
Z A P I S N I K  
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 05. ožujka 2015. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/15-01/1, Urbroj: 2189/16-15-1 od 26. veljače 
2015. 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. Vedrana Šantek, 
 11. Tomislav Lovreković, 
 12. Dinko Begović, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Zlatko Majstor, 
 15. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Marijan Rengel i Marijan Mikec koji je svoj izostanak ispričao. 
 
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, 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“, 
 - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
 - 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  
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15 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Gosp. Damir Begović predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 17. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o sufinanciranju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za 

poljoprivrednike i profesionalne korisnike u 2015. godini“. 
  
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova ZA. 
 

 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je na prethodnoj sjednici predložio ukidanje poreza 
na tvrtku odnosno naziv. 
 Gosp. Danijel Petković  potvrđuje da je gosp. Zlatko Majstor postavio pitanje u svezi 
mogućnosti smanjenja komunalne naknade i otpisa poreza na tvrtku odnosno naziv. Daje 
pojašnjenje da što se tiče komunalne naknade, Općina nije u mogućnosti izvršiti izmjenu iste za 
ovu godinu  jer je mjesec studeni bio krajnji rok da bi se radile promjene vezane uz vrijednost 
boda ili iznos komunalne naknade za narednu godinu, dok se za porez na tvrtku odnosno naziv 
to može učiniti budući Rješenja izlaze iz Porezne uprave u mjesecu srpnju pa se može napraviti 
izmjena te odluke bilo da se odluči o umanjenju ili oslobođenju za jednu kalendarsku godinu.  
 Gosp. Damir Begović predložio je da stručne službe pripreme tu točku za narednu 
sjednicu Općinskog vijeća kada će se razmotriti konkretan prijedlog izmjene odluke o porezu na 
tvrtku odnosno naziv. 
 

Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio 
slijedeći  

D N E V N I   R E D : 
 
          - Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača, 
2. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih 

teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male 
vrijednosti na novčanim sredstvima, 
 3. Razmatranje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu, 
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu, 
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu, 
 6. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2014. godine, 
 7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2014. godine, 
 8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01.07 do 31.12.2014. godine, 
 9. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine, 
 10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine, 
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 11. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o  izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja dijela naselja Pitomača, 

12. Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Pitomača, 

13. Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, 
 14. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2014. 
godini, 

15. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području općine Pitomača u 2015. godini,  

16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine 
Pitomača, 

17. Donošenje Odluke o sufinanciranju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za 
poljoprivrednike i profesionalne korisnike u 2015. godini. 

 18. Različito. 
Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 

   
 Verifikacija zapisnika sa  10. sjednice Vijeća 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinsko vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA. 

   - Aktualni sat 
   
 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je službeno izjašnjavanje oko naknade štete od 
elementarne nepogode. Također pita da li se nešto pokrenulo u svezi odvoza smeća, odnosno 
gospodarenja otpadom, kao i  kakvo je trenutno stanje s odlagalištem otpada „Klisa“? 
 Gosp. Željko Grgačić odgovara da je od predsjednika Državnog povjerenstva za 
elementarnu nepogodu zaprimljen dopis u kojem stoji da je Općina Pitomača sve podatke o 
elementarnoj nepogodi dostavila u roku. Nadalje navodi da je učinjeno sve prema zakonskim 
propisima i metodologiji kojom se obračunava elementarna nepogoda, dok je problem jedino u 
aplikaciji, a za istu nigdje u zakonu niti u bilo kakvim drugim propisima nije propisana obveza  
dostave prilikom prijave štete. Stoga su obavljeni određeni razgovori te je u taj problem 
uključena Udruga općina i gradova. Prema zadnjoj informaciji, krajem mjeseca ožujka Državno 
povjerenstvo  će na svom sastanku utvrditi stav za Vukovarsko - srijemsku županiju, a 
analizirati će se i zahtjev Virovitičko - podravske županije za isplatu štete. 
 Gosp. Marin Argović  iznosi da su od strane Virovitičko - podravske županije podnijete 
žalbe i prigovori u svezi te elementarne nepogode i vjeruje da će Državno povjerenstvo uvažiti 
žalbe. Potvrđuje da nema niti jedan naputak Ministarstva koji propisuje obvezu slanja aplikacije, 
a ističe da je Općinsko povjerenstvo procijenilo štetu i dostavilo sve potrebne podatke u roku. 
Iznosi i činjenicu da Općina Pitomača nije jedina općina kojoj nije isplaćena šteta. 
  Gosp. Zorana Kovača interesira na koji iznos je procijenjena šteta i za koji iznos su 
zakinuti mještani općine Pitomača jer prema određenim informacijama, neki ljudi spremni su 
čak i tužiti općinu u slučaju neisplate štete pa pita što bi se tada dogodilo, na što je načelnik 
odgovorio da se radi o iznosu od cca 1.300.000,00 kuna koje bi trebalo isplatiti 
poljoprivrednicima s područja općine Pitomača jer je ukupna šteta iznosila 27.000.000,00 kuna, 
a država je odlučila priznati 5 % od te ukupno procijenjene štete. Tužba prema Općini bila bi 
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povod da Općina uputi tužbu prema državi, ali vjeruje da će ta šteta ipak biti isplaćena. 

