
Z A P I S N I K 
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 18. prosinca 2013. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/13-01/75, Urbroj: 2189/16-13-1 od 12. 
prosinca 2013. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Lj. 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. Tomislav Lovreković, 
 9. Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Marijan Mikec, 
 12. Dinko Begović, 
 13. Zoran Kovač, 
 14. Ivana Deskar, 
 15. Zlatko Majstor, 
 16. Vedrana Šantek. 
 Nije nazočan Marijan Rengel koji je svoj izostanak ispričao. 
  
 Ostali nazočni: 
 - Ivan Erhatić, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Marinko Barčan, pročelnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove, 

- Danijel Petković, pročelnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun i komunalne 
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: Marko Đakić i Darko Tkalčec. 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 16 vijećnika od ukupno 
17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
 
Gosp. Damir Begović  prije samog prijelaza na dnevni red predložio je dopunu 

dnevnog reda s točkama koje glase: 
14. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Pitomača za 2013. godinu, 
15. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena Programa korištenja sredstava 

socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2013. godini. 
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Gosp. Damir Begović daje na glasovanje nadopunu dnevnog reda.  
Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA,  prihvatilo je nadopunu dnevnog reda. 
Točka 14. različito postaje točkom 16. 
 
Gosp. Damir Begović  predložio je slijedeći  
 

 D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
     
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu s 
projekcijama za razdoblje 2014. - 2016. godine i Planom razvojnih programa, 
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača 
za 2014. godinu, 
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2014. godini, 
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
     6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2014. godinu, 
          7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Plana davanja koncesija za 
2014. godinu, 
   8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog 
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. do 2016. godine,  
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 
2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014. - 2016. godine, 
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za 2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014.-2016. godine,  
   11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača, 
   12. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2012. 
godinu, 
   13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih 
cesta na području općine Pitomača za 2012. godinu, 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Pitomača za 2013. godinu, 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2013. godini, 
 16. Različito. 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice 
 
   Zapisnik je verificiran sa 16 glasova ZA. 
 
   - Aktualni sat. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  konstatirao je da je u očitovanju revizije Općine Pitomača za 
2012. godinu evidentirano 5 sudskih sporova te upitao kako Općina na kraju ove 2013. godine  



- 3 - 
 
stoji s njima i konkretno ga zanima koji sporovi su završeni, koji su u tijeku, a za koje postoji 
opasnost da bi mogli biti opterećenje za proračun? 
 Načelnik, gosp. Željko Grgačić odgovorio je kako je točno da Općina ima 5 sudskih 
sporova i to: podnijeta revizija na presudu «Baković», podnijeta ravizija «BM», spor za 
poljoprivredno zemljište (Ila) koji je na II. stupanjskom postupku, spor Osijek - Koteks 
(prvostupanjska presuda) za koji je 23. prosinca 2013. zakazana rasprava i malo je vjerojatno 
da će spor biti okončan u 2014. godini, te spor «Tudić» za koji će vjerojatno biti podnijeta 
revizija.  
 
 Gđica Ivana Deskar upitala je da li Općina sudjeluje u nominiranju projekata prema 
europskim fondovima te u kojoj je fazi izgradnja križničkog mosta? 
 Gosp. Željko Grgačić u svezi izgradnje mosta podsjetio je da su obavljena bušenja s 
obadvije strane obale i potrebno je još napraviti bušenje u samom koritu rijeke Drave, a prema 
njegovom saznanju to radi ŽUC kao i projektnu dokumentaciju, dok će Općina najvjerojatnije 
sudjelovati u izradi projektne dokumentacije. Izražava nadu da će i gospoda iz oporbe pomoći 
kod izrade projekata koji će biti nominirani, a pogotovo u izgradnji mosta. Što se tiče 
nominiranja projekata, napominje da Općina sudjeluje u podnošenju projekata. 
 Gosp. Marinko Barčan pojasnio je da su tijekom 2013. godine bili raspisani pozivi od 
strane različitih Ministarstava i Općina je dostavljala svoje projektne ideje, a rezultat toga je što 
je nedavno potpisan Ugovor za sufinanciranje projektne dokumentacije jer svaki projekat koji se 
sufinancira iz Europske unije mora imati projektnu dokumentaciju i građevinsku dozvolu. Stoga 
je ishođena građevinska dozvola za kino dvoranu pa bi taj projekat  trebao biti prijavljen na 
javni poziv do 02. veljače 2014. godine. Također su dobivena sredstva za projektnu 
dokumentaciju za Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici i za zavičajni muzej starog Župnog 
dvora u Pitomači (sredstva dobivena iz Ministarstva regionalnog razvoja) pa će se izraditi 
dokumentacija u slijedećoj godini. U suradnji sa «VIDRA» također je odrađen projekt, a 
priprema se i dokumentacija za karaulu za prijavu na natječaj. 
 
