
Na temelju članka 40. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 2/13. - pročišćeni tekst i 2/15), podnosim Općinskom vijeću Općine Pitomača slijedeće 

 
IZVJEŠĆE  OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE 
 
 
Ovim Izvješćem Općinsko vijeće Općine Pitomača izvješćujem o svom radu u 

predmetnom razdoblju te ću se u istom osvrnuti na najvažnije aktivnosti vezane uz isto: 
 

I. SAVJET OPĆINSKOG NAČELNIKA I KOLEGIJ NAČELNIKA 
 

U izvještajnom razdoblju, prema potrebi, nastavljeno je s održavanjem sjednica Savjeta 
Općinskog načelnika. Na sjednicama Savjeta se raspravljalo o aktualnoj općinskoj 
problematici, pojedinim inicijativama, prijedlozima, zahtjevima ili zamolbama, kako nadležnih 
upravnih odjela, ustanova, udruga i drugih subjekata, tako i pojedinaca. Praksa održavanja 
Kolegija Općinskog načelnika nastavljena je i u ovom izvještajnom razdoblju, osim u 
slučajevima kada je raspored prioritetnih aktivnosti određivao drugačiju dinamiku. Na 
sjednicama kolegija detaljnije su razrađivani zaključci doneseni na sjednicama Savjeta 
Općinskog načelnika, a također se rješavala aktualna općinska problematika, dane inicijative, 
prijedlozi, zahtjevi ili zamolbe.     

Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka mene kao Općinskog 
načelnika vršile su općinske službe, ustrojene odlukom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 
II. PREDLAGANJE AKATA OPĆINSKOM VIJEĆU 

 
 U izvještajnom razdoblju kao Općinski načelnik utvrdio sam i uputio Općinskom vijeću 
više od 50 prijedloga odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, o kojima se raspravljalo na 
četiri sjednice Općinskog vijeća, a u predmetnom razdoblju, zbog provedenih redovnih izbora, 
održana je Konstituirajuća i Svečana sjednica Općinskog vijeća, povodom dana Svetog Vida, 
pitomačkog zaštitnika. Odluke koje su donošene definirale su poslovanje Općine Pitomača, 
općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić “Potočnica”, Knjižnica i čitaonica Pitomača, 
Centar za kulturu “Drago Britvić”) i tvrtki u općinskom vlasništvu i suvlasništvu (“Komunalno 
Pitomača” d.o.o., “Vodakom” d.o.o., “Plinkom” d.o.o., “Draft” d.o.o., „Solarpit“ d.o.o.), 
doticale se problematike općinskog gospodarstva i turizma, komunalne infrastrukture, zaštite 
okoliša i energetske učinkovitosti, prostorno planskog uređenja, zaštite i spašavanja, kulture, 
školstva, zdravstva i socijale. Sve donesene odluke objavljene su u općinskom službenom 
glasilu „Službene novine“ Općine Pitomača, u brojevima od 1/17 do 9/17. 
 
III. GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA 
 
            Ovaj dio općinskih aktivnosti spada u najznačajnije područje općinskog djelovanja, no 
nažalost, rezultati koji se ostvaruju još su uvijek nezadovoljavajući, budući sama općina ima 
vrlo malo mogućnosti da u ovom području napravi značajniji iskorak. Općina teži stvaranju 



kvalitetnijih uvjeta za rad poduzetnika i poljoprivrednika te su za isto poduzete određene 
aktivnosti.  
              U predmetnom razdoblju za investiranje u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama, 
za četiri slobodne parcele, pronađen je poduzetnik koji ima namjeru investirati u nove 
proizvodne pogone i doprinijeti novom zapošljavanju na području općine („Herbarium“ d.o.o. 
Pitomača). Rezultati nominiranog projekta „Mreža inkubatora Virovitičko-podravske 
županije“, kroz koji je planirana izgradnja poduzetničkog inkubatora (cca 10 milijuna kuna) na 
jednoj od parcela još se očekuju od Ministarstva gospodarstva, kao i rezultati nominacije 
projekta za izgradnju općinskog reciklažnog dvorišta (cca 4 milijuna kuna) od strane 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Ovime su se stekli uvjeti i za proširenje poduzetničke zone na istoj lokaciji.  
            I svi ostali investitori u poduzetničku infrastrukturu na području općine mogli su 
računati na općinsku investicijsku potporu (99.746,55 kuna), a nastavljeno je i sa davanjem 
općinskih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji (66.653,75 kuna; povrat sredstava za umjetno 
osjemenjivanje goveda, pregled na trihinelozu, kontrola kvalitete tla).  
             Svim općinskim poduzetnicima i poljoprivrednicima otvorena su općinska vrata i 
pružena ruka suradnje, kako dužnosnika, tako i svih općinskih zaposlenika. Uz ovu pomoć t.d. 
„Draft“ d.o.o., osnovano sa susjednim općinama Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Špišić 
Bukovica, svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama pružao je pomoć pri izradi prijava 
za javne natječaje resornih ministarstava i fondova EU. Rezultati koji se ostvaruju svakim su 
danom sve bolji, a kroz „Draft“ je pokrenuta i aktivnost pomoći u kući uz financiranje 
Ministarstva , za obavljanje koje su zaposlene tri djelatnice.    
               Sufinancira se rad Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“, osigurana je 
financijska pomoć radu Turističke zajednice općine Pitomača i funkcioniranju Turističkog 
ureda, kontinuirano se rješavaju imovinsko-pravni odnosi vezani uz poljoprivredno zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača i na tragu toga sklapaju se ugovori 
o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača.  
 