 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora o gospodarenju otpadom gosp. Danijel Petković 
pojašnjava da još uvijek Općina nema nikakvu zabranu dovoza otpada na odlagalište „Klisa“, a 
u međuvremenu je sa „Flora“ Virovitica zaključen ugovor u slučaju da se do sanacije ne dozvoli 
odvoz komunalnog otpada. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općina  je 
pokrenula određene korake pa je dobiven geodetski snimak „Klise“ da bi se utvrdila količina 
otpada na tim česticama, a to je polazna osnova za izradu dokumentacije. Važno je i to da je 
Općina djelomično vlasnik zemljišta na „Klisi“, a djelomično je vlasnik RH, tako da je pokrenuto i 
pitanje rješavanja vlasništva jer je i to jedan od uvjeta za ishođenje dokumentacije za 
rješavanje statusa iste budući „Klisa“ nije u županijskoj strategiji predviđena kao odlagalište 
komunalnog otpada, već isključivo kao reciklažno dvorište. Postoji i ideja da reciklažno dvorište 
bude na lokaciji poduzetničke zone u Kladarama jer je tamo prisutna sva potrebna 
infrastruktura. Dokle se ne riješi pitanje projektne dokumentacije i vlasništva na zemljištu, ne 
može se rješavati ni strategija. Također iznosi da je do 30. rujna 2014. godine bio rok za 
natječaj Fonda za zaštitu okoliša na koji se javila i općina, ali budući da ima puno zahtjeva (160) 
najvjerojatnije da Općina neće proći na tom natječaju pa će se ponovno javiti na isti natječaj 
koji bi trebao biti objavljen u travnju.  
 
 Na pitanje gosp. Zorana Kovača  da li Općina radi na novim projektima vezanim uz 
financiranje iz ruralnog razvoja, gosp. Danijel Petković pojasnio je da Općina sada provodi 
legalizaciju na društvenim domovima pa je tako do sada izdana dokumentacija za legalizirane 
objekte društvenih domova u Otrovancu i Sedlarici, ali se čeka pravomoćnost. Ovo govori iz 
razloga što se određeni društveni domovi namjeravaju nominirati na natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša vezano za vanjsku ovojnicu, fasadu i sl., a rok ističe 30. ožujka. Radi se paralelno, a 
nastoji se što više naselja uvrstiti u nominaciju za određenu kategoriju što opet ovisi o tome 
koliko će se objekata u međuvremenu uspjeti legalizirati i riješiti pitanje vlasništva. Postoje 
određene podmjere na koje se općina može javiti, a za općinu su najinteresantniji društveni 
domovi, pješačke staze…, s time da Općina ne bi bila jedini podnositelj zahtjeva prema 
Ministarstvu ruralnog razvoja već bi to bile i udruge unutar naselja. Ponavlja da se nastoji u 
svim naseljima nešto napraviti pa će u planiranje biti uključeni i predsjednici mjesnih odbora. 
 
