
Z A P I S N I K  
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 16. prosinca 2014. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/63, Urbroj: 2189/16-14-1 od 09. 
prosinca 2014. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. 
 Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Damir Begović, 
 2  Rikard Bakan, 
 3. Marin Aragović, 
 4. Nada Šegregur, 
 5. Zdravko Sesvečan, 
 6. Željka Begović, 
 7. Mirko Pavleković, 
 8. Josip Poljak, 
 9. Tomo Filipović, 
 10. Marijan Mikec, 
 11. Dinko Begović, 
 12. Marijan Rengel, 
 13. Zlatko Majstor, 
 14. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Vedrana Šantek, Tomislav Lovreković i Ivana Deskar koji su svoj izostanak 
ispričali.  
  
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun 
           i komunalne poslove, 
 - Marinko Barčan, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
           opće poslove, 
 - Monika Vranek, voditelj Pododsjeka za opće poslove, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Pododsjeka za proračun, 
 - Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 - županijski vijećnici: Darko Tkalčec, Marijan Čop, 
         - Ivan Šelimber, zamjenik predsjednice Savjeta mladih, 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 14 
vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
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Predsjednik Općinskog vijeća izvješćuje nazočne da je nakon slanja materijala za ovu 

sjednicu, dostavljeno Rješenje Virovitičko - podravske županije o razrješenju Jelene Jeremić, 
dr.med. sa dužnosti mrtvozornika na području općine Pitomača pa predlaže da se točka 18. 
izostavi s današnjeg dnevnog reda. Daje na glasovanje ovaj prijedlog. 

Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, prihvatilo je prijedlog da se točka 18. izostavi  sa 
dnevnog reda. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom koja glasi: 

„Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 
Pitomača.“. 

Gosp. Željko Grgačić, načelnik, daje pojašnjenje ove nadopune dnevnog reda i iznosi 
da su materijali za sjednicu već bili dostavljeno vijećnicima, a u petak je dostavljen dopis KTC-a 
za izmjenu UPU-a jer imaju namjeru proširenja prostora iza kafića, terase, a planiraju i 
izgradnju benzinske unutar svog kruga. Stoga da ne bi morali čekati narednu sjednicu, vijećnici 
su na klupe primili prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni UPU-a. 

Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, prihvailo je ovu dopunu dnevnog reda. 
 
Gosp. Damir Begović predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu s 

projekcijom za razdoblje 2015. - 2017. godine i Planom razvojnih programa, 
 2.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača 
za 2015. godinu, 
 3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2015. godini, 
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu, 
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu, 
     6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2015. godinu, 
   7.  Donošenje Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu, 
   8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 
   9.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, 
 10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu, 
          11. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 
2015. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2015. - 2017. godine, 
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za 2015. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2015.-2017. godine, 
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 13. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima - zimska služba na području općine Pitomača,  
 14. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
općine Pitomača, 
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području 
komunalnih djelatnosti, 
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga i javne odvodnje 
na području općine Pitomača,  
 17. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača, 

18. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela 
naselja Pitomača“. 
 19. Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

 
     
 - Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice 
   
 Gosp. Željko Grgačić konstatira da kod točke 1. na str. 4. zapisnika sa 9. sjednice 
Vijeća, umjesto „Zoran Čop“ treba stajati „Zoran Kovač“, pa je zapisnik potrebno ispraviti. 
 Općinsko vijeće, sa 14 glasova za, verificiralo je zapisnik.  
 
   
  - Aktualni sat 

 
Gosp. Zlatka Majstora  interesira u kojoj je fazi izgradnja mosta na rijeci Dravi, 

odnosno da li je zatvorena financijska konstrukcija i da li Općina ima kakve obveze? 
Gosp. Damir Begović iznosi da su izvršena određena bušenja s obadvije strane rijeke 

Drave, a financijska konstrukcija, odnosno izrada projektne dokumentacije je na ŽUC-u jer se 
radi o županijskoj cesti pa će se vidjeti gdje će ŽUC taj projekt nominirati.  

 
Gosp. Marijan Rengel postavlja pitanje koliko će Općinu ukupno koštati izgradnja 

Srednje škole u Pitomači, zajedno sa kreditom i kamatama, jer prema prijašnjim saznanjima, 
bilo je rečeno da će to biti iznos od 14.500.000,00 kuna, pa ga zanima da li se do slijedeće 
sjednice Vijeća može dostaviti točan podatak o stvarnom koštanju te škole. Također pita da li je 
istina da u novoizgrađenoj Srednjoj školi ima problema s vodom, prokišnjavanjem i da se već 
sada javljaju problemi? 

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da će se odgovor na pitanje o ukupnoj cijeni 
koštanja Srednje škole dostaviti u pismenom obliku, a što se tiče problema s vodom, navodi da 
je to sanirano. 