IV. KOMUNALNI POSLOVI 
 

              Najveći dio komunalnih poslova na području općine Pitomača obavlja se preko 
općinske komunalne tvrtke “Komunalno Pitomača” d.o.o. te specijaliziranih trgovačkih 
društava “Vodakom” d.o.o. (voda, odvodnja) i “Plinkom” d.o.o. (distribucija plina). Općina 
Pitomača sredstvima transfera prema navedenim tvrtkama pokušava nivo komunalnih i ostalih 
usluga namijenjenih krajnjim korisnicima, a to su žitelji naše općine, podići na višu razinu uz 
zadržavanje iste razine cijene usluge. 
              Općinska komunalna infrastruktura u kontinuitetu traži ulaganja u njeno održavanje 
(736.842,99 kuna), kako kroz sanaciju nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača, 
uključujući i rad zimske službe financiran je proračunskim sredstvima, tako i rekonstrukciju i 
održavanje javne rasvjete na području općine Pitomača, sanaciju pješačkog mosta za Križnicu. 
Uz navedeno nastavljeno je i financiranje plaće tri skelara na skeli „Križnica“. 
 
 
 



V. ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 
 
            Posljednjih se godina i na području naše općine sve više pažnje posvećuje programima 
i projektima vezanim uz zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, odnosno 
korištenju obnovljivih izvora energije. Na tragu toga nastavljena je provedba projekta „LIFE 
Old Drava“ iz LIFE+ programa koji je usmjeren na zaštitu okoliša i prirode, a glavnu mu 
aktivnost predstavlja revitalizacija starog toka rijeke Drave. Nositelj navedenoga projekta je 
Uprava nacionalnog parka Drava - Dunav  iz Mađarske, a Općina Pitomača je ključni hrvatski 
partner. Ukupna vrijednost projekta je 833.985 Eura od čega će 75% biti sufinancirano od strane 
EU. U promatranom razdoblju izvođeni su poslovi na izradi projektne dokumentacije za zahvat 
gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave (“Expert” d.o.o. 
Našice), Elaborata zaštite okoliša i idejnog rješenja za projekt „LIFE – Old Drava“ (“Ires 
ekologija” d.o.o.) i Geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije (idejnog i glavnog 
projekta).  
 Redovita sanacija odlagališta otpada komunalnog otpada „Klisa“ (47.687,50 kuna) 
vršena je kontinuirano tijekom ovog dijela godine, a nastavljeni su i razgovori s Fondom za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko financiranja sanacije (izrađen je Elaborat zaštite 
okoliša za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Klisa“ i na isti dobivena 
suglasnost nadležnog ministarstva). Uz nastavak odvoza komunalnog otpada s područja cijele 
općine, Općina Pitomača projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni “Rakitka” 
u Kladarama nominirala je na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za energetsku 
učinkovitost i zaštitu okoliša. 
 
VI.    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
A   Predškolski odgoj i obrazovanje  
             Za rad Dječjeg vrtića „Potočnica“ u izvještajnom razdoblju Općina je izdvojila 
765.252,14 kuna, a u dječjem vrtiću se osim redovnog programa vrtića, održava program 
predškole, organizira se i dopunsko učenje engleskog jezika (engleska čitaonica) i plesna 
igraonica. Za projekt povećanja energetske učinkovitosti dječjeg vrtića, od Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja, dobivena je pozitivna ocjena te će isti biti sufinanciran 
iznosom od 504.993,21 kuna.  

