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

održane 14. prosinca 2017. godine 
 
   
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/26, Urbroj: 2189/16-17-1 od 07. 
prosinca 2017. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 17,00 sati. 

Sjednicu je otvorio gosp. Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 15 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajulić, 
4. Irena Horvat, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Danijel Bijuk, 
10. Mario Rengel, 
11. Nifada Begović, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Mirko Pavleković, 
14. Zlatko Majstor, 
15. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Dinko Begović i Marijan Mikec koji su svoj izostanak ispričali. 
 

Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 

- Tomo Filipović, županijski vijećnik, 
- Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
- Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu Pitomača, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
          - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
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Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkama 34., 35. i 36. 

koje su vijećnici primili na klupe, a koje glase: 
34. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Ministarstvu turizma Republike Hrvatske za sufinanciranje projekta „Opremanje i nabava 
multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“. 

35. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta 
„Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, 
Pitomača, 

36. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Izgradnja 
reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“. 

 
          Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik daje na 
glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova ZA. 
   
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
   

D N E V N I    R E D : 
 

  - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
 
     1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu i 
projekcije za 2018. i 2019. godinu, 
          2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2017. godini, 

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu, 

4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu, 
 5. Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2017. godinu, 

6. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2017. godinu, 

7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2017. godinu, 

8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 
godinu, 

9.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, 
 10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2018. godini, 
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11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2018. godinu, 
12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2018. godinu, 
13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 
   14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, 
   15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, 
 16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, 
     17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu, 
  18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača, 
   19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, 
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača, 

20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured 
Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko - podravske županije za područje općine 
Pitomača, 

21. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 
razdoblje od 2018. do 2020. godine, 
     22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. 
godinu, 
    23. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Pitomača, 
    24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora, 

25. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na 
području općine Pitomača, 

26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
općine Pitomača za 2018. - 2021. godinu, 

27. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 
2017. godini, 
   28. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. - 2020. godina, 
   29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog 
dvorišta u Općini Pitomača“, 
   30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, 
          31. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i projekcije 
za 2019. i 2020. godinu, 
 32. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i 
projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
  33. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu i 
projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
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34. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Ministarstvu turizma Republike Hrvatske za sufinanciranje projekta „Opremanje i nabava 
multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“, 

35. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta 
„Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, 
Pitomača, 

36. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Izgradnja 
reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA.  
  
           - Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice Općinskog vijeća 
 
  Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA.  
 
  

Prije prijelaza na aktualni sat gosp. Rikard Bakan podsjetio je nazočne vijećnike da su 
u privitku materijala za sjednicu primili i pismeni odgovor na vijećničko pitanje koje je postavio 
gosp. Tihomir Gregurek, a odnosilo se na tvrtku Draft d.o.o.  
 Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se na odgovor te iznio da je u odgovoru pojašnjeno 
na koji način ta tvrtka radi, ali podsjeća da je njegovo pitanje bilo koliko je europskih sredstava 
povukla tvrtka Draft d.o.o. za vrijeme svojeg poslovanja. U odgovoru su navedeni projekti i 
dobivena sredstva iz hrvatskih fondova, ali ne i iznos dobivenih sredstava iz europskih fondova. 
 Gosp. Marin Aragović uključuje se u raspravu i navodi da su to strukturni fondovi koje 
financira Europska unija, a ne hrvatski fondovi što potvrđuje i gosp. Danijel Petković koji 
pojašnjava da Draft d.o.o. nije imao mogućnost javljati se na Interreg već se  javljala Općina, a 
sredstva koja je „Draft“ d.o.o. povukao kroz neke od projekata koji su navedeni u odgovoru, 
izvorišno su sredstva Europske unije, odnosno iz tih sredstava ministarstva dodjeljuju sredstva. 
Isto tako i sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje više nisu sredstva državnog proračuna 
nego su sredstva Europske nije, a općine ih dobivaju putem HZZ-a na iste natječaje koje je prije  
financiralo Ministarstvo.  
 Gosp. Željko Grgačić ponovio je da Draft d.o.o. nije u mogućnosti raditi velike 
projekte jer ima samo jednog zaposlenika pa velike projekte za općinu radi „Vidra“- agencija za 
regionalni razvoj Virovitičko - podravske županije koja ima preko 30 zaposlenih. Naglašava da je 
„Draft“ d.o.o. prvenstveno namijenjen za rješavanje lokalnih potrebe, a pogotovo će u skorijoj 
budućnosti biti naglasak na OPG-ove i poljoprivrednike, odnosno da se njima pomogne u 
pisanju projekata za dobivanje sredstava.  
 