Gosp. Rikard Bakan potvrđuje da je bilo problema s propuštanjem vode, ali to je bilo 
prije nego što je škola bila namještena, a obzirom da je nedavno bio u školskom podrumu, 
iznosi da takvih problema sada nema. 
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TOČKA 1. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2015. 
godinu s projekcijom za razdoblje 2015. - 2017. godine i Planom razvojnih 
programa. 

 
Gosp. Damir Begović  podsjeća da je prijedlog donošenja Proračuna Općine Pitomača 

za 2015. godinu dostavljen vijećnicima na klupe na prethodnoj sjednici Vijeća, a u materijalima 
za današaju sjednicu dostavljeno je detaljnije pojašnjenje predloženih stavaka Proračuna. 

Gosp. Danijel Petković iznosi da su predloženi prihodi Proračuna Općine Pitomača 
planirani u iznosu od 18.705.000,00 kuna. Rashodi su planirani u istom iznosu, a od toga vlastiti 
prihodi poslovanja iznose 17.005.000,00 kuna i otplata zajma 1.700.000,00 kuna. Osnovni 
parametri za planiranje prihodovne i rashodovne strane Općinskog proračuna za 2015. godinu 
bili su ostvarenje prihoda i rashoda u tijeku 2014. godine, planirane i započete investicije te 
otplata kredita za izgradnju objekta Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači.  

Nakon detaljnijeg obrazloženja planiranih stavaka prihoda, odnosno rashoda, između 
ostalog istaknuo je da je Općina Pitomača s obzirom na lokalni ustroj svrstana u područja od 
posebne državne skrbi, pa se može očekivati financijska pomoć za podmirenje tekućih i 
kapitalnih obveza. Svi namjenski prihodi vezani uz pomoć iz županije i s državne razine te su 
kao takvi našli svoju protustavku na pozicijama rashoda.  

Nadalje navodi da je planirano da se i dalje radi sa  volonterima, da se zapošljavaju 
djelatnici u javnim radovima kao i da se izdvajaju sredstva za skelare i Vatrogasnu zajednicu. 
Najviše što brine na rashodovnoj strani je gospodarstvo za koje nije planiran veći iznos, ali je 
namijenjen isključivo za poticanje poljoprivredne proizvodnje, subvencije obrtnicima i 
poduzetnicima. Općina također financira troškove Dječjeg vrtića „Potočnica“, Knjižnice i 
čitaonice, sufinancira ulaganja u zdravstvo, školstvo, šport, socijalnu skrb, kulturu, kao i 
turističku zajednicu u kojoj je predviđeno zapošljavanje djelatnika početkom 2015. godine. 

Gosp. Marijana Rengela  interesira koliko Općina izdvaja iz svojih sredstava, a koliko 
sredstava je predviđeno od drugih izvora, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da je  
predviđeno dobivanje sredstava pomoći u iznosu 4.400.000,00 kuna, a sve ostalo su vlastita 
sredstva.  

Gosp. Marijan Rengel konstatira da je je za Općinu Pitomača predviđeno dobivanje 
850.000,00 kuna obrzirom da je svrstana u potpomogunuta područja i izražava zadovoljstvo što 
će se dobiti sredstva s državne razine, ali je mišljenja kako je to ujedno i opomena da se u ovih 
20 godina nije išlo u dobrom smjeru te da bi se trebalo malo bolje raditi jer je Općina Pitomača 
bila ponos široke regije, a do sada se izgubilo dosta obrtnika i firmi pa ne bi trebali biti sretni što 
ćemo dobiti ta sredstva. 

Gosp. Marijana Rengela interesira stavka na rashodovnoj strani proračuna koja se 
odnosi na troškove reprezentacije u iznosu od 100.00,00 kuna jer je prijedlog proračuna rađen 
na II. razini pa se ne vide svi troškovi koji su tu obuhvaćeni, a smatra da je to preveliki iznos za 
tu namjenu. Također je mišljenja da bi se čak i vijećnici mogli odreći svojih mjesečnih naknada 
koje na godišnjoj razini iznose oko 200.000,00 kuna, a ta sredstva bi se mogla uložiti u 
gospodarstvo.  
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Gosp. Danijel Petković odgovorio je da bi vijećnici prema zakonskoj odredbi mogli 

prema zakonu dobiti još sažetiju verziju prijedloga Proračuna iz koje ne bi zapravo niti vidjeli 
ovako razrađene pojedinačne stavke proračuna.  

Gosp. Damir Begović podsjeća da su svi vijećnici na zadnjoj sjednici dobili na uvid 
prijedlog proračuna i u tom razdoblju nije dostavljen niti jedan prijedlog za uvrštavanje u 
proračun. Smatra da je Općina za gospodarstvo napravila sve što je prema zakonu mogla, a to 
je da je napravila kompletnu infrastrukturu i zajedno s državom izgradila gospodarsku zonu, ali 
nitko nema poduzetničke inicijative. Smatra da je odricanje od ove naknade koju primaju 
vijećnici u iznosu od 300,00 kuna mjesečno, zapravo populizam.  

