
Z A P I S N I K  
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 02. lipnja 2015. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/15-01/08, Urbroj: 2189/16-15-1 od 26. 
svibnja 2015. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 19,00 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. Marijan Mikec, 
 14. Marijan Rengel, 
 15. Zlatko Majstor, 
 16. Zoran Kovač. 
 Nije nazočna: Ivana Deskar.  
  
Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Danijel Petković, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - županijski vijećnici: Darko Tkalčec, Marko Đakić, 
         - Ivan Šelimber, zamjenik predsjednice Savjeta mladih, 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

  
Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović  konstatira da je sjednici nazočno 16 

vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Gosp. Damir Begović predložio je dopunu dnevnog reda s točkama 14. i 15. koje 

glase: 
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14. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2016. godini, 
15. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pitomača. 
 Gosp. Damir Begović  daje pojašnjenje za predloženu dopunu dnevnog reda i navodi da 
je točka 14. - Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2016. 
godini, uvrštena u dnevni red na prijedlog gosp. Zlatka Majstora. Nadalje navodi da je dobiven 
odgovor Porezne uprave iz kojeg je vidljivo da se zakasnilo sa donošenjem Odluke o 
oslobođenju za 2015. godinu. Stoga je ova točka stavljena na dnevni red današnje sjednice. 
 

Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 16 glasova ZA. 
Točka 14. različito postaje točkom 16. 

  
 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 13. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 
 1.   Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu,      
 2.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 
2015. godinu, 
           3.  Donošenje Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2015. godini,                          
           4. Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2015. godinu, 

5. Donošenje Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2015. godinu, 

6. Donošenje izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, 
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 

 8. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2015. godinu, 

9. Donošenje zaključka o pokretanju aktivnosti radi reorganizacije rada proračunskog 
korisnika Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

10. Godišnji financijski izvještaj - Komunalno Pitomača d.o.o., 
11. Godišnji financijski izvještaj - Plinkom d.o.o, 
12. Godišnji financijski izvještaj - Vodakom d.o.o. Pitomača, 
13. Donošenje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 

djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača, 
 14. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2016. godini, 

15. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pitomača. 
 16. Različito. 
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 Predloženi dnevni red usvojen je sa 16 glasova ZA. 
 
 - Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice 
   
  Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 16 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat. 
           
 Gosp. Damir Begović  upućuje pitanje kolegama iz oporbe, a radi se o tome da zadnjih 
godinu, dvije, zbog ekoloških neprilika, ali i nebrige i neodržavanja kanalske mreže od strane 
„Hrvatske vode“, cijelo područje općine Pitomača je u velikim problemima, pa ga interesira da li 
mogu kontaktirati nekoga iz Hrvatskih voda i obratiti se za pomoć u svezi tog problema. 
Izvješćuje da je načelnik održao sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda, slivnog područja 
Đurđevca i Virovitice, ali s dobivenim odgovorima ne možemo biti zadovoljni,  jer mještani 
uredno plaćaju vodni doprinos pa s pravom imaju primjedbe budući nekima plivaju podrumi, a 
na pojedinim mjestima izlijevaju se kanali. 
 Na konstataciju gosp. Zorana Kovača da bi to mogao znati gosp. Kurečić, predsjednik 
Općinskog vijeća zamolio je gosp. Kovača da se kod imenovanog raspita da li se mogu 
pokrenuti određene aktivnosti kako bi se očistila kanalska mreža, pa da o tome izvjesti vijećnike 
na slijedećoj sjednici Vijeća. 
 Gosp. Zoran Kovač istaknuo je da se ipak nešto i radilo jer je u naselju Sedlarici nakon 
35 godina konačno prokopan kanal prema Otrovancu. 
 Gosp. Željko Grgačić skreće pažnju da bi trebalo nastojati da se osiguraju dodatna 
sredstva za obadva slivna područja (Virovitica i Đurđevac) i da se krene u odmuljivanje kanala. 
 
 

 TOČKA 1. 
 
 Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu. 
 