           -  Aktualni sat 
 
          Gosp. Zlatko Majstor  postavlja pitanje u svezi problema odvoza smeća, odvajanja 
istog u kante i naplate po volumenu, a posebno ga interesira da li će biti poskupljenja te 
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usluge za stanovništvo? 
 Gosp. Željko Grgačić  obrazložio je da smeće nije moguće odvoziti na „Klisu“ jer je 
ista zatvorena, a isto tako će se zatvoriti i sva odlagališta koja sada imaju lokalne samouprave. 
Navodi da je na zadnjem Kolegiju načelnika i gradonačelnika u Virovitici kojem je nazočio i 
direktor „Flora Virovitica“ spomenuto da će Virovitičko - podravska županija raditi svoje 
odlagalište. Mišljenja je da se na području općine Pitomača još neko vrijeme neće pristupiti 
odvozu po volumenu komunalnog otpada. Podsjeća da će se u industrijskoj zoni u Kladarama 
napraviti reciklažno dvorište te će dio otpada završiti u njemu pa će biti manje komunalnog 
otpada, a poskupljenja prema stanovništvu sigurno neće biti. 
 Gosp. Zlatko Majstor pita na koji način se na našem području namjerava riješiti 
nabava tri različite kante za odlaganje otpada kako je to propisano zakonom, na što je gosp. 
Željko Grgačić odgovorio kako je uvjerenja da će se to prolongirati jer i druge općine još nisu 
spremne za odvajanje otpada, ali svakako podržava mišljenje da Općina treba raditi na tome da 
se to čim prije napravi i ispoštuje zakon. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor osvrnuo se na problem napuštanja kućnih ljubimaca i izvješćuje 
da prema novom zakonu, to pitanje treba regulirati do 30.06.2018. godine. Zanima ga da li se 
namjerava ići prema osnivanju azila na općinskoj razini ili će se to rješavati zaključivanjem 
ugovora za Viroviticom. Nadalje navodi da je sva problematika po novom Zakonu o zaštiti 
kućnih ljubimaca i životinja u domeni lokalne samouprave, konkretno na komunalnom redarstvu 
i moglo bi se dogoditi da razne udruge zatraže nadzor od strane inspekcija. Napominje da je i u 
Pitomači osnovana udruga za zaštitu životinja pa bi bilo dobro da i općina ostvari suradnju sa 
tom udrugom.  
 Gosp. Željko Grgačić slaže se sa konstatacijom gosp. Zlatka Majstora jer i osobno zna 
da na ovom području ima puno napuštenih kućnih ljubimaca, pogotovo u vinogradima i u 
Križnici te će razgovarati s predsjednikom udruge gosp. Takačom. 
  