Gosp. Marijan Rengel  smatra da ove naknade ne predstavljaju populizam, već bi se 
taj iznos mogao bolje iskoristiti. Postavlja pitanje u svezi svih objekata u kulturi za koje je 
predviđeno 880.000,00 kuna, odnosno traži pojašnjenje na što se to odnosi?  

Također zamjećuje da se 700.00,00 kuna izdvaja za Športsku zajednicu. Smatra kako 
nije u redu da djeca plaćaju športske trenere u nogometu u iznosu od 100,00 kuna mjesečno za 
treninge pa pita da li Općina ne može iznaći sredstva za tu djecu koja se žele baviti športom.  

Gosp. Danijel Petković  pojasnio je da je prioritet kod ulaganja u kulturu i to za Muzej 
Petra Preradovića, a u postupku je i izrada projektne dokumentacije za Zavičajni muzej. 

Gosp. Damir Begović odgovara da se spomenutih 700.000,00 kuna odnosi na sredstva 
ŠZOP, a iznos koji djeca plaćaju odnosi se na športske klubove kojih ima više na području 
općine Pitomača. 

Gosp. Željko Grgačić  iznosi da je činjenica da na području općine nema tvrtki koje bi 
mogle sufinancirati klubove, već sve spada na lokalnu samoupravu.   

 
Gosp. Zlatko Majstor smatra da je ovakav prijedlog proračuna u redu, a pohvaljuje 

što Općina npr. za stipendiranje studenata izdvaja 500.000,00 kuna. Predlaže da se razmisli o 
ukidanju poreza na tvrtku koji je na prihodovnoj strani planiran sa 150.000,00 kuna. Mišljenja je 
da bi ukidanje istog bila pomoć obrtnicima. Također predlaže da se razmisli i o smanjenju 
komunalne naknade za 30 % što bi također uveliko pomoglo mještanima.  

Gosp. Danijel Petković iznosi da se rješenja za porez na tvrtku dostavljaju tek 
polovicom godine pa se može razmisliti o njegovom ukidanju i na slijedećoj sjednici Vijeća 
donijeti odluka, ali što se tiče rješenja za komunalnu naknadu, ista se dostavljaju u ožujku pa će 
to biti teže za provesti budući je Odluku o visini iznosa komunalne naknade već trebalo donijeti. 
Stoga predlaže da se napravi prijedlog za narednu sjednicu vijeća, a isti će se dostaviti 
vijećnicima na uvid. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

PRORAČUN OPĆINE PITOMAČA ZA 2015. GODINU 
 
 Proračun Općine Pitomača za 2015. godinu sa Projekcijom proračuna  za razdoblje od 
2015. do 2017. godine i Planom razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 



- 6 - 
 

TOČKA 2. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 
Pitomača za 2015. godinu. 
 
 Gosp. Damir Begović iznosi da je ova točka kao i točke 3. do 10. dnevnog reda, 
vezana uz donijeti Proračun. Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine 
Pitomača za 2015. godinu, upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, opseg 
zaduživanja, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te propisuju 
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna, 
kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna. 
 Gosp. Zlatko Majstor izrazio je mišljenje da su kazne za proračunskog korisnika koje 
su propisane člankom 19. predložene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača, premale 
jer su u rasponu od 200,00 do 1.000,00 kuna. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

   O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu 

 
 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu sastavni je dio 
zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 3. 

 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava socijalne 
skrbi na području općine Pitomača u 2015. godini. 
 
 Gosp. Damir Begović  navodi da je ovim Programom propisano u koje svrhe se mogu 
koristiti sredstva socijalne skrbi na području naše općine, a u članku 3. prijedloga Programa 
pobrojane su pomoći koje se mogu ostvariti iz općinskog proračuna. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

P R O G R A M   
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

 NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2015. GODINI 
 
 
 Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2015. godini 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 4. 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu. 



 
- 7 - 

 
 Gosp. Zlatko Majstor osvrnuo se na stavku održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 
od 100.000,00 kuna, a koja se odnosi na sanaciju oštećenog asfalta sa zamjenom tampona i 
krpanje udranih rupa nerazvrstanih cesta. Postavlja pitanje tko je vršio sanaciju oštećenih 
udranih rupa u vrijeme kada je stradao gosp. Tudić, odnosno da li je izvoditelj odgovoran za 
tu nesreću? 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da Općina nema potpisan takav ugovor koji bi 
u roku godine dana obvezao izvoditelja, a gosp. Rikard Bakan mišljenja je da bi se to 
trebalo predvidjeti ugovorom, a prilikom sanacije trebao bi se obaviti kvalitetan nadzor nad 
izvršenim radovima pa se takve stvari ne bi događale. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2015. GODINU 

 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
             Ovim se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2015. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 
financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, a koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja i 
uređenja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, održavanja javnih 
prometnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, odvodnje atmosferskih voda, održavanja i 
uređenja javne rasvjete, te održavanja groblja. 
 
SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA  

 
Članak 2. 

            Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu planirana su u iznosu od 1.810.000,00 kuna (slovima: milijun 
osamsto deset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna    660.000,00 kuna 
 
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Članak 3. 
              Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu po vrsti komunalne djelatnosti, s 
procjenom pojedinih troškova, kako slijedi: 
 



 

Rb. Opis poslova: Planirana vrijednost: 
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina 25.000,00 kuna 

1.2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja  5.000,00 kuna 

1.3. Održavanje živih ograda  2.000,00 kuna 

1.4. Uređivanje drveća  2.000,00 kuna 

1.5. Održavanje cvjetnih gredica  10.000,00 kuna 

1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata 10.000,00 kuna 

1.7. Sadnja trajnog raslinja 10.000,00 kuna 

1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem 10.000,00 kuna 

1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  2.000,00 kuna 

1.10. Održavanje spomenika i spomen-obilježja  2.000,00 kuna 

1.11. Ručno čišćenje javno-prometnih površina 10.000,00 kuna 

1.12. Pražnjenje košarica za smeće  2.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 90.000,00 kuna 
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

2.1. 
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop 
zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja  
trupa cesta  

400.000,00 kuna 

2.2. 
Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,  
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta 

       100.000,00 kuna 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste  70.000,00 kuna 

2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije 30.000,00 kuna 

2.5. Zimska služba        150.000,00 kuna 

2.6. Proširenje ceste 30.000,00 kuna 
                                                                    U K U P N O:        780.000,00 kuna 

3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka 100.000,00 kuna 

3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala 100.000,00 kuna 

3.3. 

Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada šahta, revizionih 
okana i slivnika, zacjevljivanje kanala oborinskih voda,  
izrada asfaltnih muldi, betonskih kanalica i postava  
rubnjaka, zamjena i popravak cijevnih propusta, nabava 
 i postava usporivača prometa, izgradnja ograda  
uz nerazvrstane ceste 

50.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 250.000,00 kuna 

4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete 150.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 450.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O:  600.000,00 kuna 
5. ODRŽAVANJE GROBLJA  



5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica  
                                                                     U K U P N O:  90.000,00 kuna 
                                                             S V E U K U P N O:       1.810.000,00 kuna 

 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 4. 
            Za utrošak sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
nadležan je Općinski načelnik, uprava društva “Komunalno Pitomača” d.o.o. i Upravni odjel za 
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove. Radi efikasnije i racionalnije realizacije Programa, 
načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih rashoda i izdataka utvrđenih 
ovim Programom. 
            Općinski načelnik dužan je svoje izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade 
dostaviti Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće za prethodnu godinu.     
 

Članak 5. 
            Plan zimske službe za razdoblje 2014/2015. godine sastavni je dio ovog Programa. 

 
Članak 6. 

 Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2015. godine. 
 
 

TOČKA 5. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2015. GODINU 
 
 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
            Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim 
sredstvima i izvorima financiranja, određuje gradnja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture nerazvrstanih ceste i javnih površina, javne rasvjete,  opskrbe plinom i pitkom 
vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te odlaganja komunalnog otpada. 
 

Članak 2. 
            Programom se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. 
 



- 10 - 
 
SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA 
 

Članak 3. 
            Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurati će se iz komunalnog doprinosa, 
cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, ostalih prihoda proračuna Općine Pitomača, te 
drugih izvora utvrđenih posebnim propisom.  
              Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od 1.690.000,00 kuna (slovima: 
milijun šesto devedeset tisuća kuna) rasporediti će se za financiranje gradnje objekata i uređaja 
po djelatnostima:  
- nerazvrstane ceste i javne površine,  
- javna rasvjeta,  
- opskrba pitkom vodom,  
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 
- opskrbu plinom,  
- odlaganje komunalnog otpada i projekti zaštite okoliša. 
 

Članak 4. 
            Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se 
određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture. 
 Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem 
važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan 
opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog 
postupka nabave. 
 