 Gosp. Damir Begović konstatira da je detaljno obrazloženje svih stavaka dostavljeno u 
materijalima pa je zamolio gosp. Danijela Petkovića za kratko obrazloženje. 
 Gosp. Danijel Petković između ostalog iznosi da je iz predloženog uočljivo da su 
predložene izmjene i dopune pozitivne za općinu, odnosno predlaže se povećanje proračunskih 
prihoda i rashoda za 3,7 mil. kuna, a razlozi su objektivne prirodne. Napominje da je u 
dobivenim materijalima razlika između ukupnih prihoda i rashoda 1.376.000,00 kn, a radi se o 
sredstvima koja je općina prenijela donosom s 31.12.2014. godine  jer je obveza da se kod 
izmjena uključuje taj višak i na rashodovnoj strani osiguraju pozicije. Ostvarenje proračuna na 
strani prihoda na dan 30. travnja 2015. godine iznosi 34,46 %, a rashoda 27,67 %, što je 
zadovoljavajuće. Istaknuo je da je Općina primjenom Zakona o regionalnom razvoju  svrstana u 
II. skupinu prema razvijenosti u odnosu na prosjek RH, pa je povećan postotak koji se dobiva 
učešćem u razdiobi poreza na dohodak. 
 Nakon pojašnjenja predloženih promjena stavaka prihoda, odnosno rashoda, predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu. 
 
 Gosp. Marijan Rengel osvrnuo se na povećanje rashoda kod predstavničkih i izvršnih 
tijela u iznosu od 380.000,00 kuna u što su uključeni i rashodi kao npr. za djelatnicu  na  
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porodiljnom dopustu i tajnicu načelnika (68.000,00 kuna), za sitni inventar (20.000,00), za 
časopise i knjige (33.000,00 kn) i sl. te se za takve pozicije dođe do iznosa od nekoliko stotina 
tisuća kuna pa ga interesira da li su se morala osigurati sredstva za navedeno ili je bilo i 
kvalitetnijih načina za usmjeravanje tih sredstava.  
 Gosp. Danijel  Petković  pojasnio je da su decentralizirana sredstva proračunom 
preraspoređena na pozicije kapitalnih ulaganja, a što se tiče tekućih pomoći, išlo se na povrat 
kreditnih sredstava i kamata. Također je pojasnio da je zbog potrebe izmjere zemljišta za 
projekt odvodnje aglomeracije Pitomača predviđeno povećanje pozicije za  geodetsko - 
katastarske usluge (180.000,00 kn), a povećanje vezano uz zaposlenike predlaže se zbog 
djelatnice iz Knjižnice koja je odbila potpisati suglasnost za prijelaz na poslove u Općinu (bez 
njezine suglasnosti nije mogla biti drugačije preseljena jer ima određeni broj godina radnog 
staža, a Zakon o  radu daje mogućnost da se samo uz njezin potpis i suglasnost čelnika tijela 
može izvršiti prijelaz) pa se obzirom na tu situaciju ne mogu izvršiti niti prijelazi zaposlenika 
unutar općine. Nadalje navodi da je zaposleno i 45 novih djelatnika kroz javne radove za koje je 
također trebalo nabaviti nove trimere, kosilice, zaštitnu odjeću, predvidjeti sredstva za premije 
osiguranja tih djelatnika, a osim njih ima dosta i djelatnika koji odrađuju poslove kroz rad za 
opće dobro tako da su to sve dodatni troškovi za općinski proračun u ovoj godini, usmjereni na 
povećanje pozicije sitnog inventara i osiguranja. 
 Gosp. Damir Begović uključuje se u raspravu i izražava žaljenje što je djelatnica 
Knjižnice gđa Slavica Vitković odbila ponuđen joj posao u računovodstvu Općine te iznosi 
obzirom da imenovana odlazi, a tajnica dolazi u Općinu, omjer će ostati isti. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor ima primjedbu na poziciju - povećanje subvencije obrtnicima i 
poduzetnicima jer smatra da je to direktno pomaganje pojedincima, a mišljenja je da bi bilo 
puno efikasnije da se ta sredstva podijele svima jednako. 
 Gosp. Damir Begović  navodi da  općina sudjeluje sa iznosom od 35.000,00 kuna kroz 
subvencije obrtničkoj komori. 
 Gosp. Željko Grgačić, općinski načelnik, odgovorio je da se nastojalo pomoći i 
obrtnicima koji su otvorili obrte u svom prostoru tako da i oni dobiju određena sredstva.  
 Gosp. Danijel Petković  iznosi da se  dio dotacija na tim pozicijama raspodjeljuje i za 
LAG VIP, DRAFT kao i Udruženje obrtnika, za sufinanciranje sajmova gdje se svim sudionicima 
plaća određeni prostor. 
 Gosp. Damir Begović zamolio je da se kod planiranja proračuna za slijedeću godinu 
razmisli o tome da se subvencioniraju kamate našim poduzetnicima, vlasnicima OPG i sl. u 
određenom postotku kako bi se obuhvatio veći broj ljudi. 
 Gosp. Marijan Renegel predložio je da se ubuduće prilikom održavanja Viroexpa i 
sličnih sajmova sve obrtnike s područja općine Pitomača sakupi na istom mjestu, sa čime se 
slaže i općinski načelnik i navodi da će se nastojati za slijedeću godinu sve pitomačke 
poduzetnike predstaviti na istom mjestu na štandu gdje će prezentirati svoje proizvode,  a 
općina će pomoći u sufinanciranju izložbenog prostora. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeća sa 13 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA GLASA (Marijan 
Rengel, Zoran Kovač, Zlatko Majstor) donijelo je 
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I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2015. GODINU 