 Gđica Ivana Deskar  ispred općinske organizacije SDP-a i mještana postavila je 
slijedeća pitanja: 1.) Koliko je u 2014. godini Općina potrošila na plaćanje odvjetničkih usluga?. 
2.) U kojoj fazi je pokušaj povrata novca iz općinskog proračuna za slučaj „Baković“? 3.) Koliki 
su prihodi od boravišnih pristojbi u 2014. godini, a koliki su rashodi Turističke zajednice u 
Pitomači za 2014. godinu?. 4.) Tko je bio kupac zemljišta za Srednju školu Pitomača, tko su bili 
prijašnji vlasnici tih čestica na kojima je izgrađena škola i koliko je to zemljište koštalo? 
 Na pitanje u svezi odvjetničkih usluga u 2014. godini gosp. Danijel Petković odgovorio 
je da su iste iznosile 25.517,50 kuna. 
 Na pitanje za otkup zemljišta za Srednju školu, načelnik gosp. Željko Grgačić  
odgovorio je da će se dostaviti pismeni odgovor, a za slučaj „Baković“ podsjeća da je u svibnju 
2013. godine podnijeta revizija na pravomoćnu presudu i nema nikakvih novih saznanja.  
 
 Gosp. Marinko Barčan konstatirao je da je još uvijek jako mali broj ostvarenih noćenja 
na području općine (svega 276), a boravišna pristojba plaća se 5,00 kuna po noćenju. Rashodi 
Turističke zajednice u 2014. godini iznosili su cca 160.000,00 kuna. 
  
 Gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je da je namjeravao 
postaviti neka pitanja gosp. Marijanu Rengelu, ali ista ne može postaviti jer imenovani  
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nije nazočan današnjoj sjednici. Pojasnio je da bi pitanja postavio iz razloga što je stranka gosp. 
Rengela počela s napadima na osobnoj razini. Navodi da kao predsjednik Općinskog vijeća 
nastoji biti korektan prema svakom vijećniku jer svaki vijećnik zaslužuje dužnu pažnju bez 
obzira iz koje stranke dolazi i svaki vijećnik ima pravo postavljati pitanja i dobiti odgovor na ista, 
ali nije u redu da se po Pitomači raznose kojekakvi pamfleti u kojima piše npr.“ Da li stranka 
HSS brine o interesima seljaka tako što prešutno odobrava sve poteze načelnika i time pokazuje 
da im je stalo samo do vlastitih fotelja i naknada koje dobivaju?“ Također piše: „Ali čelnici 
općinskog HSS-a su imućniji ljudi koji nisu oštećeni neisplatom odšteta za poplave i ne znaju 
kako je to ostati bez par hiljada kuna koje ti pripadaju, oni su svoje honorare redovito dobivali.“ 
 Predsjednik Općinskog vijeća smatra da je to napad na osobnoj razini, a što se tiče 
spomenutih vijećničkih naknada, mišljenja je da vijećnici za svoj rad ne primaju veliku naknadu 
jer ista iznosi 300,00 kuna mjesečno. Što se tiče njegove naknade kao predsjednika Vijeća u 
iznosu od 2.500.00,00 kuna mjesečno, istaknuo je da taj cijeli iznos uglavnom daruje bolesnoj 
djeci za pomoć u liječenju s time da je izričito tražio da se njegovo ime ne objavljuje u 
medijima. Još jednom zamolio je vijećnike iz oporbe da nikoga ne napadaju na osobnoj razini, a 
svatko ima pravo na kulturnu, političku raspravu i on osobno na svakom javnom nastupu 
zahvaljuje svim vijećnicima na korektnom odnosu kakav je bio do sada. 
 Gosp. Željko Grgačić konstatira da se predsjednik Općinskog vijeća ne treba nikom 
opravdavati. 
 

TOČKA 1. 

 Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača. 