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 
 

Članak 5. 
            Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji 
odnosno rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, te javno-prometnih površina u sastavu javnih i 
nerazvrstanih cesta (trgovi, pločnici, pješačke staze, šetališta, biciklističke staze, mostovi ako 
nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i slično), javnih zelenih površina (dječja igrališta s 
pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori i slično), te javnih objekata i 
uređaja (javna parkirališta, oglasni stupovi, spomenici, groblja, tržnica i drugi slični objekti i 
uređaji). 
            Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2015. godini procjenjuju se u 
iznosu od 280.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:      Vrsta radova:    Procjena troškova: 
1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Parkiralište na Trgu kralja Tomislava      
(u dvorištu PIOP-a) 

Uređenje       200.000,00 kuna 

2.  
Izgradnja pješačke staze u naselju 
Otrovanec 

Izgradnja 80.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 280.000,00 kuna 



Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  

 
JAVNA RASVJETA 

Članak 6. 
              Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih 
površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje. 
              Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2015. godini 
procjenjuju se u iznosu od 350.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom 
troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja 
za komunalnu djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

Rekonstrukcija javne rasvjete  
na području općine Pitomača zamjenom 
rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića 
javne rasvjete iz postojećih trafostanica 

Rekonstrukcija  

                                                                      U K U P N O: 350.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača (150.000,00 kuna)  
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (200.000,00 kuna) 
 
OPSKRBA PITKOM VODOM 

Članak 7.      
              Pod gradnjom objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom podrazumijeva se gradnja 
uređaja za upravljanje glavnim precrpnim postajama, crpnih postaja, vodovodne mreže s 
rezervoarima, razvodnim vodovima, hidrantima i javnim izljevima, te priključaka od glavnog 
voda do zapornog uređaja iza glavnog vodomjera. 
              Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2015. 
godini procjenjuju se u iznosu od 100.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:    Vrsta radova:  Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. 
Vodoopskrbni sustav naselja Sedlarica, 
Turnašica i V. Črešnjevica 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O:      100.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  

 
 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
 

Članak 8. 
              Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  
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podrazumijeva se gradnja uličnih odvodnih kanala s odvodnim cjevovodom i revizijskim oknima, 
sabirnih kanala, kolektora, crpnih stanica, retencija i preljeva. 
              Troškovi planirane gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 
2015. godini procjenjuje se u iznosu od 300.000,00 kuna, a u nastavku daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda, sa iskazanim 
izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:  Vrsta radova:  Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela naselja  
Pitomača (Dravska ulica – II faza) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  

 
 
OPSKRBA PLINOM 

Članak 9.        
             Pod gradnjom objekata i uređaja za opskrbu plinom podrazumijeva se gradnja nove i 
rekonstrukcija postojeće plinske mreže, te objekata i uređaja sustava za opskrbu plinom. 
              Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu plinom u 2015. godini 
procjenjuju se u iznosu od 50.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom 
troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu 
djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA PLINSKOG SUSTAVA 

1. 
Rekonstrukcija plinske mreže na području 
općine Pitomača 

Rekonstrukcija  

                                                                    U K U P N O:  50.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  

 
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA 

 
Članak 10. 

            Pod gradnjom objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada podrazumijeva se 
gradnja objekata za odlaganje komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje odlagališta 
komunalnog otpada, dok se pod projektima zaštite okoliša podrazumijevaju aktivnosti 
usmjerene na energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. 
            Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada te 
projekti zaštite okoliša u 2015. godini procjenjuju se u iznosu od 610.000,00 kuna, a u nastavku 
daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja za odlaganje 
komunalnog otpada, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 
 



Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA KLISA 

1. 
Odlagalište komunalnog otpada 
Klisa 

Sanacija          190.000,00 kuna 

2. 
Projekt ugradnje solarnih panela na 
objektima fizičkih osoba 

Izgradnja 85.000,00 kuna 

3. 
Projekt energetske učinkovitosti na 
stambenim objekatima fizičkih osoba 

Izgradnja          335.000,00 kuna 

                                                                  U K U P N O:          610.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača (310.000,00 kuna) 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (300.000,00 kuna) 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
              U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih 
sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja 
Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, uz odobrenja Općinskog načelnika Općine 
Pitomača. 

Članak 12. 
    Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2015. godine. 
 

TOČKA 6. 
 
     Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2015. 
godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O  D  L  U  K  U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2015. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2015. godinu koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača za 2015. godinu. 
 

Članak 2. 
U Proračunu Općine Pitomača za 2015. godinu osigurana su sredstva za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 27.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
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Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 
stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola. 

Članak 4. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.500,00 kuna. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u 

iznosu od 150,00 kuna. 
Članak 5. 

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana 
u Proračunu Općine Pitomača za 2015. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi: 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) - 12.300,00 kuna, 
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) - 3.150,00 kuna, 
- Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) - 7.650,00 kuna, 
- Hrvatskoj stranci pravne države (HSPD) - 1.500,00 kuna, 
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima (HNS) - 1.500,00 kuna. 
 

Članak 6. 
Naknada troškova iz članka 5. ove Odluke izvršiti će se s proračunske pozicije Osnovne 

funkcije stranaka u proračunu 2015. godine, a uplatiti će se na žiro-račun političke stranke. 
 