 Gosp. Damir Begović čestitao je gđici Ivani Deskar na izboru za predsjednicu 
Općinskog odbora SDP-a i izrazio nadu da će imenovana biti u poziciji utjecati na određene 
subjekte illi predložiti određene projekte na dobrobit Općine Pitomača. Napominje da Općina 
Pitomača u suradnji sa županijom radi na projektu plasteničke proizvodnje. Podsjeća da je  
Općina nominirala četiri svoja projekta Ministarstvu turizma, ali niti jedan nije prošao. 
 
 

TOČKA 1. 
    
 Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2014. 
godinu s projekcijama za razdoblje 2014. - 2016. godine i Planom razvojnih 
programa. 
 
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove iznosi da su osnovni parametri koji su uvjetovali planiranje prihodovne i 
rashodovne strane proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu ostvarenje proračunskih prihoda 
i rashoda tijekom 2013. godine, zatim započete i planirane investicijske aktivnosti, kao  i 
početak otplate kredita za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači, te je 
proračun planiran u iznosu od 17,346 milijuna kuna. Ujedno je konstatirao da se od dana 
dostave materijala za sjednicu Vijeća do održavanja iste dogodilo nekoliko stvari koje utječu na 
predloženi Plan proračuna. Radi se o tome da je Ministarstvo turizma objavilo svoju odluku iz 
Programa dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU na koji je 
Općina prijavila četiri projekta, a nije prošao niti jedan, te ima osnove da se planirana sredstva 
potpore tog Ministarstva umanje sa 600.000,00 kuna na 200.000,00 kuna, dok bi se kod  



 
- 4 - 

 
rashoda, kod gospodarstva na poziciji - izgradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
iz sredstava pomoći, sredstva umanjila sa 450.000,00 kuna na 150.000,00 kuna, te rashoda na 
poziciji - objekti u kulturi sa 150.000,00 kuna na 50.000,00 kuna. Obzirom da se pojavila 
mogućnost da se na području općine dobije projekt vezan uz povrtlarsku plasteničku 
proizvodnju, kao i obveza u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za kričnički most, u 
Proračunu se predlaže povećanje rashoda kod gospodarstva na poziciji - izgradnja i dodatna 
ulaganja na zgradama iz vlastitih sredstava sa 150.000,00 kuna na 350.000,00 kuna te pozicije 
- izgradnja javno prometnih površina s 80.000,00 kuna na 280.000,00 kuna.    
 Orazloženje Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu sa detaljnim pojašnjenjem svih 
stavaka istog dostavljeno je u materijalima za sjednicu te predsjednik Općinskog vijeća otvara 
raspravu. 
 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Zlatko Majstor i Zoran Kovač) donijelo je 

 
 PRORAČUN OPĆINE PITOMAČA  

ZA 2014. GODINU 
  
 Proračun Općine Pitomača za 2014. godinu, Projekcija Proračuna za razdoblje 2014. - 
2016. godine, kao i Plan razvojnih programa, nalazi se u privitku ovog zapisnika i objaviti će se 
u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
                                    

 
TOČKA 2. 

 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine 
Pitomača za 2014. godinu. 
 

 
 Gosp. Damir Begović iznosi da se ovom Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna 
za 2014. godinu, upravljanje prihodima i rashodima, upravljanje imovinom i dugovima te 
propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti u izvršavanju proračuna kao i 
kazne u slučaju neispunjenja obveza. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

   O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu 

 
 
 ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2014. 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 2014. godini 
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 Gosp. Damir Begović napominje da su točke 3., 4. i 5. današnjeg dnevnog reda usko 
vezane uz donijeti Plan proračuna, te otvara raspravu. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

P R O G R A M   
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

 NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2014. GODINI 
 
OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se osiguranje i način korištenja sredstava socijalne skrbi na 

području općine Pitomača u 2014. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
Općina Pitomača je u Proračunu Općine Pitomača za 2014. godinu, glava 00209 - 

programska djelatnost socijalne skrbi, predvidjela iznos financijskih sredstava u visini od 
545.000,00 kuna (slovima: petsto četrdeset pet tisuća kuna). 

