REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

Z A P I S N I K
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 09. srpnja 2019.
godine u prostorijama Općine Podgorač u Podgoraču.
Sjednicu je sazvala gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća pozivom,
Klasa: 021-03/19-01/03; Urbroj: 2149/04-02/19-01 od 03. srpnja 2019. godine.
Sjednica je započela sa radom u 09,00 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. Perica Perić,
gđica. Ivana Hideg,
gđa. Suzana Đanić,
gđa. Helga Grabar,
g. Ivan Strelec,
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, g. Josip Mojzeš, zamjenik Općinskog načelnika 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. Danijel
Pintarić, predstavnik Udruženja obrtnika Našice.
Voditelj zapisnika je gđa. Ivanka Balentić, administrativna tajnica u Upravnom odjelu
za općinsku samoupravu i upravu.

2
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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana 23. travnja 2019.
godine.
Budući da nije bilo primjedbi, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podgorač zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Podgorač održane dana
23. travnja 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 ED:

1. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području djelovanja
Udruženja obrtnika Našice u 2018. godini,
2. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine
Podgorač,
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
4. Inicijative, pitanja i prijedlozi.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenim točkama dnevnog reda.
T o č k a 1.
INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA NA PODRUČJU
DJELOVANJA UDRUŽENJA OBRTNIKA NAŠICE U 2018. GODINI
g. Danijel Pintarić, predstavnik udruženja obrtnika Našice daje kraće uvodno
obrazloženje iz materijala i napominje da se na području Općine Podgorač povećava broj
aktivnih obrta.
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 2018. 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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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Informacije o stanju i problematici razvoja obrtništva
na području djelovanja Udruženja obrtnika Našice u 2018. godini
(Tekst Zaključka nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 311-01/19-01/01
Urbroj: 2149/04-02/19-02
T o č k a 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI
POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODGORAČ
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Razlog donošenja predmetne Odluke je stupanje na
snagu Izmjena i dopuna Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Predmetnom
Odlukom uređen je način, uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Podgorač, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora,
kao i kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač sadašnjem zakupniku.
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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 370-02/19-01/03
Urbroj: 2149/04-02/19-02
T o č k a 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
g. Jurica Požega, pročelnik Upravnog odjela za općinsku samoupravu i upravu daje
kraće uvodno obrazloženje iz materijala. Razlog donošenja predmetne Odluke je stupanje na
snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te Izmjena i dopuna Zakona o održivom
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gospodarenju otpadom. Predmetnom Odlukom propisuje se komunalni red na području
Općine Podgorač, mjere za njegovo provođenje i kazne za prekršaje počinjene
nepridržavanjem istih.
gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica Općinskog vijeća otvara raspravu.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač pita da li postoji mogućnost
da se u suradnji sa Našičkim parkom d.o.o. Markovac Našički na određenim lokacijama u
svim naseljima u vremenu od mjesec dana postave kontejneri od 5 m3 za odlaganje
glomaznog otpada.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da trenutno na području
Općine Podgorač postoji 5 divljih deponija komunalnog otpada koji se trebaju sanirati. Odvoz
krupnog otpada u nadležnosti je Našičkog parka d.o.o. Markovac Našički. Što se tiče
postavljanja predmetnih kontejnera podržava inicijativu, ali napominje da Našički park d.o.o.
Markovac Našički nema kontejnere za odlaganje glomaznog otpada od 5 m3 te da postoji
problem vezan uz dodatna financijska sredstva za plaćanje predloženih kontejnera.
g. Zlatko Bačić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač osvrnuo se na članak 7.
predložene Odluke u kojoj je navedeno da su napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili
građevine vlasnici dužni ukloniti, a ako su uz javnu površinu i ograditi odgovarajućom
zaštitnom ogradom. Kada napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine koje svojim
stanjem i izgledom predstavljaju izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, njihovi vlasnici ne
uklone ili na odgovarajući način ne ograde, komunalni redar Općine Podgorač će naložiti
žurno uklanjanje u roku od najduže 15 dana i o tome obavijestiti nadležnu građevinsku
inspekciju. Ukoliko napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu vlasnik ne ukloni,
komunalni redar može naložiti da se predmetna građevina koja svojim stanjem i izgledom
predstavlja izričitu opasnost po život i zdravlje ljudi, ukloni putem treće osobe, a na teret
vlasnika zgrade ili građevine. Shodno tome, zanima ga kako se i na koji način može provesti
navedeno, a tu posebno ističe ruševnu obiteljsku kuću u Budimcima.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da što se tiče
navedenoga, komunalni redari danas imaju velike ovlasti u svom djelovanju. Trenutno Općina
Podgorač nema zaposlenog komunalnog redara, ali se u idućoj godini planira njegovo
zapošljavanje. Što se tiče ruševnih objekata, na području Općine Podgorač ima oko 15-tak
objekata i jedino što se može napraviti je pisanim putem obavijestiti njihove vlasnike da su ih
dužni u roku od 30 dana ukloniti te da se o učinjenome pismeno očituju.
Budući da se više nitko ne javlja za raspravu gđa. Ljiljana Zidar, predsjednica
Općinskog vijeća predlaže da se donese Odluka o komunalnom redu 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 komunalnom redu
(Tekst Odluke nalazi se u prilogu originala zapisnika i čini njegov sastavni dio.).
Klasa: 363-01/19-01/04
Urbroj: 2149/04-02/19-02
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T o č k a 4.
INICIJATIVE, PITANJA I PRIJEDLOZI
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač upoznaje članove Općinskog
vijeća Općine Podgorač sa investicijama na području Općine Podgorač koje su trenutno u
tijeku i za koje su dobivena financijska sredstva putem EU fondova i nadležnih ministarstava.
Za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju DVD-a Podgorač odobrena su financijska
sredstva u iznosu od 5.300.000,00 kuna, za rekonstrukciju kolnika i oborinske odvodnje
Vukovarske ulice u naselju Budimci 150.000,00 kuna, a za rekonstrukciju kolnika i oborinske
odvodnje Mlinske ulice u naselju Budimci 390.000,00 kuna. Za navedene projekte u pripremi
je provođenje postupka javne nabave. Ujedno napominje da je Općina Podgorač putem
Lokalne akcijske grupe Karašica prijavila na natječaj u okviru Programa ruralnog razvoja
projekt izgradnje pješačke staze u Bijeloj Lozi, te da će do kraja tekuće godine u ulici M. A.
Reljkovića u Stipanovcima biti izgrađen jedan krak kanalizacijske mreže i završen
vodoopskrbni cjevovod vode Budimci - Poganovci.
g. Perica Perić, član Općinskog vijeća Općine Podgorač postavlja pitanja vezano uz
projekt zapošljavanja žena „Zaželi“ i zanima ga u kojoj je fazi navedeni projekt. Osvrnuo se i
na program obilježavanja Dana branitelja Općine Podgorač i Vatrogasnog kupa u Podgoraču
koji se održava isti dan te upućuje zamolbu g. Josipu Mojzešu, predsjedniku DVD-a Podgorač
da se ubuduće sastane organizacijski odbor DVD-a Podgorač i Udruge hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Općine Podgorač kako bi zajedno uskladili vrijeme i protokol održavanja
programa.
g. Goran Đanić, Općinski načelnik Općine Podgorač odgovara da ne vidi problem da
se istog dana odvijaju i druga događanja na području 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 09,40 sati.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljiljana Zidar, v. r.

VODITELJ ZAPISNIKA:
Ivanka Balentić, v. r.