 Gosp. Damir Begović iznosi da zbog preustroja općinske uprave na način da se 
umjesto dosadašnja dva upravna odjela ustroji Jedinstveni upravni odjel, načelnik je na 
prijedlog Kolegija podnio prijedlog za promjenu Statuta, a obrazloženje je dostavljeno u 
materijalima. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE PITOMAČA 

 
Članak 1. 

 U članku 28., stavku 1. točki 8. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), iza riječi „godini“ dodaju se riječi „koja prethodi godini“. 
 

Članak 2. 
 Članak 55. mijenja se i glasi: 
 „Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Pitomača, utvrđenih 
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na 
Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. 
 Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća. 
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 Jedinstveni upravni odjel ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm sa tekstom: 
„Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača, Jedinstveni upravni 
odjel, Pitomača“. 
 U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske. 
 Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja 
imenuje načelnik.“ 
 

Članak 3. 
 U cijelom tekstu Statuta riječi: „upravna tijela“ i „upravni odjeli“ u određenom padežu 
zamjenjuju se riječju „Jedinstveni upravni odjel“ u odgovarajućem padežu. 
 U cijelom tekstu Statuta riječ: „pročelnici“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju 
„pročelnik“ u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 4. 
 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
 Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje 
financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima 
prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. 
 
 Gosp. Damir Begović napominje da je u prijedlogu Odluke pojašnjeno da bi 
donošenjem ove Odluke Općina pristupila Sporazumu Vlade RH za ublažavanje financijskih 
teškoća građana, odnosno podržavanju mjera za ugrožene socijalne kategorije stanovništva. 
 Gđica Ivana Deskar pita koliko bi ljudi moglo biti obuhvaćeno s područja naše općine 
ukoliko se donese ova Odluka, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da su do sada bila 
samo dva upita, ali tek kada se donese odluka i primjene svi propisani kriteriji, znati će se tko 
ima pravo na otpis dugova. 
 Gosp. Damir Begović mišljenja je da se Općina svakako treba uključiti u ublažavanje 
financijskih teškoća svojih mještana te predlaže da Vijeće donese predloženu Odluku. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o  pristupanju Sporazumu o mjerama za  ublažavanje financijskih teškoća 

određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina 
male vrijednosti na novčanim sredstvima 

 

Članak 1. 
 Općina Pitomača pristupa Sporazumu Vlade Republike Hrvatske o mjerama za 
ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima 
prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. 
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 Ovom Odlukom Općina Pitomača podržava mjere koje su usmjerene  na najugroženije 
socijalne kategorije stanovništva.  
 

Članak 2. 
U smislu ovog Sporazuma, korisnici mjera su građani  državljani Republike Hrvatske koji 

ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:  
- Kriterij A  ispunjavaju građani korisnici jedne od sljedećih novčanih naknada sustava 
socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje ili osobna invalidnina.  
- Kriterij B   ispunjavaju građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca koji prethode 
podnošenju zahtjeva, uz dodatak razdoblja u mjesecu do dana podnošenja zahtjeva, ne prelaze 
2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji: 
        a) nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive;  
         b)nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati u svrhu podmirenja 
duga na koji se Zahtjev za otpust/otpis duga odnosi bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba;  
        c) nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji 
(osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani računi 
jer je iznos duga bio veći od iznosa raspoložih na računima za navedene svrhe (oročena 
novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji)).  

 
Članak 3. 

Dugove male vrijednosti u smislu ovog Sporazuma čine oni dugovi koji kumulativno   
ispunjavaju sljedeće uvjete:  

   - dugovi građanina koji ima evidentiran iznos duga u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje 
kod Financijske agencije u ukupnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna kumulirano po svim 
vjerovnicima na dan 30. rujna 2014. godine, s tim da se od toga najviše 25.000,00 kuna odnosi 
na dug prema vjerovnicima skupine A i istovremeno najviše 10.000,00 kuna odnosi na dug 
prema ostalim vjerovnicima, pri čemu iznos duga iz ove točke uključuje glavnicu i sve troškove, 
a ne uključuje kamate na evidentirani iznos duga,  

     - dugovi građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. godine račun blokiran dulje od 360 dana,  
  - dugovi građanina koji su na dan 30. rujna 2014. godine evidentirani u Financijskoj agenciji u 

Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dulje od 360 dana.  
 

