman Zdravko, a treba stajati Rozman Goran.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
22. ožujka 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.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač, postavlja pitanje vezano uz
točke 5. i 6. predloženog dnevnog reda i zanima ga kako će se iste odraditi kada su članovi
Općinskog vijeća materijale dobili na samoj sjednici.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara odgovara da je jučer
bio zadnji dan za podnošenje prigovora, te da je uobičajeno da se materijali zbog objektivnih
okolnosti dobivaju na samoj sjednici.
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 ED:
1. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u 2017. godini,
2. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač,
3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
5. Prijedlog Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač,
6. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Podgorač,
7. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
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T o č k a 1.
INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA
NA PODRUČJU DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2017. GODINI
g. Danijel Pintarić, predstavnik Udruženja obrtnika Našice daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala. Na području Općine Podgorač trenutno su registrirana 33 aktivna
obrta. Valja istaknuti da je od 2009. godine kada je bio aktivan 31 obrt do danas po prvi puta
došlo do povećanja broja obrtnika. Smatra da bi Općina Podgorač mogla na više načina
pomoći obrtnicima sa područja Općine Podgorač, te vezano uz to predlaže da Općina
Podgorač organizira okrugli stol sa svim obrtnicima sa područja Općine Pogorač koji bi
upoznali predstavnike Općine Podgorač sa prijedlozima i idejama kako pomoći obrtništvu.
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 i problematici razvoja
obrtništva na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2017. 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
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva
na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2017. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 311-01/18-01/01
Urbroj: 2149/04-02/18-02
T o č k a 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA
ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Donošenje predmetne Odluke proizlazi iz stupanja
na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U cilju održavanja poljoprivrednog
zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju propisuju se slijedeće agrotehničke mjere:
minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti
i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i
uništavanje biljnih ostataka, održavanje organske tvari u tlu, održavanje povoljne strukture tla,
zaštita od erozije. Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
održavanje živica i međa, održavanje poljskih puteva, uređivanje i održavanje kanala,
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sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Predmetnom Odlukom također su propisane i mjere nadzora, kao i prekršajne odredbe.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje tko je dužan
uređivati površine koje su u vlasništvu Općine Podgorač, a graniče sa najmoprimcem.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da ako se radi o općinskim površinama iste je dužna uređivati Općina Podgorač
putem Vlastitog komunalnog pogona. Ujedno napominje da su javna dobra ispred obiteljskih
kuća u vlasništvu Općine Podgorač, ali je svatko bez obzira na to dužan uređivati javne
površine i oborinske kanale ispred svoje kuće.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje vezano uz
održavanje poljskih puteva i zanima ga tko je dužan uređivati i održavati poljske puteve.
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu
odgovara da poljske puteve uređuju i održavaju vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji koriste
iste te Općina Podgorač.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 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
O D L U K U
o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 320-02/18-01/29
Urbroj: 2149/04-02/18-02
T o č k a 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE
NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE
ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Donošenje predmetne Odluke propisano je Zakonom
o održivom gospodarenju otpadom. Nepropisno odbačenim otpadom smatra se naročito: otpad
odbačen u okoliš, krupni (glomazni) otpad odbačen na javnim površinama, opasni i
građevinski otpad odbačen na javnim površinama ili u okoliš. Mjere za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su: provedba
nadzora javnih površina i lokacija odbačenog otpada putem komunalnih redara, postavljanje
znakova o zabrani odbacivanja otpada, evidentiranje lokacija odbačenog otpada, uspostava
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sustava za zaprimanje obavijesti, vođenje evidencije, informiranje građana o kontaktu i
mogućim načinima prijavljivanja.
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 mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 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
O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 351-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-02
T o č k a 4.
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Predmetnom Odlukom propisuju se uvjeti i način
držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, način
kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s divljim životinjama pronađenim
izvan prirodnog staništa.
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 uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 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 uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).