Sredstva iz prethodnog stavka koriste se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području 
općine Pitomača i ovom Programu, a u skladu sa Odlukom o izvršenju Proračuna Općine 
Pitomača za 2014. godinu. 

Članak 3. 
Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za: 
- sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola, 
- sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama, 
- pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja, 
- jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja, 
- sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača i ostalim 

ustanovama za djecu s posebnim potrebama, 
- sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi, 
- sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice, 
- jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče, 
- jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike, 

          - sufinanciranje dječjih darova,  
- pomoć za pogrebne troškove, 
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode, 
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica.  

  
SUFINANCIRANJE CIJENE MJESEČNE ĐAČKE PUTNE KARTE 
ZA POLAZNIKE SREDNJIH ŠKOLA 
 

Članak 4. 
Pravo na sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte imaju polaznici srednjih škola 

koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, a nemaju evidentiranih dugovanja prema 
Proračunu Općine Pitomača, u iznosu koji odredi Općinski načelnik posebnom odlukom. 

 
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 
 

Članak 5. 
Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama imaju polaznici 

škola za djecu s posebnim potrebama (npr. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 
Virovitica...), te polaznici ustanova za djeci s posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb,  
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“Podravsko sunce” Koprivnica...), u iznosu koji odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.  
 
POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA  
OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA 

 
Članak 6. 

Pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja definirana je 
i ostvaruje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (u nastavku: Zakon) i Odluci o socijalnoj skrbi 
na području općine Pitomača (u nastavku: Odluka). 
 
JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA 
 

Članak 7. 
Jednokratna pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja definirana je i ostvaruje se 

sukladno Zakonu i Odluci. 
 
SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU „POTOČNICA“  
PITOMAČA I OSTALIM USTANOVAMA ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 
 

Članak 8. 
Pravo na sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću "Potočnica" Pitomača 

imaju oni korisnici koji nemaju mogućnosti, ali imaju izuzetnu potrebu za smještajem djece u 
vrtić, odnosno za potrebe sufinanciranja smještaja i boravka djece u ustanovama za djecu s 
posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb, “Podravsko sunce” Koprivnica...), u iznosu koji 
odredi Općinski načelnik posebnom odlukom. 

Sredstva se koriste i za sufinanciranje određenih drugih troškova dječjeg vrtića 
(osiguranje kruha i slično) radi osiguranja njenog rada. 
 
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA POMOĆNIKA (ASISTENTA) U NASTAVI 

 
Članak 9. 

          Kroz program javnih radova zaposliti će se osobe za obavljanje poslova pomoćnika 
(asistenta) u nastavi, a kroz Program po potrebi će se sufinancirati dio troškova njihova rada. 
Na korištenje usluga pomoćnika (asistenta) u nastavi pravo će imati oni učenici s posebnim 
potrebama ili teškoćama u razvoju koji ispune uvjete koje će utvrditi Općinski načelnik u 
suradnji sa stručnim osobljem Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači. 
 
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA GERONTODOMAĆICE 
 

Članak 10. 
          Kroz program javnih radova zaposliti će se osobe za obavljanje poslova 
gerontodomaćice, a kroz Program po potrebi će se sufinancirati dio troškova njihova rada. Na 
pomoć gerontodomaćice za obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova, nabave namirnica i 
lijekova, dostavu hrane i slične poslove pravo će imati samci ili starije osobe koje nemaju 
članova obitelji koji im mogu osigurati pomoć, nemaju sklopljenih ugovora o doživotnom ili 
dosmrtnom uzdržavanju, niti mjesečnog prihoda većeg od iznosa koji Općinski načelnik odredi 
posebnom odlukom.   
 
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČE 

 
Članak 11. 