Članak 7. 
 Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove Općine Pitomača. 

Članak 8. 
 Ovaj Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2015. godine. 
  

TOČKA 7. 
 
   Donošenje Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

P R O G R A M 
utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

        Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih 
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dobara na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
         Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Pitomača za 2015. godinu u 
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. 
       Sredstva spomeničke rente koriste se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 

 
Članak 3. 

         Sredstva spomeničke rente utrošiti će se za provođenje aktivnosti na projektu 
«Memorijalni muzej Petra Preradovića». 
 

Članak 4. 
        Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine, a objaviti će se u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 8. 

 
  Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

   P R O G R A M 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 
 
UVOD 

Članak 1. 
           Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača. 
 
SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA               
 

Članak 2. 
              Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2015. godinu ostvariti će se u iznosu od 
350.000,00 kuna i to od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 
 
NAMJENA SREDSTAVA 

Članak 3. 
          Sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta utrošiti će se na 
slijedeće projekte i aktivnosti:  
 
1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu 
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 Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2015. godini 
obuhvaća sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta u 
naseljima na području općine Pitomača koje se koriste za ulazak u naselje i prometovanje 
poljoprivredne mehanizacije. Za provedbu ovih aktivnosti planirani su slijedeći iznosi:  
• uređenje poljskih putova - 50.000,00 kuna, 
• održavanje nerazvrstanih cesta - 50.000,00 kuna, 
• asfaltiranje nerazvrstanih cesta - 50.000,00 kuna. 
 
2. Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede 
 
         Programom će se sufinancirati projekti poticanja poljoprivredne proizvodnje tipa 
provođenja analize kvalitete poljoprivrednog zemljišta, izobrazbe poljoprivrednika za rukovanje 
pesticidima i strojevima u poljoprivredi, subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja 
goveda, a prema potrebi provoditi će se edukacija, promidžba i informiranje ruralnog 
stanovništava o europskim fondovima, mogućnostima unaprjeđenja gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem, o održivom razvoju, ekološkoj proizvodnji i slično. U 2015. godini za 
ove projekte i aktivnosti planira se 50.000,00 kuna. 
 
3. Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge 
 
          U 2015. godini provoditi će se programi deratizacije i dezinsekcije te ostalih veterinarskih 
usluga radi sprječavanja  uzroka nastalih štetnim djelovanjem poljoprivredne proizvodnje, za što 
su planirana slijedeća sredstva: 
 
• provođenje deratizacije i dezinsekcije - 50.000,00 kuna,  
• veterinarske usluge zbrinjavanja životinjskih lešina i higijeničarske službe - 20.000,00   
          kuna, 
• subvencija pregleda na trihinelozu - 50.000,00 kuna.  
  
4. Geodetsko - katastarska izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta i sređivanje vlasničkih 
odnosa nad istim  
          Za rješavanje geodetsko - katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta i 
sređivanje vlasničkih odnosa nad istim u 2015. godini planirana su sredstva u slijedećim 
iznosima:  
• objave oglasa - 10.000,00 kuna, 
• izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta - 20.000,00 kuna. 
 
REALIZACIJA PROGRAMA 

Članak 4. 
          Planirana i raspoređena novčana sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog 
Programa izdvajati će se iz Proračuna Općine Pitomača u skladu s dinamikom njegovog 
punjenja.  
          Planirana i raspoređena sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog Programa 
mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Pitomača mijenjati ovisno o ostvarenju 
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama. 
          Za realizaciju ovog Programa zadužen je Općinski načelnik. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
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Članak 5. 
 
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 

01. siječnja 2015. godine. 
 

TOČKA 9. 
 
  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

P R O G R A M 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

         Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2015. 
godinu kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 
sortimenti) u visini 3,5%, a u područjima od posebne državne skrbi u visini od 5% prodajne 
cijene proizvoda na panju. 

Članak 2. 
         Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave 
područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje 
komunalne infrastrukture. 

Članak 3. 
         U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu planiraju se u 
iznosu od 122.000,00 kuna, a koristit će se za sufinanciranje: 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 50.000,00 kuna, 
- rekonstrukcije javne rasvjete - 72.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
         Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2015. godine. 
 

TOČKA 10. 
 
 Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

P R O G R A M 
utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu 
 

Članak 1. 
           Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu. 
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Članak 2. 
          Prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi predstavlja iznos u visini od 30% naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koristi se namjenski za izradu prostornih planova te za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja. 
 

Članak 3. 
           Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. 
godinu, planirana u iznosu od 500.000,00 kuna utrošiti će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 100.000,00 kuna, 
- izradu prostorno planske dokumentacije - 50.000,00 kuna, 
- izgradnju vodoopskrbnog sustava - 100.000,00 kuna, 
- izgradnju kanalizacijskog sustava - 250.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
          Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2015. godine. 
 