 Gosp. Danijel Bijuk također se osvrnuo na problem komunalnog otpada i upitao da li će 
Općina Pitomača do mjeseca veljače 2018. godine biti spremna za provođenje Uredbe Vlade o 
odvojenom prikupljanju otpada. Podsjeća da je još u mjescu svibnju donijeta uredba i ista je 
stupila na snagu u mjesecu studenom te je prolongirana za veljaču 2018. godine. Uredbom se  
jasno propisuju obveze jedinice lokalne samouprave, odnosno rokovi do kojih se određene 
stvari moraju učiniti po pitanju načina na koji će se organizirati odvojeno prikupljanje otpada 
(uz 3 čipirana spremnika) sa očitavanjem volumena odnosno količine. Nadalje podsjeća da su 
prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom predviđene kazne za jedinice lokalne 
samouprave koje ne budu poštivale odredbe i rokove koje je Vlada donijela, a te kazne nisu 
male. Smatra kako nije dobro što se Općina Pitomača pouzdaje u prolongiranje izvršenja 
uredbe, a isto tako u općinskom proračunu za 2018. godinu se uopće ne spominje stavka za 
spremnike, već se predviđa 4.500.000,00 kuna za zaštitu okoliša (od toga 4.100.000,00 kuna za 
reciklažno dvorište, iznos od 100.000,00 kuna kroz 3 godine planiran je za sanaciju Klise i 
130.000,00 za projekat zaštite okoliša). Još jednom ponavlja da Općina nije spremna, a svima 
je poznato da sva kućanstva trebaju imati kante za odvojeno prikupljanje otpada te smatra da 
ukoliko Vlada bude dosljedna u provedbo ove uredbe, Općina Pitomača će se naći u velikom 
problemu. 
 Gosp. Marin Aragović uključuje se u raspravu i navodi da problem komunalnog otpada 
nije samo problem Općine Pitomača nego je to problem cijele županije i države, a vezano uz 
reciklažno dvorište, ističe da je Općina Pitomača prva općina u županiji koja kreće u izgradnju 
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reciklažnog dvorišta i već vjerojano u sljedećoj godini biti će raspisan natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša te će se moći nabaviti i komunalna oprema. 
 Gosp. Danijel Bijuk ne vidi razlog zašto bi Općina čekala da Vlada prolongira uredbu 
već je mišljenja da bi trebali biti predvodnici u dobrim stvarima.  
 Gosp. Željko Grgačić iznosi da je na Skupštini udruga općine bilo govora o tome da  
95% općina nije spremno i preko udruge općina će se ići sa prijedlogom Vladi za prolongiranje 
uredbe. 
 Gosp. Danijel Petković osvrnuo se na dvije proračunske stavke. Tako navodi da su kroz 
program zaštite okoliša spomenute stavke: izgradnja reciklažnog dvorišta i sanacija odlagališta 
komunalnog otpada (3 x 100.000,00 kuna) koje se odnose na izradu projektne dokumentacije, 
dok je provođenje programa i zaštite okoliša planirano u iznosima od 130.000,00 kuna,  
255.000,00 kuna i 255.000,00 kuna. Konstatira da proračunska sredstva mogu biti inicijalna, 
odnosno dovoljno je da se osiguraju pozicije u proračunu. 
  Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da je načelnik potvrdio da je Klisa trajno zatvorena, 
što znači da se otpad s područja općine Pitomača odvozi u Viroviticu na njihovo odlagalište, a 
uzimajući u obzir da 1 tona odvezenog otpada košta 300,00 kuna,  postavlja pitanje:“ Koliko 
tjedno plaćamo za odvoz otpada na odlagalište u Viroviticu, odnosno koliko je to sredstava na 
mjesečnoj razini, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da će se kontaktirati Komunalno 
Pitomača d.o.o. i dostaviti pismeni odgovor. 

 
 

TOČKA 1. 
      
     Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu 
i projekcije za 2018. i 2019. godinu.  
 

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu sa detaljnim 
obrazloženjem dostavljen je u materijalima te je predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard 
Bakan zamolio pročelnika gosp. Danijela Petkovića za kratko pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković osvrnuo se na proračunsku godinu koja je donosila razne 
promjene u odnosu na prvobitno doneseni proračun za ovu godinu. Između ostalog istaknuo je 
da se prijedlogom ovog proračuna predlaže povećanje proračunskih pozicija i na strani prihoda i 
na strani rashoda za 228.500,00 kuna. Osnovni razlozi su ti što su se neke proračunske stavke 
dobro punile dok su neke zakazale, a isto je tako i na rashodovnoj strani, odnosno na nekim 
pozicijama potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje određenih troškova. 
Prihodovna strana znatno utječe na rashodovonu i prihodi poslovanja ovim III. Izmjenama i 
dopunama predloženi su u proračunu za povećanje u iznosu od  315.000,00 kuna prvenstveno 
zbog dobivanja određenih pomoći od nadležnih ministarstava (Ministarstvo regionalnog razvoja 
300.000,00 kuna i povećanje pomoći unutar općeg proračuna, kako za tekuće tako i za 
kapitalne pomoći) prihodi od pomoći predloženi su za povećanje u iznosu od 685.000,00 kuna. 
Što se tiče visine prihoda od imovine, predlaže se smanjenje u iznosu od 300.000,00 kuna zbog 
smanjenja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, a za smanjenje su predloženi i prihodi 
od poreza za 70.000,00 kuna i prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 86.500,00 kuna. Kod 
rashodovne strane (uračunat je donos salda iz prethodne godine) za sada je ostvarenje rashoda 
85%, a realno je za očekivati da će do kraja godine biti ostvarenje oko 90%. Obzirom da su u 
obrazloženju detaljno navedene sve stavke koje se predlažu za povećanje, odnosno smanjenje, 
zamolio je vijećnike ukoliko ih interesira pojedina pozicija, da postave pitanje. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Mirko Pavleković, Tihomir Gregurek, Nifada Begović) donijelo je 