Jednokratnu pomoć za novorođenče može ostvariti jedan od roditelja/skrbnika  
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novorođenog djeteta pod uvjetom da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno 
prijavljenim prebivalištem na području općine Pitomača najmanje godinu dana neposredno prije 
rođenja djeteta za koje se traži pomoć, da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području 
općine Pitomača, te da kućanstvo podnositelja nema nepodmirenih dugovanja prema općinskom 
proračunu, u iznosu koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom. 

 
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE 
 

Članak 12. 
 Jednokratna novčana pomoć za umirovljenicima slabijeg mirovinskog cenzusa koji imaju 
prebivalište na području općine Pitomača, isplatiti će se u iznosu i pod uvjetima koje odredi 
Općinski načelnik posebnom odlukom. 

 
SUFINANCIRANJE DJEČJIH DAROVA 

 
Članak 13. 

 Sufinanciranje dječjih darova ostvaruje se kroz kupnju prigodnih darova za obilježavanje 
međunarodnog dana djeteta, te dana Svetog Nikole i slično. Pravo na darove iz prethodnog 
stavka imaju djeca s područja općine Pitomača do zaključno s polaznicima četvrtog razreda 
osnovne škole.  
          Provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem odluke Općinskog 
načelnika. 
 
POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE 

Članak 14. 
Pomoć za pogrebne troškove definirana je i ostvaruje se sukladno Zakonu i Odluci. 

 
POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE 
 

Članak 15. 
Pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode može se odobriti fizičkim i 

pravnim osobama, te zadrugama kao naknada štete od kiše, poplave, tuče, oluje, suše ili slične 
elementarne nepogode, pod uvjetom da je ista proglašena od strane nadležnih tijela Virovitičko 
- podravske županije, te prijavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, 
odnosno da je odobrenje za istu dalo Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode 
općine Pitomača. 

Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća izazvanih elementarnom nepogodom 
odobrava se u novcu ili u naravi. 
 
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI GRADSKE ORGANIZACIJE  
CRVENOG KRIŽA VIROVITICA 
 

Članak 16. 
Iz sredstava navedenih u članku 2. osigurati će se dio za sufinanciranje aktivnosti 

gradske organizacije Crvenog križa Virovitica namijenjenih stanovništvu općine Pitomača, te 
ostale planirane aktivnosti Crvenog križa. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 
Za provedbu ovog Programa nadležan je Općinski načelnik kao naredbodavac za 

izvršenje Proračuna. 
 



- 8 - 
 

Članak 18. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  "Službenim novinama" 

Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 
 

TOČKA 4. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu. 
 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 
 
 
UVODNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

             Ovim se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2014. 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 2014. godinu planirana su u iznosu od 1.420.000,00 kuna (slovima: milion 
četiristo dvadeset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
 
- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna    270.000,00 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 2014. 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  



1.2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja  
1.3. Održavanje živih ograda  
1.4. Uređivanje drveća  
1.5. Održavanje cvjetnih gredica   
1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata  
1.7. Sadnja trajnog raslinja  
1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem  
1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  
1.10. Održavanje spomenika i spomen-obilježja  
1.11. Ručno čišćenje javno-prometnih površina  
1.12. Pražnjenje košarica za smeće  
                                                                          U K U P N O: 50.000,00 kuna 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

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

180.000,00 kuna 

2.2. 
Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,  
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta 180.000,00 kuna 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste  30.000,00 kuna 
2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije 30.000,00 kuna 
2.5. Zimska služba 160.000,00 kuna 
2.6. Proširenje ceste 50.000,00 kuna 
                                                                          U K U P N O: 630.000,00 kuna 

3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka 30.000,00 kuna 
3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala 30.000,00 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 

60.000,00 kuna 

                                                                          U K U P N O: 120.000,00 kuna 
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete 120.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 450.000,00 kuna 
                                                                           U K U P N O:  570.000,00 kuna 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA  
5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica  
                                                                           U K U P N O:  50.000,00 kuna 

                                                                       S V E U K U P N O:  1.420.000,00 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. Pitomača 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. 
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            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 2013/2014. godine sastavni je dio ovog Programa. 

 
Članak 6. 

           Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 
 

 
TOČKA 5. 

 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu. 
 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
  

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 

 
 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
            Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2014. 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. 
 