 
 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 2.  
 

 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača 
za 2015. godinu. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović podsjeća da su točke 2. do 6. 
današnjeg dnevnog reda vezane uz donijete izmjene i dopune Proračuna pa ukoliko netko ima 
pitanja može ih postaviti.  

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U  
O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA  

ZA 2015. GODINU 
 

Članak 1. 
U članku 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu („Službene 

novine“ Općine Pitomača, broj 9/14), riječi:“Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove Općine Pitomača (u nastavku: Upravni odjel)“, zamjenjuju se riječima: 
„Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za financije i proračun Općine Pitomača“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 
 Donošenje Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2015. godini.      
 
 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je za pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da osim što se mijenja iznos predviđen za 
socijalnu skrb, uvodi se i novi podnaslov: EUROPSKI SOCIJALNI FOND - RAZVOJ LJUDSKIH 
POTENCIJALA“, a radi se o projektu za koji se osiguravaju sredstva iz EU u iznosu od 
300.000,00  kuna, prema kojem bi 30-tak osoba sa Zavoda za zapošljavanje prošlo različite 
edukacije s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na postojećem tržištu rada. 

Gosp. Zoran Kovač podržava taj projekt, ali i dodaje da bi svi korisnici koji dobivaju ta 
sredstva trebali nešto i odraditi za općinu. 
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 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 

    
 

IZMJENE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2015. GODINI 

 
 

Članak 1. 
U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2015. godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/14), iznos „648.000,00“ 
zamjenjuje se iznosom „1.180.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: „šesto četrdeset osam tisuća 
kuna “ zamjenjuju se riječima: „milijun sto osamdeset tisuća kuna“. 

 
Članak 2. 

U članku 3. stavku 1. u alineji 13. iza riječi „Virovitica“ briše se „točka“, stavlja „zarez“ i 
dodaje alineja 14 koja glasi: „provođenje projekta Europskog socijalnog fonda - Razvoj ljudskih 
potencijala“.  

 
Članak 3. 

Iza članka 16. dodaje se podnaslov: „EUROPSKI SOCIJALNI FOND - RAZVOJ LJUDSKIH 
POTENCIJALA“ i novi članak koji glasi: 

 
„Članak 16 a. 

          Iz sredstava projekta financirati će se edukativne aktivnosti s ciljem povećanja 
konkurentnosti nezaposlenih osoba s područja općine na tržištu rada kroz razvoj osobnih 
kompetencija i komunikacijskih vještina, poduzetničkih vještina i kompetencije ciljnih skupina 
projekta, kao što su kreativnost, sposobnost planiranja, organizacija i provedbe jednostavnih 
projekata, a koji su nužan preduvjet kako bi se bilo koja poduzetnička ideja mogla provesti u 
djelo.“.      