 
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 
 /III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu sa projekcijama sa 
2018. i 2019. godinu i detaljnim obrazloženjem sastavni su dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 2. 
  
         Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 
na području općine Pitomača u 2017. godini. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da su točke 2. do točke 4. dnevnog reda vezane uz 
izmjene Proračuna. Iz prijedloga ove Odluke vidljivo je da se mijenja iznos sredstava socijalne 
skrbi i to sa 1.032.000,00 kuna na 1.072.000,00 kuna.   
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek, Nifada Begović), donijelo je 
 

O D L U K U 
O II. IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2017. GODINI 
 

 
Članak 1. 

U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2017. godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/16 i 11/17), iznos 
„1.032.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.072.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: jedan milijun 
trideset dvije tisuće kuna“ zamjenjuju se riječima: „slovima: milijun sedamdeset dvije tisuće 
kuna.“. 

 
Članak 2. 

Ova Odluka o II. Izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u 
"Službenim novinama" Općine Pitomača. 

 
TOČKA 3. 

  
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović) donijelo je 
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O D L U K U  
O II. IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 
Članak 1. 

  U članku 9. stavak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2017. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/16 i 
11/17) mijenja se i glasi: 
           „Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2017. godini procjenjuju 
se u iznosu od 305.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova 
gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

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

Rekonstrukcija         90.000,00 kuna 

3. 
Proširenje javne rasvjete u dijelu naselja 
Križnica 

Izgradnja  48.000,00 kuna 

2.  
Proširenje javne rasvjete na dijelu Ulice 
Petra Preradovića u Pitomači 

Izgradnja        167.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O:        305.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača 

“. 
Članak 2. 

             Ova Odluka o II. izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

  
Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova (Danijel Bijuk,  

Tihomir Gregurek, Nifada Begović, Aleksandar Nađ, Zlatko Majstor) donijelo je 
 

O D L U K U 
O III. IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 
 

/Odluka o III. Izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2017. godinu sastavni je dio zapisnika/. 
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TOČKA 5. 
  
 Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za 2017. godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) 
donijelo je 

 
III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA 

„POTOČNICA“ ZA 2017. GODINU 
 

/III. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu sa 
obrazloženjem sastavni su dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 6. 

  
Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Pitomača za 2017. godinu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) 

donijelo je 
 
II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE 

PITOMAČA ZA 2017. GODINU 
 

/II. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu 
sa obrazloženjem sastavni su dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 7. 

  
Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 

Britvić“ za 2017. godinu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk,  

Tihomir Gregurek) donijelo je 
 

III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU 
„DRAGO BRITVIĆ“ ZA 2017. GODINU 

 
/III. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. 

godinu sastavni su dio zapisnika/. 
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TOČKA 8. 
  

Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 
2020. godinu. 

 
Prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu zajedno sa projekcijama za 2019. i 

2020. godinu sa detaljnim obrazloženjem dostavljen je u materijalima te je predsjednik zamolio 
gosp. Danijela Petkovića za obrazloženje. 