 
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 1.410.000,00 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. 
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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 2014. 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 55.000,00 kuna 

2.  Izgradnja pješačke staze u naselju 
Otrovanec 

Izgradnja 25.000,00 kuna 

3. Projektna dokumentacije Križničkog  
mosta 

Izrada 200.000,00 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 2014. godini 
procjenjuju se u iznosu od 400.000,00 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 Rekonstrukcija  



zamjenom rasvjetnih tijela i 
izmicanjem ormarića javne rasvjete iz 
postojećih trafostanica 

                                                                      U K U P N O: 400.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača (150.000,00 kuna)  
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (250.000,00 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 2014. 
godini procjenjuju se u iznosu od 200.000,00 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. Vodosprema i vodoopskrbni sustav 
naselja Sedlarica, Turnašica i Otrovanec Izgradnja  

                                                                         U K U P N O:      200.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
 

Članak 8. 
              Pod gradnjom objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
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 
2014. godini procjenjuje se u iznosu od 250.000,00 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: 250.000,00 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. 
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              Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu plinom u 2014. 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 

 
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. 
            Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja za odlaganje komunalnog otpada u 2014. 
godini procjenjuje se u iznosu od 230.000,00 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 80.000,00 kuna 

2. 
Projekt ugradnje solarnih panela na 
objektima fizičkih osoba Izgradnja 150.000,00 kuna 

                                                                          U K U P N O: 230.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (120.000,00 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 stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.                                      

                                                                             
 

TOČKA 6. 
  
 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2014. 
godinu. 
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 Gosp. Damir Begović navodi da je prijedlog raspodjele sredstava dostavljen u 
materijalima iz čega je vidljivo da su u Proračunu za 2014. godinu osigurana sredstva u 
ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna za rad  političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, 
razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola. 

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

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

u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2014. godinu 
 

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

Općinskom vijeću Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2014. godinu koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača za 2014. godinu. 
 

Članak 2. 
U Proračunu Općine Pitomača za 2014. 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 
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 2014. 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 2014. 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. 
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Članak 8. 
 Ovaj Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2014. godine. 

 
TOČKA 7. 

 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Plana davanja 
koncesija za 2014. godinu. 
 
 Gđa Monika Vranek iznosi da je Općina kao davatelj koncesije dužna Ministarstvu 
financija dostaviti usvojeni Godišnji plan davanja koncesije kao i Srednjoročni plan (točka 8. 
današnjeg dnevnog reda). Navodi da Općina daje 4 koncesije od kojih dvije za dimnjačarske 
poslove i dvije za prijevoz pokojnika, a iste su sukladno zakonu dodjeljenje u 2011. godini i to 
tvrtakama: «Dimko» za obavljanje dimnjačarskih poslova, te «Anemona» i «Marta» za prijevoz 
pokojnika na vrijeme do 2015. godine. Shodno tome, u Godišnjem planu za 2014. godinu 
Općina nema namjeru davanja novih koncesija, a u Srednjoročnom planu, nakon isteka 2015. 
godine pokrenuti će se postupak davanja konesija. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K  
o usvajanju Plana davanja koncesija za 2014. godini 

I. 
 Ovim Zaključkom usvaja se Plan davanja koncesija Općine Pitomača za 2014. godinu. 

 
II. 

 Plan davanja iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te će se dostaviti 
Ministarstvu nadležnom za financije. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog 
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. do 2016. godine. 
  
 Gđa Monika Vranek napominje da je u planu za 2015. godinu davanje konesija za 
dimnjačrske radove i za prijevoz pokojnika. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K  
o usvajanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za  

razdoblje od 2014. do 2016. godine 
 
 

I. 
 Ovim Zaključkom usvaja se srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija Općine 
Pitomača za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2016. godine. 
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    II. 
 Plan davanja iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te će se dostaviti 
Ministarstvu nadležnom za financije. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
 

 Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića 
“Potočnica” za 2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014. - 
2016. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA «POTOČNICA» 
ZA 2014. GODINU 

 
 Financijski plan Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2014. godinu i  Projekcija prihoda i 
rashoda Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje 2014. - 2016. godine sastavni su dio zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
  

 
TOČKA 10. 

 
  Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014.-2016. 
godine.  
 

 
 Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2014. godinu i Projekcija prihoda i 
rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 2014. - 2016. godine sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

TOČKA 11. 
 
  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača. 
 