Nastavljeno je sufinanciranje rada predškolske igraonice Osnovne glazbene škole “Jan 
Vlašimsky” Virovitica, Područne škole dr. Marijana Jergovića u Pitomači, koju je prosječno  
polazilo desetak polaznika.  
 
B    Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje 
            Javne potrebe u školstvu u ovom dijelu proračunske godine Općina Pitomača pomogla 
je sa 658.281,38 kuna, kao i kroz otplatu glavnice i kamata po kreditu Slatinske banke 
namijenjenom za financiranje radova na izgradnji Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači 
(853.676,87 kuna). Sufinancirani su režijski troškovi Osnovne škole Petra Preradovića u 
Pitomači i Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači (kupnja zemljišta za potrebe izgradnje 
nove sportske dvorane, besplatan najam ugostiteljskog praktikuma u zgradi PIOP-a te 
korištenje praktikuma poljoprivredne proizvodnje na prostoru bivše karaule Šašnato Polje). 



Općina Pitomača izdvaja značajna financijska sredstva za stipendije našim studentima 
od kojih veliki dio svoje školovanje i nastavlja upravo zahvaljujući općinskoj potpori. Za 
stipendiranje gotovo 100 polaznika viših i visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu, koji 
imaju prebivalište na području općine Pitomača, utrošeno je 434.000,00 kuna, a nastavljeno je 
i sufinanciranje prijevoz djece s posebnim potrebama sa područja općine Pitomača u Viroviticu 
(Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju), kao i mjesečne đačke putne karte za učenike 
srednjih škola (10%) koji imaju prebivalište na području općine Pitomača. 
 
C  Kultura i vjerske zajednice 
            Za program javnih potreba u kulturi izdvojeno je 487.458,58 kuna, financiranje rada 
Centra za kulturu “Drago Britvić” 214.134,10 kuna, a Knjižnice i čitaonice Pitomača 65.941,92 
kuna. Sredstvima javnih potreba sufinanciran je rad udruga u kulturi sa područja općine 
Pitomača i ostalih udruga, za kapitalna ulaganja u kulturne objekte (rekonstrukcija Doma 
kulture u Pitomači) i održavanje prostora za rad i podmirenje režijskih troškova Glazbene škole 
Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači. 
 
D Sport i rekreacija 

   Sportska zajednica općine Pitomača (SZOP) nositelj je ove programske djelatnosti 
kojoj Općina Pitomača poklanja zasluženu pažnju. Redovne aktivnosti sportskih i rekreacijskih 
udruga prati SZOP, a općina podržava i provođenje velikog broja jednokratnih aktivnosti ovih 
udruga koje nisu financijski popraćene od strane SZOP-a, kao i prijave projekata SZOP i 
sportskih udruga na natječaje Hrvatskog olimpijskog odbora. U promatranom razdoblju 
sufinanciranje rada SZOP i udruga u sportu sa područja općine Pitomača iznosilo je 536.000,00 
kuna, a u suradnji sa SZOP i Hrvatskim olimpijskim odborom na javni poziv nominiran je 
projekt koji za cilj ima nabavku još jednog kombi vozila za potrebe naših sportaša. 
 
E Zdravstvo i socijalna skrb 

   Skrb za što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu žitelja naše općine provodi se kroz sada 
već dugogodišnje sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u općinski Dom zdravlja, 
sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu i pedijatrijske ordinacije u Pitomači, provedbu 
preventivne deratizacije, povrat sredstava za pregled na trihineloskopiju, kao i suradnju sa 
Veterinarskom stanicom Koprivnica za provođenja veterinarskih usluga hvatanja i zbrinjavanja 
pasa lutalica i uklanjanje strvina sa javnih površina. Za program javnih potreba u zdravstvu u 
dosadašnjem dijelu proračunske godine utrošeno je 180.552,41 kuna. 
               Kroz suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, u svim općinskim naseljima zaživio je 
rad za opće dobro, kroz koji 100-tinjak korisnika zajamčene minimalne naknade daje svoj 
doprinos zajednici. Gradska organizacija Crvenog križa Virovitica kvalitetan je partner u 
provedbi brige za stare i nemoćne, a u ovu se aktivnost uključio i Hrvatski zavod za 
zapošljavanje kroz svoju mjeru javni rad, pa tako od sredine ove godine, o 30-tak starih, 
nemoćnih i bolesnih osoba, skrb vode tri zaposlene žene s područja općine. Nastavljeno je sa 
isplatom naknade rodiljama s područja općine Pitomača u iznosu od 1.000,00 kuna po 
novorođenom djetetu, kao i podmirenjem troškova stanovanja i isplatom jednokratnih pomoći 
socijalno ugroženim obiteljima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području općine 
Pitomača. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima dijelila se u vidu paketa sa prehrambenim i 



higijenskim potrepštinama za uskrsne blagdane, a češće nakon formiranja socijalne 
samoposluge u čiji se rad Općina Pitomača aktivno uključila. Za djelatnost socijalne skrbi i 
novčanih pomoći u promatranom je razdoblju utrošeno je 416.860,55 kuna.  
 