 
Članak 4. 

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 

 
     TOČKA 4.      

  
  Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor zatražio je pojašnjenje za poziciju 5.1. - održavanje groblja i 
mrtvačnica u ukupnom iznosu 90.000,00 kuna. 
 Gosp. Danijel Petković  pojasnio je da općina pomaže financirati troškove održavanja  
uređenja svih mjesnih groblja i mrtvačnica. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2015. GODINU 
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Članak 1. 

U članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2015. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/14) 
iznos „1.690.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.540.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: „milijun 
šesto devedeset tisuća kuna “ zamjenjuju se riječima: „milijun petsto četrdeset tisuća kuna“. 
 

Članak 2. 
 U članku 5. stavku 2. iznos „280.000,00“ zamjenjuje se iznosom: „350.000,00“. 
 U članku 5. tabela u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 

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 

3. Izgradnja spojne ceste (Ljudevita Gaja 
- Petra Zrinskog) Izgradnja 70.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 350.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  

Proračun Općine Pitomača  
 

Članak 3. 
 U članku 8. stavku 2. iznos «300.000,00» zamjenjuje se iznosom «500.000,00». 
 U članku 8. tabela u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 

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: 500.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  

Proračun Općina Pitomača  
 

Članak 4. 
U članku 10. stavku 2. iznos «610.000,00» zamjenjuje se iznosom «190.000,00». 
U članku 10. tabela u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 

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

1. Odlagalište komunalnog otpada 
Sanacija          190.000,00 kuna 



Klisa 
                                                                  U K U P N O:          190.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  

Proračun Općina Pitomača (140.000,00 kuna) 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (50.000,00 kuna) 
 

 
Članak 5. 

             Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 
 Donošenje Izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

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

 
 
UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Članak 3. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2015. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/14) mijenja se i 
glasi: 
          „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 

1.13. Nabava zglobnog traktora 136.000,00 kuna     

                                                                     U K U P N O: 226.000,00 kuna 
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

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

450.000,00 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:        830.000,00 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 

100.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 300.000,00 kuna 

4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete 170.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 450.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O:  620.000,00 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:  2.066.000,00 kuna 

„.“ 
 

Članak 2. 
 U članku 4. stavku 1. riječi: Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne 
poslove“, zamjenjuju se riječima: „Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno uređenje i 
komunalne poslove.“. 
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Članak 3. 
           Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača.                                      

                   
TOČKA 6.  

 
 Donošenje izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. 
godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

IZMJENU PROGRAMA 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Članak 3. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 9/14) mijenja se i glasi: 
 „U proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2015. godinu planiraju se 
u iznosu od 200.000,00 kuna, a koristiti će se za sufinanciranje: 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 128.000,00 kuna, 
- rekonstrukcije javne rasvjete - 72.000,00 kuna.“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 

Pitomača. 
  

TOČKA 7. 
 

 Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 
 

 Prijedlog laureata za dodjelu javnih priznanja dostavljen je u materijalima te predsjednik 
otvara raspravu.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 Javna priznanja Općine Pitomača u 2015. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim i 
fizičkim osobama: 
 
1.  ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
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 - HRVATSKO PJEVAČKO I GLAZBENO DRUŠTVO „SLOGA“ PITOMAČA sa 
sjedištem u Pitomači, Trg kralja Tomislava 9, za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne 
vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka kulture na području općine Pitomača kroz 90 godina 
organiziranog postojanja i rada, 
 
2.  SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
  
           - Ivan Veličan iz Pitomače, Ulica Petra Krešimira IV 16, vlasnik obrta „Tapetarija“, za 
doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti  u promicanju obrtničke djelatnosti, 
 
 - Glazbeni sastav „Podravski mužikaši“ iz Pitomače, za doprinos i izuzetne rezultate 
trajne vrijednosti u promicanju glazbene baštine Podravine diljem Republike Hrvatske i 
dijaspore kroz 20 godina rada, 
  