6
Klasa: 322-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-02
T o č k a 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIGOVORIMA NA PRIJEDLOG PROGRAMA
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Upoznaje nazočne da je na predloženi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Općine Podgorač podnesen 1 (jedan) prigovor i to podnositelja
Anagalis d.o.o. Podgorač, J. J. Strossmayera 2. Podnositelj prigovora u svom prigovoru traži
povećanje maksimalne površine za zakup sa 75 ha na 600 ha. Predlaže odbijanje prigovora
kao neosnovanog.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća postavlja pitanje da li pravna osoba Anagalis
d.o.o. Podgorač ima registrirano sjedište na području Općine Podgorač.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da predmetna pravna osoba jedina ima
registrirano sjedište na području Općine Podgorač.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o prigovorima na prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Podgorač i prijedlog stavlja na glasovanje.
Članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač slažu se sa prijedlogom gđa. Ljiljane
Zidar predsjednice Općinskog vijeća i nakon obavljenog glasovanja, („13 ZA“ „1
SUZDRŽAN“), većinom glasova, donijeli su
O D L U K U
o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 320-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-05
T o č k a 6.
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH
NA PODRUČJU OPĆINE PODGORAČ
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g. Goran Đanić, Općinski načelnik daje kraće uvodno obrazloženje iz materijala.
Upoznaje nazočne sa predloženim Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu RH na području Općine Podgorač. Predloženim Programom sve poljoprivredno
zemljište u vlasništvu RH na području Općine Podgorač predviđeno je za zakup i predviđena
maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 75
ha.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanje da li je
predloženim Programom obuhvaćeno samo poljoprivredno zemljište koje je trenutno u
uporabi ili je obuhvaćeno i zapušteno poljoprivredno zemljište.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik odgovara da je predloženim Programom
obuhvaćeno sve poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Podgorač.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 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
O D L U K U
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 320-01/18-01/04
Urbroj: 2149/04-02/18-06
T o č k a 7.
INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja nekoliko pitanja: da
li postoji mogućnost da se dječje malonogometno igralište u Budimcima koje je zapušteno i
devastirano sanira i uredi; da li Općina Podgorač može nešto poduzeti zbog nepropisnog
paljenja korova i sekundarnih sirovina uz ceste i naseljena područja; zašto članovi Općinskog
vijeća Općine Podgorač nisu pravovremeno obaviješteni o dolasku Župana Osječko baranjske županije u radni posjet Općini Podgorač; te tko je dužan prazniti koševe za smeće
na autobusnim stajalištima.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač daje odgovore na postavljena
pitanja kako slijedi:
- o protokolu prilikom posjeta Župana Osječko - baranjske županije Općini Podgorač
i radnog sastanka odlučuje Općinski načelnik,
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- malonogometno dječje igralište u Budimcima je renovirano i uređeno prije desetak
godina i Općina Podgorač ga nema u planu ponovno uređivati, jer postoje drugi planovi,
- što se tiče paljenja korova, guma i drugog materijala napominje da je od 01. lipnja
zabranjeno paljenje svih korova i ostalih materijala, te navodi da se svi slučajevi nepropisnog
paljenja prijavljuju na broj telefona 112,
- što se tiče pražnjenja koševa na autobusnim stajalištima, predmetni poslovi su u
nadležnosti Općine Podgorač, ali trenutno komunalni djelatnici ne mogu stići obaviti sve
poslove.
Nadalje g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje nazočne sa
stanjem vodovodne mreže u naseljima Budimci i Poganovci i ističe da će najvjerojatnije kroz
slijedeća dva mjeseca biti završeni radovi na izgradnji sekundarnih cjevovoda vode u
navedenim naseljima, što znači da će u 2018. godini biti u potpunosti završeni radovi na
izgradnji vodovodne mreže na području cijele Općine Podgorač, te poziva mještane da se u
što većem broju priključuju na sustav javne vodoopskrbe.

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 12,45 sati.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