VII. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 
 
            Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja, zbog tradicije, brojnosti i 
organiziranosti vatrogasnih postrojbi, kontinuirano od Općine Pitomača dobiva pažnju koju i 
zaslužuje, a naročito kroz financiranje (293.500,00 kuna) redovnog rada Vatrogasne zajednice 
općine Pitomača, kao i sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja i Gradske organizacije 
crvenog križa Virovitica. 
 
VIII. EU PROJEKTI 
 
           Općina Pitomača do sada se direktno okušala u provedbi dva EU projekta od kojih je 
jedan trenutno u provedbi (Life + - Old Drava), a od četiri, prošle godine izrađena i nominirana 
projekta (suradnja sa Vidrom - Razvojnom agencijom Virovitičko-podravske županije i  
mađarskim partnerima) na Interreg CBC Mađarska – Hrvatska, odobren je projekt uređenja 
rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici (partner je mađarski grad Csurgo), vrijedan 
848.000,00 Eura na našoj strani, koji bi trebao sadašnje stanje kuće velikog pjesnika pretvoriti 
u prekrasan interaktivan muzejski prostor.  
 
IX. FINANCIJE 
 
            Ostvarenje proračunskih prihoda u promatranom razdoblju omogućilo je Općini 
Pitomača da svoje planirane aktivnosti na rashodovnoj strani općinskog proračuna ostvaruje 
bez potrebe dodatnog zaduživanja. Ipak, kontinuirano 20% manje ostvarenje planirane naknade 
za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina usmjerava na oprez i traži još kvalitetnije 
raspolaganje sredstvima Općinskog proračuna u narednom periodu.    
 
A Prisilna naplata potraživanja 
 Izvršavajući obvezu naplate prihoda, odnosno duga s osnova dospjelih neplaćenih 
potraživanja, u izvještajnom razdoblju nastavljen je kontinuitet izdavanja rješenja o ovrsi za 
prisilnu naplatu duga komunalne naknade, praćenje i naplata već izdanih rješenje te slanje 
opomena za ostala dospjela potraživanja. Nadalje kontinuirano se provode postupci promjene 
obveznika komunalne naknade i zaduživanje novih. 
 Nastavljene su i aktivnosti vezane uz prisilnu naplatu radi dugovanja ostalih općinskih 
potraživanja (stipendije, zakup poljoprivrednog zemljišta). 
 
B Pravomoćne sudske presude i sudske / izvansudske nagodbe 
 Općina Pitomača kontinuirano provodi zaključenje izvansudskih nagodbi vezanih uz 
naplatu općinskih potraživanja od obveznika istih, naročito za komunalnu naknadu i nije imala 
pokrenutih novih sudskih sporova. 
 



C Financijsko upravljanje i kontrola  
 Financijsko upravljanje i kontrola u Općini Pitomača usklađeno je sa resornim 
Zakonom, uvođenjem ISO standarda unutarnje kontrole koju je izradila tvrtka Top consult 
group d.o.o. Podravske Sesvete. 
 
X. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
A Dostava akata na nadzor 
 Sukladno članku 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredu 
državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji i u ovom razdoblju dostavljeni su na nadzor 
opći akti Općinskog vijeća.  
 
B Ostvarivanje javnosti rada 
 Rad Općinskog načelnika i Općine Pitomača je javan. Stoga je nastavljena praksa 
primanja građana utorkom i četvrtkom, informiranje građana putem općinske web stranice, 
Pitomog radija, Virovitičkog lista i ostalih pisanih medija, radijskih i televizijskih emisija.  
 Svojim djelovanjem u okviru zakonskih ovlasti i obveza, ja kao Općinski načelnik i moji 
zamjenici, u oba saziva, poduzimali smo mjere i radnje kojima se maksimalno, u uvjetima opće 
gospodarske situacije i proračunskih mogućnosti moglo raditi za dobrobit Općine, odnosno 
njezinih građana. 
 Planove i projekte koji nisu realizirani u izvještajnom razdoblju, realizirati ćemo u 
drugoj polovini 2017. godine ovisno o priljevu financijskih sredstava u Općinski proračun. 
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