Gosp. Danijel Petković između ostalog iznio je da je sukladno zakonskim odredbama 
prijedlog proračuna dan na e-savjetovanje sredinom mjeseca studenoga te se nitko nije javio sa 
prijedlozima. Navodi da su prihodi poslovanja za 2018. godinu planirani na prihodovnoj i 
rashodovnoj strani u iznosu od 29.990.000,00 dok su projekcije za 2019. i 2020. godinu manje 
za 10.000.000,00 kuna, odnosno planirana su sredstva u iznosu od 19.643.000,00 kuna, a 
razlog su znatno veća namjenska sredstva u 2018. godini za Općinu Pitomača jer ima potpisane 
ugovore za izradnju reciklažnog dvorišta u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama, za projekt 
energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića „Potočnica“ i za projekt rekonstrukcije rodne kuće Petra 
Preradovića. Nadalje navodi da su prihodi poslovanja najznačajniji, a među njima prihodi od 
poreza koji su planirani u iznosu 6.466.000,00 kuna (najdominantniji je prihod od poreza na 
dohodak od nesmostalnog rada sa 6.000.000,00 kuna). Što se tiče sredstava od Europske unije 
i nadležnih ministarstava, pozicija u 2018. godini je iznimno velika (17.344.000,00 kuna), a tu 
su važna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojeg se financira projekt 
„Preradović i Csokonai“ u iznosu od 5.420.000,00 kuna, projekt reciklažnog dvorišta za koje je 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo 3.490.000,00 kuna te sredstva Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova europske unije sa iznosom od 1.432.000,00 kuna, među kojima i 
za sufinanciranje vlastitog učešća u projetkima reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića.  

Nakon detaljnog pojašnjenja svih proračunskih stavaka, predsjednik Općinskog vijeća 
otvara raspravu. 

Gosp. Zlatko Majstor zadovoljan je sa predloženim proračunom, ali stavlja naglasak 
na to da bi se javna nabava trebala provoditi što transparentnije, odnosno da ne bude samo 
jedna ponuda. Osvrnuo se i na predizborno obaćenje u svezi nabave besplatnih udžbenika za 
učenike osnovnih škola te pohvaljuje općinskog načelnika koji je to napravo ove godine, a 
obzirom da u programu socijalne skbi postoji stavka za kupnju knjiga, nada se da će se to 
nastaviti i u slijedećoj školskoj godini. 

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je postojala ideja da se kupljene knjige vraćaju 
nakon školske godine, ali prema saznanjima, od sljedeće školske godine u 9. mjesecu će se 
školske knjige kompletno mijenjati, pa ne bi bilo nikakve svrhe da su se sada kupovale knjige. 
Stoga se i odlučilo da se roditeljima pomogne sufinanciranjem određenog iznosa za knjige.  

Gosp. Danijel Petković iznosi da je Zakon o javnoj nabavi postavio kriterije po kojima 
se provodi javna nabava, odnosno iznose do kojih se provodi jednostavna nabava i kao član 
Povjerenstva iznosi da je javna nabava transparentna. 

Gosp. Tihomir Gregurek konstatira da je proračun za 2018. godinu veći za 
10.000.000,00 kuna u odnosu na ovu godinu te Općina ima konkretne projekte kao što su 
reciklažno dvorište, energetska obnova dječjeg vrtića i interpretacijski centar, ali iznosi da u  
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usporedbi npr. sa susjednim gradom Đurđevcom čiji je proračun iznosio prijašnjih godina koliko 
i Općine Pitomača, proizlazi da je njihov proračun preko 90.000.000,00 kuna za narednu 
godinu. Slaže se s time da su se u Općini Pitomača pokrenuli određeni poslovi, ali nije 
zadovoljan što ga manje planirane projekcije za 2019. i 2020. godinu vraćaju unatrag. 

Gosp. Željko Grgačić istaknuo je da otkada obnaša funkciju općinskog načelnika, 
nikad se općinski proračun nije preuveličavao, a što se tiče usporedbe sa Đurđevcom, 
napominje da je Đurđevac grad te na drugačiji način prihoduje sredstva. 