 
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
 - Županijska uprava za ceste Virovitičko - podravske županije iz Virovitice, 
Matije Gupca 53, za višegodišnju suradnju i zapažene rezultate na poboljšanju sigurnosti 
prometa na području općine Pitomača, 
 
 - Mirko Kovačev, dipl. ing.  iz Kalinovca, Stjepana Radića 40, za značajan doprinos 
razvitku Općine Pitomača kroz djelovanje u Hrvatskim šumama  kao i osobne aktivnosti 
usmjerene na promicanje kulturnih događanja na području općine Pitomača, 
 
 - Stjepan Đukić Pišta iz Velikog Trgovišća, Ravnice 89 a, za promidžbu Općine 
Pitomača iskazanu kroz višegodišnji donatorski rad, 
 
 - KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „PODRAVKA“ iz Starogradačkog Marofa, za   
značajan doprinos očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu općine Pitomača 
kroz 20 godina organiziranog postojanja, 

 - Karate Klub „Pitomača“ iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 7, za iznimne rezultate i 
postignuća u oblasti sporta i promidžbu Općine Pitomača. 
 
4. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
   - učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda 
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača.  

 
TOČKA 8.  

 
 Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2015. godinu. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 

 
 1. Prihvaćaju se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2015. godinu. 
 2. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2015. godinu 
sastavni su dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 9. 
 

Donošenje zaključka o pokretanju aktivnosti radi reorganizacije rada 
proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
                
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
o pokretanju aktivnosti radi reorganizacije rada 

proračunskog korisnika Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 

 
 1. Ovim Zaključkom pokreću se aktivnosti radi reorganizacije rada proračunskog 
korisnika Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 2. Reorganizacija iz točke 1. ovog Zaključka provesti će se na način da se skraćuje radno 
vrijeme Knjižnice i čitaonice Pitomača na 20 sati tjedno te analogno tome provesti će se izmjena 
unutarnjeg ustroja iste kroz zadržavanje radnog mjesta „ravnatelj“ i ukidanje radnog mjesta 
„pomoćni knjižničar“. 
 3. Za provođenje aktivnosti iz ovog Zaključka, kao i izmjenu akata vezanih uz isto, 
zadužuje se v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača u suradnji sa Jedinstvenim upravnim 
odjelom Općine Pitomača. 

 
TOČKA 10. 

 

Godišnji financijski izvještaj - Komunalno Pitomača d.o.o. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

 