Članak 4.  
 Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke i po 
potrebi svih drugih akata u svrhu provođenja Sporazuma. 

 
Članak 5. 

 Za potrebe kreiranja korisničkih podataka i pristup registru otpisa duga, ovlašćuje se 
Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove  
Općine Pitomača.  

Članak 6. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 

 Razmatranje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pitomača za 2014. 
godinu. 
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 Gosp. Damir Begović navodi da je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 
Pitomača za 2014. godinu sa obrazloženjem dostavljen u materijalima, a ukoliko netko ima 
pitanja za pojedine stavke, može ih postaviti gosp. Danijelu Petkoviću i gđi Zlati Kovačević.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU 
 
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu sastavni je dio ovog zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

 
  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

 
 Gđica Ivana Deskar  ukazuje na mali postotak ostvarenja kod izgradnje javno 
prometnih površina, na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da stalno postoji problem 
parkirališnog prostora iza zgrade Glazbene škole. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

 Z A K L J U Č A K 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
TOČKA 5. 

 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

TOČKA 6. 
         Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine. 
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 Gosp. Zlatko Majstor postavlja pitanje kakve su to izravne donacije za t.d. PLANTAŽE 
d.o.o. te troškovi sufinanciranja Pčelarskoj udruzi „Bagrem“ za studijsko putovanje u Francusku? 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da se radi na tome da na općinskim stranicama 
budu vidljivi kriteriji za dodjelu sredstava, a postoji i općinska odluka u kojoj su navedeni ti 
kriteriji i tko se može javiti. 
 Gđica Ivana Deskar moli pojašnjenje koliko je osoba zaposleno putem mjere stručnog 
osposobljavanja u  Općini, a također je interesira i zaštita okoliša. 
 Gđa Monika Vranek odgovorila je da je putem mjere „stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa“ zaposleno 11 osoba, a gosp. Marinko Barčan navodi da projekt 
„Life old Drava“ traje 4 godine, a radi se o revitalizaciji starog toka rijeke Drave gdje je općina 
partner mađarskom Nacionalnom parku. 
 Na pitanje gosp. Zorana Kovača u svezi subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 
100.000,00 kuna, gosp. Danijel Petković  iznosi da je tu najznačajnija stavka povrat 
sredstava za umjetno osjemenjivanje goveda.  
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Zlatko Majstor i Zoran Kovač), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
07. do 31.12.2014. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
TOČKA 7. 

 Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

za razdoblje od 01. 01. do 31.12.2014. godine 
 

1. Usvaja se Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2014. godine u kojem su iskazani: 

         Planirani:        Ostvareni:   %  izvršenja 

    Prihodi:     2.701.000,00     2.640.451,78 97,76 

    Rashodi:     2.813.656,75     2.617.182,97 93,02 

    Razlika prihoda i rashoda:      - 112.656,75         23.268,81  

    Donos salda 31.12.2013.        112.656,75        112.656,75  

    Saldo 31.12.2014.           23.268,81  
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2. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ i izvješće Povjerenstva za popis 

imovine i obveza za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine sastavni je dio ove Odluke. 
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 8. 

   Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
«Potočnica» za razdoblje od 01.07 do 31.12.2014. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
 

TOČKA 9. 
  
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

 
  O D L U K U 

o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine 

 
 

1. Usvaja se Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2014. godine u kojem su iskazani: 

 

 
 

        Planirani:       Ostvareni:  %  izvršenja 

    Prihodi:        342.000,00      291.642,29 85,28 

    Rashodi:        348.753,19      291.743,10 83,65 

    Razlika prihoda i rashoda:         - 6.753,19          - 100,81  

    Donos salda 31.12.2013.           6.753,19          6.753,19  

    Saldo 31.12.2014.           6.652,38  

 
2. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača i izvješće Povjerenstva za 

popis imovine i obveza za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine sastavni su dio ove 
Odluke. 
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 3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 10. 