Gosp. Danijel Bijuk pohvaljuje sve dobro što je napravljeno, pogotovo one projekte 
koji su se ostvarili besplatno, ali je zamolio da se razmotri stavka, odnosno program 1005 - 
program poticanja razvoja gospodarstva. Podsjeća da se i Općina Pitomača, kao i kompletna 
država, bori sa istim problemom, a to je odlazak stanovništva te ostaje puno napuštenih kuća u 
kojima nema nikoga. Temelj za zaustavljanje toga nazadovanja upravo je razvoj gospodarstva. 
Tu se osvrnuo na stavku poticanja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 300.000,00 kuna te 
podsjeća da je na području općine oko 1300 OPG-ova i pita kako se namjeravaju pokriti sve 
njihove potrebe. Stoga predlaže da se razmisli o tome da se ta stavka u projekcijama u 
budućnosti poveća, odnosno da se otvore nova radna mjesta koja bi zadržala ljude da ostanu 
na ovom području. Nadalje iznosi da nije dovoljno samo nešto konstatirati, već i dalje iznalaziti 
načine da svima bude bolje. 

Gosp. Rikard Bakan podržava ovakvo razmišljanje i naglašava činjenicu da je za 
poticanje sredstava za poduzetništvo, od osiguranih 250.000,00 kuna, realizirano svega 
94.000,00 kuna. Ukazuje da je Općina ta koja može osigurati nekakva inicijalna sredstva i iznosi 
da ovdje nedostaje poduzetničkog duha, a ukoliko bude bilo kakvih inicijativa tijekom godine, 
izmjenama i dopunama to se može realizirati.  

Gosp. Željko Grgačić navodi da je Općina stvorila uvjete i između ostalog stavila u 
poslovni plan „Aršanj“ radi razvoja turističke djelatnosti te se otkupljuje zemljište, proširuje 
industrijska zona, ali nema nikakve inicijative od strane potencijalnih investitora. 

Gosp. Danijel Petković potvrđuje da je Općina tu da stvara uvjete, a to je i učinjeno 
jer je zona infrastrukturno opremljena općinskim sredstvima koja nisu izrazito velika, ali su 
poslužila svrsi i trenutno nema slobodne parcele te se radi na tome da se zona pokuša proširiti. 
Iznosi podatak da će u 2018. godini Virovitičko - podravska županija u industrijskoj zoni graditi 
poduzetnički inkubator (investicija vrijedna 10.000.000,00 kn) te je i Općina planirala 
300.000,00 kuna za tu namjenu. Smatra da je i osnivanje tvrtke „Draft“ doprinijelo pružanju 
pomoći i poticaja gospodarstvu.  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Danijel Bijuk) i 1 
SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek) donijelo je 

 
 

PRORAČUN OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 
 
/Proračun Općine Pitomača za 2018. godinu sa  projekcijama za 2019. i 2020. godinu i 

detaljnim obrazloženjem sastavni je dio zapisnika/. 
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TOČKA 9. 

  
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su točke 9. do 17. današnjeg dnevnog reda vezane 

uz donijeti Proračun za 2018. godinu te poziva vijećnike da se uključe u raspravu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 

Tihomir Gregurek) donijelo je 
   O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu 
 

/Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu sastavni je dio 
zapisnika/. 
 

TOČKA 10. 
  
 Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2018. godini. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da iz prijedloga Programa socijalne skrbi u 2018. godini 
proizlazi da je planiran u iznosu od 912.000,00 kuna, a u članku 3. prijedloga Programa detaljno 
je navedena namjena sredstava socijalne skrbi te otvara raspravu. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 
 

P R O G R A M   
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

 NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2018. GODINI 
 

/Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. 
godini čini sastavni dio zapisnika/.  

 
TOČKA 11. 

  
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2018. godinu. 
 
Iz prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini vidljivo je da su planirana sredstva u iznosu od 710.000,00 kuna koja će se rasporediti za 
financiranje izgradnje vodoopskrbnog sustava, kanalizacijskog sustava, plinskog sustava, javno 
prometnih površina te  izgradnju i rekonstrukciju groblja i javne rasvjete. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek) donijelo je 

 
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 
 

/Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2018. godinu čini sastavni dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 12. 
  

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2018. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su za Program održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2018. godini planirana sredstva u iznosu od 1.435.000,00 kuna koja 
se predviđaju ostvariti od uplate za komunalnu naknadu, naknade za pravo puta i naknade za 
ekosplataciju mineralnih sirovina. 