 Gosp. Marijan Rengel konstatirao je da su vijećnici dobili izvješća za sve tri tvrtke 
(Komunalno Pitomača d.o.o., Plinkom d.o.o. i Vodakom d.o.o.) koja se predaju do 31.03. ove 
godine u FINU, ali nisu dostavljena izvješća kakva se predaju u Poreznu upravu, a koja su 
podložna promjeni do trenutka predaje krajem travnja.  
 Gosp. Marijan Berdin odgovorio je da se izvješća mogu dostaviti osobno svakom 
vijećniku, ali napominje da su ista izvješća dostavljena i u FINU i u Poreznu upravu.  
 Nadalje gosp. Marijan Berdin podsjetio je da su u 2014. godini sukladno Zakonu o 
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vodama, sva poduzeća koja su u svom djelokrugu imala djelatnost vodoopskrbe  i odvodnje 
morala izdvojiti vodu i odvodnju od ostalog poslovanja pa je stoga osnovana nova tvrtka 
Vodakom d.o.o. koja je također u 100 %- tnom  vlasništvu Općine, a svi nastali prihodi s 
pozicije vodoopskrbe i odvodnje prešli su u novu tvrtku. Upozorio je da je zabilježen pad 
prihoda kod plina jer je u 2014. godini zabilježena manja potrošnja. Tako se u zadnjih 5 godina 
došlo sa 5.000.000,00 m3 plina na potrošnju od 3.000.000,00 m3 plina, a razlog je taj što su 
domaćinstva zbog poskupljenja plina prešla na drugačiji način grijanja, uglavnom na drva, a na 
tržištu su se pojavili veliki distributeri, kao i predstavnici nekih europskih tvrtki koji svakodnevno 
nude opskrbu plinom. Također ističe da je sa Hrvatskim duhanima potpisan sporazum prema 
kojem je tvrtka Plinkom d.o.o. i nadalje njihov opskrbljivač što je pozitivno za samu tvrtku. Za 
sve prihode koji su umanjeni u Komunalno Pitomača d.o.o., povećali su se prihodi u  Vodakom  
d.o.o.. 
 Gosp. Marijan Rengel  iznosi kako je vidljivo da se  izgubilo cca 1.000.000,00 kuna 
razdvajanjem tvrtke, ali ga interesira što je napravljeno u smjeru smanjenja rashoda. Također 
ga zanima  stavka kratkoročna pozajmica koja je podignuta na Vodakomu, u odnosu na prošlu 
godinu, te je zamolio pismeni odgovor. 
 Gosp. Marijan Berdin odgovorio je da će se pojašnjenje dostaviti pismenim putem. 
Nadalje navodi da veliki problem za Komunalno sve ove godine predstavlja skela koja je stalno 
u gubitku (sada za 186.000,00 kuna), a uglavnom taj gubitak iznosi od 300.000,00 - 400.000,00 
kn.  Zamolio je pomoć oko rješavanja tog problema kao i oko održavanja javnih površina jer je 
nedavno došlo 45 ljudi koji provode poslove javnih radova te istima treba potreban alat, gorivo, 
razvoziti ih u naselja, a sve to su veliki troškovi i obveza. 
 Gosp. Damir Begović smatra da spomenutih 45 ljudi nije teret, već može kvalitetno 
napraviti posao i samo je pomoć ovoj tvrtki.  
 Gosp. Josip Poljak  postavlja pitanje: što stvara najveći gubitak, da li je to plin, 
groblje, smeće, voda? Ujedno ga interesira koliko se sredstava naplati godišnje od prijelaza 
skelom? 
 Gosp. Marijan Berdin odgovorio je da je do sada najveća naplata od skele iznosila 
57.000,00 kn godišnje.  
 Na pitanje gosp. Marka Đakića da li će biti isplativost postojanja te tvrtke, u raspravu 
se uključuje gosp. Damir Begović  i iznosi mišljenje da Komunalno nema perspektivu ukoliko 
se ne napravi dubinsko restrukturiranje čitave tvrtke jer ne može se bazirati samo na distribuciji 
plina. Podsjeća da u vrijeme kada je dobivena distribucija plina, jedina općina u RH koja je 
uspjela riješiti distribuciju bila je Općina Pitomača i Komunalno je poslovalo  na distributivnoj 
razlici plina. Slaže se da je skela problem i napominje da je za nju Općina u ovih 10 godina 
izdvojila najmanje 10.000,000,00 kuna. Predložio je da se razmisli o raspisivanju koncesije jer 
očito je da skelari niti ne naplaćuju dovoljno za prijelaz skelom (pri tome ne misli na naplatu za 
stanovnike Križnice koji imaju besplatan prijevoz). Smatra da bi privatna firma mogla postići da 
ta skela postane rentabilna. Također postavlja pitanje koliko je Komunalno otpustilo ljudi ili 
smanjilo plaće? 
 Gosp. Marijan Berdin navodi da je dvoje ljudi otišlo u mirovinu, ali isto tako upozorava 
da se smanjenjem broja zaposlenih ne bi mogla obavljati djelatnost odvoza smeća i ukopa na 
groblju.  
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 Gosp. Danijel Petković iznosi da Općina izdvaja 240.000,00 kn godišnje za plaće 
skelara. 
 Gosp. Marijan Rengel   izražava žaljenje što skela ne može češće voziti, ali slaže se s 
mišljenjem da bi trebalo razmisliti o koncesiji ili dugoročnom zaduživanju, eventualno kroz EU 
fondove i sl. 
 