 
 Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2014. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 

od 01.07. do 31.12.2014. godine. 
2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka.      

 
 

TOČKA 11. 
 

 Donošenje Odluke o dopunama Odluke o  izradi II. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača. 
 
 Gosp. Danijel Petković  podsjeća da je na jednoj od prošlih sjednica donijeta odluka o 
dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a. Budući su u međuvremenu zaprimljena 
još tri prijedloga za izmjenu, predloženo je da se i tim zahtjevima udovolji jer isti neće utjecati 
na visinu cijene izrade.  
 Na pitanje gđice Ivane Deskar tko su podnositelji zahtjeva, gosp. Danijel Petković 
odgovorio je da se radi o zahtjevima i to:  
1.) Croming Pitomača d.o.o. za prenamjenu iz javne i društvene u pretežito stambenu namjenu, 
2.) Virovitičko - podravska županija za objekt Srednje škole i  
3.) Dario Grgačić, prenamjena u Radašima iz javne i društvene u poslovnu namjenu. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 
O   D  L   U   K   U 

O DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA PITOMAČA 

 
Članak 1. 

 U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/14) u članku 2. u stavku 1. iza točke 3. 
briše se točka, dodaje se zarez i nove točke 4., 5. i 6. koje glase:  
„ 
4. Promjena namjene na k.č.br. 1369/5, 1369/4 i 1358/6 k.o. Pitomača I iz D - javne i 
društvene namjene u M1 - mješovitu pretežito stambenu namjenu te definiranje višestambenog 
načina gradnje, 
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5. Promjena namjene na k.č.br. 1002/2 k.o. Pitomača I iz D5 - školske u D - javnu i društvenu 
namjenu,  
 
6.  Promjena namjene na k.č.br. 2309 k.o. Pitomača I iz D5 - javne i društvene namjene u 
poslovnu namjenu (K).“. 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama'' 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 12. 

 
 Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Pitomača. 
  
 Gđa Monika Vranek podsjeća da je Općinsko vijeće donijelo Plan davanja koncesije 
kojem je predviđeno davanje dvije koncesije i to dvije za prijevoz pokojnika i dvije za 
dimnjačarske poslove. Zakon o koncesijama predviđa tri pripremne radnje i to: imenovanje 
Povjerenstva, donošenje studije odnosno analize davanja koncesije i izrada dokumentacije za 
nadmetanje. Analiza sadrži sve zakonske elemente, a koncesija se određuje u vrijednosti od  
4.000,00 kuna  na period od 4 godine.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

ANALIZU DAVANJA KONCESIJE I PROCJENU VRIJEDNOSTI 
KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI  

PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
 
 Analiza davanja koncesije i procjenu vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti 
će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 13. 
 

   Analiza davanja koncesije i procjene vrijednosti koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine.  

 
 Gđa Monika Vranek iznosi da se kao i kod prethodne točke radi o davanju koncesije 
na četiri godine, a također je prijedlog da se daju koncesije za 2 rajona i to za taksativno 
navedene ulice u prijedlogu Odluke. Ukazuje na obvezu objave natječaja za davanje koncesije u 
„Narodnim novinama“, a rok za donošenje odluke je 30 dana od primljene obavijesti, dok su svi 
uvjeti propisani Zakonom o koncesijama i općinskom odlukom o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti. 
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 Na pitanje gosp. Marijana Čopa da li Općina sklapa Ugovor sa koncesionarom u 
slučaju da dođe do štete koju prouzroči koncesionar, gđa Monika Vranek odgovorila je da 
Ugovor sadrži sve propisne odgovornosti koncesionara sukladno zakonu. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

ANALIZU DAVANJA KONCESIJE I PROCJENU VRIJEDNOSTI 
KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI  

DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
 
  
 Analiza davanja koncesije i procjenu vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 14. 

 
 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 
2014. godini. 
 