 Gosp. Marino Barčan podsjeća da je u mjesecu listopadu proveden ponovljeni javni 
natječaj za imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. Na isti su se javnile 3 osobe 
koje ne ispunjavaju uvjete i prijedlog Povjerenstva je da se za v.d. ponovno imenuje dasadašnja 
v.d. ravnatelja Irena Gavrančić. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
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O  D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 
 

1. IRENA GAVRANČIĆ iz Otrovanca 146, OIB: 80764943719, imenuje se vršiteljem 
dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 
 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana.  

 
TOČKA 12. 

  
     Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 
2012. godinu. 
 
 Gosp. Damir Begović konstatira da je kompletno izvješće Državnog ureda za reviziju, 
Područnog ureda Virovitica dostavljeno u materijalima, a ukoliko netko ima pitanja, nazočni 
pročelnik gosp. Danijel Petković i gđa Zlata Kovačević dati će detaljno pojašnjenje. 
 
 Na pitanje gđice Ivana Deskar da li su stručne službe Općine zadovoljne istim, gđa 
Zlata Kovačević iznijela je da su određene nepravilnosti već ispravljene prema naputcima 
revizije. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je revizija dala uvjetno mišljenje iz razloga 
određenih nepravilnosti koje su po dobivenom nalogu otkonjene i o tome dostavljeno pismeno 
izvješće reviziji.  
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K   
 

1. Prihvaća se izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o 
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2012. godinu. 

2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.  
                                           

TOČKA 13. 
 
 Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2012. godinu. 
 
 Gosp. Damir Begović navodi da je Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 
obavio reviziju učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave 
Virovitičko - podravske županije u kojem su obuhvaćene i nerazvrstane ceste na području 
općine Pitomača, a izvješće je dostavljeno u materijalima. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
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 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K   
 

1. Prihvaća se izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Sisak o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave  
Virovitičko - podravske županije, na području općine Pitomača za 2012. godinu. 

 
2. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.  

 

TOČKA 14. 

 
Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 

Pitomača za 2013. godinu. 
 
Gosp. Danijel Petković  ispričao se vijećnicima što su materijale dobili na stol 

neposredno prije sjednice, te  pojasnio da je suština izmjena u tome da na proračunskoj poziciji 
nije bilo dovoljno sredstava za provedbu izbora za provođenje referenduma pokrenutog na 
inicijativu građanske inicijative «U ime obiltelji» te se u djelokrugu lokalne samouprave predlaže 
povećanje pozicije - naknade za članove povjerenstva. Upravno zbog doznačenih sredstava za 
provedbu tih izbora, potrebno je osigurati dodatna sredstva na poziciji - Ostali nespomenuti 
prihodi po posebnim propisima u iznosu od 19.000,00 kuna. Osim toga, na prihodovnoj strani 
predlaže se povećanje pozicije - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina za 100.000,00 
kuna, a na rashodovnoj strani predlaže se povećanje slijedećih pozicija: naknade članovima 
povjerenstava za 70.000,00 kuna, za preventivne preglede i savjetovanja u programu dodatne 
usluge u zdravstvu i preventiva u iznosu od 9.000,00 kuna, dodatna ulaganja u kulturi za 
10.000,00 kuna, u programu socijalne skrbi povećanje za 20.000,00 kuna radi podmirenja 
troškova korisnika materijalnih troškova stanovanja i ostalih korisnika sukladno Općinskom 
programu socijalne skrbi, a kod održavanja opreme i zgrada za redovno korištenje predlaže se 
povećanje pozicije motorni benzin i diesel gorivo za 10.000,00 kuna. Ukupno povećanje 
proračunskih pozicija predlaže se za 119.000,00 kuna pa bi nova vrijednost proračunske 
prihodovne i rashodovne strane iznosila 25.061.000,00 kuna. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar i 
Zoran Kovač), donijelo je 

 
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA 2013. GODINU 
 
 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu sastavni su dio ovog 
zapisnika i objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 15. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje III. Izmjena Programa korištenja 
sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2013. godini. 

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

 
III. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2013. GODINI 
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Članak 1. 
U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2013. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 8/12, 7/13 i 10/13), iznos 
«559.000,00» zamjenjuje se iznosom «579.000,00», a riječi u zagradi «petsto pedeset devet  
tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «petsto sedamdeset devet tisuća kuna. 

 
Članak 2. 

II. izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 

TOČKA 16. 
 
     Različito. 
 
 Gosp. Josip Poljak izvjestio je da je 06. prosinca o.g. izašao Pravilnik za legalizaciju 
bunara, a svega 20-tak dana do završetka ove godine moći će se po ovom zakonu, uz vrlo malo 
dokumentacije (zahtjev, posjedovni list, kopija plana) legalizirati bunare i prema saznanju biti će 
paušalno plaćanje u iznosu od 500,00 kuna, a nakon 01. siječnja 2014. godine najvjerojatnije će 
se plaćati veći iznosi naknade, pa je zamolio da se o tome obavijeste mještani u svim naseljima. 
 Gosp. Željko Grgačić  predložio je da ta obavijest bude na općinskim stranicama, na 
oglasnim pločama u svakom naselju kao i na Pitomom radiju. 
 Gosp. Zoran Kovač napominje da Općina Pitomača dijelom pripada slivu Virovitica, a 
dijelom slivu Đurđevac pa se različito dostavljaju i zahtjevi. 
 Također je zatražio da se detaljnije pojasni projekat plasteničke proizvodnje, a gosp. 
Željko Grgačić iznosi da se radi o tome da bi se na području Virovitičko - podravske županije 
napravio Institut plasteničke proizvodnje, a detalji će se znati nakon što se postigne konkretan 
dogovor. 
 Gosp. Damir Begović iznosi kako je najvažnije da bi se otvaranjem tog Instituta 
otvorila i mogućnost zapošljavanja. 
  
           Gđa Monika Vranek osvrnula se na očitovanje gđe Slavice Vitković, pomoćnog 
knjižničara u Knjižnici i čitaonici Pitomača, te pojasnila da je Općina Pitomača provela kontrolu 
svojih proračunskih korisnika (Dječji vrtić «Potočnica» i Knjižnica i čitaonica Pitomača) prema 
odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Obzirom je imenovana u to vrijeme bila čelna 
osoba Knjižnice i čitaonice, bila je u obvezi provesti citirani zakon. Nakon provedenog nadzora, 
ustanovljeno je da je imenovana ispunila izjavu i upitnik, ali nije prikupila potrebite dokaze. Za 
to ne postoje neke prekršajne odredbe u vidu novčane kazne, ali Općina je bila dužna izvijestiti 
Ministarstvo o navedenom te je gđi Slavici Vitković dan rok od 15 dana za otklanjanje 
nedostataka. Slijedom navedenog, sadašnja čelna osoba Knjižnice i čitaonice, odnosno v.d. 
ravnatelja izrekla je imenovanoj mjeru - opomenu pred otkaz. Što se tiče primjedbe gđe Slavice 
Vitković da se pismohrana nalazi u Općini, gđa Monika Vranek potvrđuje da je to točno i 
upravo se radi na tome da se u dogovoru s Državnim arhivom u Virovitici razdvoji arhiva 
Općine, Knjižnice i Dječjeg vrtića. Međutim, isto je tako istina da tko god od proračunskih 
korisnika (tj. ravnateljica Dječjeg vrtića, v.d. ravnateljica Knjižnice) zatraži dokumente, svi se 
istog trenutka daju na uvid. Što se tiče suradnje, istaknula je da je suradnja sa sadašnjom v.d 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice kao i Dječjeg vrtića izvrsna. 
 
 Gđica Ivana Deskar pohvalila je božićnu dekoraciju na Trgu u Pitomači. 
 
 Gosp. Damir Begović obratio se nazočnima sa nekoliko prigodnih riječi  budući je ovo 
predblagdansko vrijeme. Zahvalio je svima na suradnji te pohvalio sve vijećnice/ke na 
donošenju kvalitetnih odluka koje su u 90% slučajeva donijete jednoglasno. Također je pohvalio  
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kulturu dijaloga, tolerancije i uzajamnog poštovanja i uvažavanja svih vijećnika, te poželio da 
takav rad potraje. Svim vijećnicima kao i svim mještanima općine Pitomača poželio je čestit i 
blagoslovljen Božić, puno poslovnog uspjeha u Novoj 2014. godini te podsjetio nazočne da su 
svi pozvani 20. prosinca na upriličen božični domjenak. 
 
  
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu  u 19,10 sati, te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
 
                                   PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                          Damir Begović,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