 Gosp. Željko Grgačić  podsjeća da se radi projektna dokumentacija za most pa se tek 
nakon toga može nominirati projekt sa prekograničnom suradnjom s Mađarima.  
 Na primjedbu gosp. Marka Đakića tko bi snosio odgovornost ukoliko se dogodi neka 
nesreća na mostu prema Križnici, gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je od HGK dobiveno 
rješenje da je most neupotrebljiv pa su stoga i postavljeni znakovi  „zabrana prolaza“, ali sa 
takovim rješenjem ne možemo biti zadovoljni jer nije u redu da ljudi iz Križnice nemaju ista 
prava kao i svi drugi u RH. 
 Gosp. Marijan Berdin izvjestio je da je IGH postavljen upit da li postoji mogućnost 
sanacije mosta, ali je rečeno da to ne dolazi u obzir već isti može ostati samo kao turistička 
atrakcija. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Marijan Rengel), 
donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
 

 1. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača za 
2014. godinu.  
 2. Godišnji financijski izvještaj Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača za 2014. godinu 
sastavni je dio ovog zaključka. 
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

            
TOČKA 11. 

 
Godišnji financijski izvještaj - Plinkom d.o.o. 

 
 Na konstataciju gosp. Marijana Rengela da se u izvještaju vidi manje smanjenje 
prihoda, gosp. Zdravko Paša pojasnio je da su prihodi regulirani na osnovu potreba i prema 
količini plina koja prođe kroz sustav, a cijene regulira HERA. Također iznosi da je svrha  
održavanje distributivnih sustava kako bi opskrbljivači mogli preko Plinkom d.o.o. vršiti prodaju 
plina sa što manjim gubicima. 
 Na pitanje gosp. Marijana Rengela zašto Plinkom d.o.o. ne može ponuditi jeftiniju 
cijenu pa potrošači neće odlaziti kod drugih opskrbljivača, gosp. Damir Begović navodi da je 
to iz jednostavnog razloga što veliki distributeri imaju povoljnije uvjete nabave na količinu. 
 Gosp. Damir Begović  zatražio je pismeni odgovor koliko intervencija po pitanju plina 
je bilo u 2013. i 2014. godini? Iznosi primjedbu na način dežuranja, odnosno konstatira da  
zaposlenici koji su dežurni odlaze tvrtkinom automobilom i ostavljaju ih ispred svojih kuća, što 
smatra da nije u redu i mišljenja je da bi automobile trebali ostavljati u tvrtki pa ukoliko treba 
intervencija, mogu doći po njih te se i tu može napraviti određena ušteda. 
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 Gosp. Zdravko Paša odgovorio je da se intervencije na vodi i na plinu pokrivaju 
pripravnošću kako bi se smanjili troškovi. 
 Gosp. Marijan Rengel  mišljenja je da bi uz racionalizaciju poslovanja trebalo razmisliti 
o promjeni dobavljača plina i okrupnjavanju sa ostalim distributerima. 
    
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Marijan 
Rengel), donijelo je 

 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
 

 1. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj PLINKOM d.o.o. Pitomača za 2014. godinu.  
 2. Godišnji financijski izvještaj PLINKOM d.o.o. Pitomača za 2014. godinu sastavni je dio 
ovog zaključka. 
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

                        
TOČKA 12. 

 
 Godišnji financijski izvještaj - Vodakom d.o.o. Pitomača. 

 
 

 Gosp. Marijan Rengel zamijetio je da se na zadnjoj strani izvještaja spominje 812 
priključaka, pa ga interesira da li se to odnosi na novopriključene?. 
 Gosp. Marijan Berdin odgovorio je da se radi o ukupno 812 priključaka na vodu, dok 
je ukupnih zahtjeva bilo 917. Ujedno je izvjestio da se 08. lipnja otvara vodosprema te je 
ishođena uporabna dozvola za vodovod u Sedlarici i ostalim naseljima, a vodu dobivaju naselja: 
Turnašica, Sedlarica, Grabrovnica, Mala Črešnjevica, Velika Črešnjevica i Dinjevac. Iznosi 
činjenicu da je interes za priključak mali gdje god funkcionira ulični vodovod. Dobivena je 
privremena dozvola za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe do 2017. godine, a donijeta je i 
Odluka o vodouslužnim područjima.  
 Gosp. Marijan Rengel  zatražio je pojašnjenje za ostalu nematerijalnu imovinu u 
iznosu 4.300.000,00 kn, a gosp. Marijan Berdin navodi da je to vezano uz prijenos imovine 
sa Komunalno Pitomača d.o.o. na Vodakom d.o.o., ali o tome će se dostaviti pismeni odgovor. 
 Gosp. Damir Begović zamolio je da se ubuduće sva izvješća koja se odnose na sve 
tvrtke dostavljaju na način da budu pregledna i razumljiva svima. Također sa žaljenjem 
podsjeća da su te 1994. godine prema izračunu na područje općine Pitomača trebali doći 
milijunski prihodi s osnove plina, a sada taj isti plin kao i voda postaju teret. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Marijan 
Rengel), donijelo je 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