 Gđa Monika Vranek  podsjeća na obvezu Općinskog vijeća da jednom godišnje 
analizira slučajeve zaštite i spašavanja na svom području za prethodnu godinu i donese 
Smjernice za tekuću godinu. U tom smislu izrađena je ova Analiza u suradnji sa Područnim 
uredom za zaštitu i spašavanje Virovitica. Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i 
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te 
ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 
reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

 
 ANALIZU  STANJA 

 SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU  
OPĆINE PITOMAČA U 2014. GODINI  

 
 

 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2014. godini 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 15. 
 

 Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području općine Pitomača u 2015. godini. 
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 Gđa Monika Vranek  upoznaje nazočne sa projektom zaštite i spašavanja u koji će biti 
uključen naš Stožer zaštite i spašavanja i pripadnici civilne zaštite, a koji se organizira 25. 
ožujka ove godine kod križničkog mosta u suradnji sa Virovitičko - podravskom županijom i 
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Virovitica u sklopu međunarodnog projekta. 
 Gosp. Ivan Erhatić nadovezuje se na raspravu i iznosi da se organizira vježba zaštite i 
spašavanje pod pretpostavkom elementarne nepogode - poplave, a održati će se na području  
Križnice. U održavanje  te vježbe zaštite i spašavanja uključene su sve službe i to ne samo 
županije, nego i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ronioci Policijske uprave Virovitica, Hrvatska 
gorska služba za spašavanje sa svim ostalim službama. Kao promatrači vježbe biti će nazočni 
sudionici 7 država i to: Grčke, Makedonije, Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Slovenije i 
Hrvatske. Stoga je to vrlo značajan projekt radi promicanja turističkog bisera Križnice pa će se 
pozivati i mještani da budu nazočni istoj dana 25. ožujka s početkom u 13,00 sati, a predviđeno 
vrijeme održavanja vježbe je 45 minuta. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  

S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

 na području općine Pitomača u 2015. godini 
 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine 
Pitomača u 2015. godini čini sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
  

TOČKA 16. 

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
općine Pitomača. 

Gđa Monika Vranek  obrazložila je zakonsku obveza proizašlu iz Zakona o zaštiti od 
požara za područje općine Pitomača, a Provedbeni plan usklađen je sa Planom Virovitičko - 
podravske županije. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

 
PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 
OPĆINE PITOMAČA ZA 2015. GODINU 

 
I. 

 U cilju unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće 
Općine Pitomača donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Pitomača za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
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II. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara općine Pitomača potrebno je u 2015. godini 
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 
1. Organizacijske mjere 
 
1.1. Vatrogasne postrojbe 
 
a) Na području općine Pitomača nema profesionalne vatrogasne postrojbe, već djeluju 
Dobrovoljna vatrogasna društva u svim naseljima općine, izuzev naselja Križnice, u kojemu je 
isto neaktivno. Navedeni DVD-i čine Vatrogasnu zajednicu općine Pitomača te operativno 
pokrivaju područje Općine, uz JVP Virovitica kao središnju vatrogasnu postrojbu. 
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje općine Pitomača osigurati potreban broj operativnih 
vatrogasaca. 
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) U središnjim DVD-ima koja djeluju na području općine Pitomača osigurati djelotvornu i 
operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u 
slučaju požara. 
Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara radi koordinacije vatrogasnih snaga i 
dojava požara na telefonski broj 112 ili 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, DUZS, Područni ured Virovitica. 
 
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti Dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području općine Pitomača. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
 
a) Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara za općinu. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2. Tehničke mjere 
 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
 
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih 
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
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Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
 
a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka 
intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je sukladno pravilima vatrogasne struke 
osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi.  
Također potrebno je u tehničkom smislu osigurati  trajno i učinkovito funkcioniranje vatrogasnih 
operativnih centara i dojave na broj 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, DUZS, Područni ured Virovitica. 
 
3. Urbanističke mjere 
 
a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije ovisno o razini prostornih 
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije. 
 
b) Na području općine Pitomača sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i 
javne  površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima 
pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj: Županijska uprava za ceste, Općina Pitomača, pravne osobe koje su vlasnici 
proizvodnih kompleksa. 
 
c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara 
i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
d) Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti s važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
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a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno 
je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, leci i sl.) sustavno i redovito 
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji 
locirani  u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje. 
 
Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara. 
 
d) Obvezan nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 
uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa 
uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste VPŽ, Općina Pitomača. 
 
e) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi 
mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske željeznice. 
 

III. 
 Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove da upozna sa 
sadržajem ovog Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su u istom predviđeni kao 
izvršitelji pojedinih zadataka. 

 
IV. 

 Sredstva za provedbu obveza Općine Pitomača koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana 
osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača za 2015. godinu. 
 

V. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe 
Provedbenog plana. 
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VI. 

 Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostaviti će se Virovitičko-podravskoj 
županiji. 
 

VII. 
 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 17. 

Donošenje Odluke o sufinanciranju izobrazbe o održivoj uporabi pesticida za 
poljoprivrednike i profesionalne korisnike u 2015. godini. 
   

 Gosp. Damir Begović navodi da je to vid simbolične pomoći Općine Pitomača za 
sufinanciranje izobrazbe o uporabi pesticida za poljoprivrednike s područja naše općine. 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar kolika je ukupna cijena po polazniku, gosp. Marin 
Aragović odgovorio je da se ta cijene kreće između 300,00 kuna i 380,00 kuna po polazniku, 
ovisno tko organizira izobrazbu. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o sufinanciranju troškova izobrazbe o održivoj uporabi 
pesticida za poljoprivrednike i profesionalne korisnike 

u 2015. godini 
 
 

 1. Općina Pitomača će u 2015. godini vršiti sufinanciranje izobrazbe o održivoj uporabi 
pesticida za poljoprivrednike i profesionalne korisnike sa prebivalištem na području općine 
Pitomača u iznosu od 100,00 kuna po polazniku. 
 
 2. Isplata iznosa iz točke 1. ove Odluke biti će u gotovini ili na žiro račun polaznika na 
temelju predočenja potvrde o položenom ispitu ispostavljenom od nadležne obrazovne 
ustanove, uz uvjet da kućanstvo istoga ima podmirene obveze prema općinskom proračunu. 
 
 3. Sredstva za namjenu iz točke 1. ove Odluke teretiti će Proračun Općine Pitomača za 
2015. godinu, program poticanje razvoja gospodarstva, projekt Poticanje poljoprivredne 
proizvodnje, osnovni račun 35231, pozicija 200 - Subvencije poljoprivrednicima. 
  
 4. Za provođenje ove odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove. 
 

5. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 18. 
  
Različito. 
 
 Gđica Ivana Deskar  postavlja pitanje da li je završio natječaj za direktora Turističke 
zajednice, tko se javio na isti i tko je izabran? 
 Gosp. Rikard Bakan izvjestio je da je izvršeno intervjuiranje svih 5 prijavljenih 
kandidata bez obzira što nisu imali propisane uvjete za natječaj. Obzirom da se nije mogao 
izvršiti izbor, a ne postoji  mogućnost zapošljavanja v.d direktora, izvidjeti će se na koji način 
premostiti ovu situaciju, jer pitanje je da li će se netko javiti ukoliko se natječaj i ponovi. Stoga 
će se najvjerojatnije ići u izradu Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu 
jer na taj način i ostale turističke zajednice rješavaju problem zapošljavanja.  
 
 Gosp. Zlatko Majstor skreće pažnju na članak objavljen u „Virovitičkom listu“ i na 
stranicama općine u svezi donacije u iznosu 100.000,00 kuna za aparat u ambulanti Pitomača, 
te je zamolio da se ubuduće prije same objave provjere naslovi koji se stavljaju na općinske 
stranice. 
 
 Gosp. Damir Begović  prigodom obilježavanja 08. ožujka - Dana žena koji će biti kroz 
nekoliko dana, koristi prigodu da  u ime svih nazočnih i u svoje osobno ime svim ženama, 
majkama, čestita međunarodni praznik žena. 
 
 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
zaključuje sjednicu u 19,15 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                     Damir Begović, v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