TOČKA 11. 
 
          Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića 
“Potočnica” za 2015. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2015. - 
2017. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA 2015. GODINU 

 
 Financijski plan Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2015. godinu sa Projekcijom prihoda i 
rashoda za razdoblje od 2015. do 2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2015. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2015.-2017. 
godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 
ZA 2015. GODINU 

 
 Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2015. godinu sa Projekcijom prihoda i 
rashoda za razdoblje od 2015. do 2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 13. 
 
 Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba na području općine 
Pitomača.  
 
 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je za pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković  pojasnio je da je ranijih godina samo jedna pravna osoba 
obavljala poslove zimske službe, a od prošle godine ti poslovi na području općine Pitomača 
raspoređeni su na 5 zona. Ovu komunalnu djelatnost mogu obavljati pravne ili fizičke osobe na 
temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova. Iznosi da su na raspisani javni 
natječaj za povjeravanje ovih poslova ponude dostavili ponuditelji „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac iz 
Pitomače i to za sve zone navedene u javnom natječaju te PALKOVIĆ d.o.o. iz Velike 
Črešnjevice za zone B. i D. Obadvije ponude udovoljavale su propisanim uvjetima iz natječaja i 
Povjerenstvo je rukovodeći se kriterijem najniže cijene predložilo da se KOGRAD-u  povjeri 
obavljanje poslova održava nerazvrstanih cesta  u zonama A., B. i E, a PALKOVIĆ-u d.o.o. u 
zonama B. i D. Odredbom članka 18. stavak 5. Odluke o komunalnim djelatnosima na području 
općine Pitomača propisano je da na temelju prijedloga povjerenstva, Općinski načelnik upućuje 
Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova ili poništenju prikupljanja 
ponuda. Stavkom 6. istoga članka propisano je da odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće. Napominje da se 
predloženom preraspodjelom poslova omogućuje da obadva ponuditelja istovremeno krenu sa 
obavljanjem tih poslova u slučaju potrebe. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora tko će kontrolirati rad zimske službe, gosp. Danijel 
Petković odgovorio je da se plan dostavlja policiji i Komunalno Pitomača d.o.o. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U  
o izboru osobe za povjeravanje poslova  

održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima 
 na području općine Pitomača 

 
 1. U postupku prikupljanja pisanih ponuda po raspisanom javnom natječaju za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima s ciljem potpisivanja ugovora o povjeravanju poslova na razdoblje od 
dvije godine, podijeljenog u pet grupa, s planiranim sredstvima za dvije sezone u iznosu od 
400.000,00 kuna (s PDV-om),  a prema utvrđenom kriteriju najniža ponuđena cijena, odabire se 
ponuda ponuditelja kako slijedi: 

GRUPA A. – ZONA 1. 
  „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 55359129997, sa ukupnom 
cijenom ponude od 310,00 kn/h bez PDV-a, odnosno 387,50 kn/h s PDV-om. 
 

GRUPA B. – ZONA 2. 
  PALKOVIĆ d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Črešnjevici 165, OIB: 22541667976, sa 
ukupnom cijenom ponude od 305,00 kn/h bez PDV-a, odnosno 381,25 kn/h s PDV-om. 
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GRUPA C. – ZONA 3. 

  „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 55359129997, sa ukupnom 
cijenom ponude od 545,00 kn/h bez PDV-a, odnosno 681,25 kn/h s PDV-om. 
 

GRUPA D. – ZONA 4. 
  PALKOVIĆ d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Črešnjevici 165, OIB: 22541667976, sa 
ukupnom cijenom ponude od 305,00 kn/h bez PDV-a, odnosno 381,25 kn/h s PDV-om. 
 

GRUPA E. – ZONA 5. 
  „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 55359129997, sa ukupnom 
cijenom ponude od 620,00 kn/h bez PDV-a, odnosno 775,00 kn/h s PDV-om. 
 
 2. Vrsta poslova određuje se sukladno ponudbenom troškovniku odabranog ponuditelja, 
a opseg se utvrđuje temeljem stvarnih potreba, godišnjim Programom održavanja komunalne 
infrastrukture, Planom rada zimske službe, godišnjeg proračuna, odnosno izdanih naloga od 
strane Općine Pitomača ma rok od 2 godine (zimski period 2014./2015. i 2015./2016.).  
 3. Na temelju ove odluke Općinski načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa odabranim 
ponuditeljima ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim 
uvjetima na području općine Pitomača. 
 4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim 
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove Odluke. 
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 14. 
 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na 
području općine Pitomača. 
  