 
 1. Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj VODAKOM d.o.o. Pitomača za 2014. godinu.  
 2. Godišnji financijski izvještaj VODAKOM d.o.o. Pitomača za 2014. godinu sastavni je 
dio ovog zaključka. 
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
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TOČKA 13.  
 
 Donošenje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je utvrđivanje prijedloga za imenovanja 
mrtvozornika donijeto na prethodnoj sjednici Vijeća za područje općine Pitomača, a u 
međuvremenu je pristigla još jedna zamjena od Mateje Kožarić pa daje na glasovanje prijedlog 
da se ista predloži za imenovanje. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 

nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača 

 
 

I. 
 Na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača predlaže se imenovanje: 
 
 - Mateja Kožarić, stručna prvostupnica sestrinstva. 
  

II. 
 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Skupštini Virovitičko-podravske županije. 

 
 

TOČKA 14. 
 

 Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2016. 
godini. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave,  sa 16 glasova ZA, donijelo je 

    

O  D  L  U  K  U 
o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 2016. godini 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se opće oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv u 
2016. godini za obveznike poreza sa područja općine Pitomača, odnosno ne primjena članaka 
Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 10/09, 
2/10, 4/10 i 5/12) u 2016. godini u dijelu koji se odnosi na porez na tvrtku ili naziv. 
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Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 15. 
 

Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Marijan Rengel zamolio je da se ubuduće vijećnicima ovakve opsežne dopune 
pošalju na e-mail kako bi se pripremili za raspravu. 
 Gosp. Danijel Petković ispričao se jer je predugo bilo čekati do naredne sjednice, a 
dobivena je suglasnost Ministarstva poljoprivrede pa je potrebno što prije donijeti ovu Odluku. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE PITOMAČA 
 
 
 Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 16. 

 
 Različito. 
 
 Gosp. Zoran Kovač   zamolio je da se na sve račune koje izdaju općinske firme stavi 
bar kod kako bi se ljudima olakšalo plaćanje, kako za komunalnu naknadu, tako i za ostale firme 
u vlasništvu općine, a gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i navodi da je za 
komunalnu naknadu ugovorena mogućnost ispisa uplatnica sa bar kodom. 
 Gosp. Marijan  Rengel  konstatira da nije dobio odgovor na pitanje koje je jednom 
prilikom postavio na Vijeću, a radi se o tome da se opomene, odnosno ovrhe rade u suradnji s 
odvjetnicima. Zamolio je da se razmisli o tome da tvrtke samostalno upućuju ovrhe. 
  Gosp. Marijan Berdin odgovorio je da je dogovoreno da se prvi korak u ovršnom 
postupku ne naplaćuje. 
 
 Gosp. Željko Grgačić  osvrnuo se na predstojeće Dane općine u kojima će biti puno 
događanja pa je zamolio nazočne da se odazovu na svečanu sjednicu i na sva ta događanja.  
 Gosp. Damir Begović  ispričao se ukoliko od vijećnika netko nije primio pozivnice jer  
su iste dostavljane putem CITY expresa što se nije pokazalo kao najbolje rješenje te je 
predložio da se s istima raskine suradnja i ubuduće dostavljaju pozivnice putem Hrvatske pošte. 
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 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
14. sjednicu Općinskog vijeća u 20,40 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
 
                              PREDSJEDNIK 

                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                       Damir Begović,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