 Gosp. Zlatko Majstor zatražio je pojašnjenje za prijedloge ovih Odluka od točke 14. do 
16. današnjeg dnevnog reda. 
 Gosp. Danijel Petković navodi da je suština donošenja ovih Odluka usklađivanje sa 
odredbama  Zakona o vodama i Zakona o održivom gospodarenju otpadom koje su odredile 
prestanak važenja Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na opskrbu 
pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se 
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na određena odlagališta i odlaganje 
komunalnog otpada. Pojašnjava da uređenje navedenih djelatnosti više nije u djelokrugu 
Zakona o komunalnom gospodarstvu već u djelokrugu Zakona o vodama (opskrba i odvodnja) i 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (komunalni otpad), pa se radi samo o usklađivanju s 
navedenim zakonima.  
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  

na području općine Pitomača 
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Članak 1. 
 U članku 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/14), u stavku 1. točke 1., 2. i 4. brišu se. 
 

Članak 2. 
 Članak 3. briše se 
 

Članak 3. 
 Članak 5. briše se. 
 

Članak 4. 
 U članku 6., iza riječi čistoće dodaju se riječi „u smislu čišćenja javnih površina“, a riječi 
„odlaganja komunalnog otpada“ brišu se. 
  

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 15. 
 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u 
području komunalnih djelatnosti. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u  

području komunalnih djelatnosti 
 
 

Članak 1. 
 Članak 2. Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14) briše se. 
 

Članak 2. 
 U članku 3. stavku 1., u alineji 1., iza riječi čistoće dodaju se riječi „u smislu čišćenja 
javnih površina“. 
 U članku 3. stavku 1., alineja 2. briše se. 
  

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 16. 
 
 Donošenje Odluke o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga i javne 
odvodnje na području općine Pitomača.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U  
o utvrđivanju javnog isporučitelja vodnih usluga 
 i javne odvodnje na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da je pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, Rješenjem broj Tt-
14/82-4 od 04.02.2014., registrirano trgovačko društvo Vodakom d.o.o. sa sjedištem u 
Pitomači, Vinogradska 41, za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, a 
sukladno odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 
14/14). 

Članak 2. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača utvrđuje da je t.d. Vodakom d.o.o. isporučitelj vodnih 
usluga i javne odvodnje na području općine Pitomača. 
  

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 17. 
 
 Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Željko Grgačić, Općinski načelnik, izvjestio je da postoje naznake da bi se 
mogla sanacija  komunalnog otpada na području općine Pitomača odobriti do 2018. godine. 
 Gosp. Zoran Kovač uputio je zamolbu da se pokuša iznaći rješenje za problem 
odlaganja otpada od plasteničkih folija jer se ista nema kud odlagati, na što je gosp. Josip 
Poljak konstatirao da prema Zakonu, te folije trebaju preuzeti prodavatelji i prema njegovom 
saznanju,  neki to i čine te preuzimaju takav materijal. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Trgovačkom društvu Komunalno Pitomača d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 
41, dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada. 
 Trgovačko društvo Komunalno Pitomača d.o.o. obavljati će odvojeno prikupljanje 
otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
 

Članak 2. 
 Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumIjeva prikupljanje tog 
otpada putem spremnika od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te odlaganje na 
odlagalište neopasnog otpada u Virovitici. 
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 Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa Gradom Virovitica sklopi sporazum o odlaganju 
miješanog komunalnog otpada na odlagalište neopasnog otpada u Virovitici. 
 

Članak 3. 
 Na mjestu nastanka odvojeno će se prikupljati otpadni papir, plastika i miješani 
komunalni otpad. 
 Papir, plastika, staklo i tekstil prikupljati će se i putem spremnika na javnim površinama 
(zeleni otoci). 
 Metal i krupni (glomazni) komunalni otpad odvozit će se jednom godišnje, 
 

Članak 4. 
 Područje pružanja usluge je područje općine Pitomača. 
 

Članak 5. 
 Odluku o načinu pružanja usluga koje su predmet ove Odluke Općinsko vijeće Općine 
Pitomača donijet će u zakonskom roku, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom. 

Članak 6. 
 Ova Odluka dostaviti će se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 18. 
 

Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
dijela naselja Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA DIJELA NASELJA PITOMAČA 
 
 Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urganističkog plana uređenja dijela naelja Pitomača 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 19. 
  
 Različito. 
 
 Gosp. Željko Grgačić podsjeća vijećnike da su primili pozive za božićni domjenak te 
sve poziva na druženje u petak s početkom u 12,00 sati.   
 Gosp. Damir Begović podsjeća da su sve današnje točke dnevnog reda donijete 
jednoglasno te svim vijećnicima zahvaljuje na radu i želi čestit i blagoslovljen Božić, puno 
zdravlja, sreće, osobnog zadovoljstva i blagostanja u Novoj 2015. godini. 
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 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
zaključuje sjednicu u 19,20 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                    Damir Begović, v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