Gosp. Zlatko Majstor zamjećuje da je zimska služba u prošlogodišnjem Proračunu 
previđena u iznosu 100.000,00 kuna, a u ovom Programu je upisano 150.000,00 kuna, pa ga 
interesira da li je to poskupljenje za 50%. 

Gosp. Danijel Petković pojašnjava da to nije zasebna stavka u proračunu, već se 
odnosi na poziciju - nerazvrstane ceste. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 

Tihomir Gregurek) donijelo je 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 
PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 

 
/Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2018. godinu čini sastavni dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 13. 
  
          Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  
zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske. 
 

Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su za ostvarenje u iznosu od 
560.000,00 kuna i to od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a u 
članku 3. prijedloga Programa navedeni su projekti i aktivnosti na koje se namjeravaju utrošiti 
ta sredstva te predsjednik otvara raspravu. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 

Tihomir Gregurek, Nifada Begović) donijelo je 
 

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

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 
 
UVOD 

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

Članak 2. 
              Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2018. godinu planirana su za ostvarenje u 
iznosu od 560.000,00 kuna i to od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
 
NAMJENA SREDSTAVA 

Članak 3. 
          Sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta utrošiti će se na 
slijedeće projekte i aktivnosti:  
 
1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu 
 
          Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2018. godini 
obuhvaća sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta u 
naseljima na području općine Pitomača koje se koriste za ulazak u naselje i prometovanje 
poljoprivredne mehanizacije. Za provedbu ovih aktivnosti planirani su slijedeći iznosi:  
 uređenje poljskih putova - 105.000,00 kuna. 
 
2. Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede 
 
         Programom će se sufinancirati projekti poticanja poljoprivredne proizvodnje tipa 
provođenja analize kvalitete poljoprivrednog zemljišta, izobrazbe poljoprivrednika za rukovanje 
pesticidima i strojevima u poljoprivredi, subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja 
goveda, a prema potrebi provoditi će se edukacija, promidžba i informiranje ruralnog 
stanovništava o europskim fondovima, mogućnostima unaprjeđenja gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem, o održivom razvoju, ekološkoj proizvodnji i slično. U 2018. godini za 
ove projekte i aktivnosti planira se 250.000,00 kuna. 
 
3. Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge 
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U 2018. godini provoditi će se programi deratizacije i dezinsekcije te ostalih veterinarskih 
usluga radi sprječavanja  uzroka nastalih štetnim djelovanjem poljoprivredne proizvodnje, za što 
su planirana slijedeća sredstva: 
 provođenje deratizacije i dezinsekcije - 79.000,00 kuna,  
 veterinarske usluge - 10.000,00 kuna, 
 zaštita životinja – 20.000,00 kuna, 
 subvencija pregleda na trihinelozu - 40.000,00 kuna.  
  
4. Geodetsko - katastarska izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta i sređivanje vlasničkih 
odnosa nad istim  
 
          Za rješavanje geodetsko - katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta i 
sređivanje vlasničkih odnosa nad istim u 2018. godini planirana su sredstva u slijedećim 
iznosima:  
 objave oglasa - 6.000,00 kuna, 
 izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta - 50.000,00 kuna. 
  
 
REALIZACIJA PROGRAMA 

Članak 4. 
          Planirana i raspoređena novčana sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog 
Programa izdvajati će se iz Proračuna Općine Pitomača u skladu s dinamikom njegovog 
punjenja.  
          Planirana i raspoređena sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog Programa 
mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Pitomača mijenjati ovisno o ostvarenju 
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama. 
          Za realizaciju ovog Programa zadužen je Općinski načelnik. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 
Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 

01. siječnja 2018. godine. 
 

TOČKA 14. 
  
   Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se sredstva spomeničke rente za 2018. godinu 
namjeravaju koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara kroz projekt „Preradović & 
Csokonai“. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 
 

P R O G R A M 
utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 
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Članak 1. 
        Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih 
dobara na području općine Pitomača. 

Članak 2. 
         Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu u 
ukupnom iznosu od 500,00 kuna. 
       Sredstva spomeničke rente koriste se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara kroz 
Projekt „Preradović & Csokonai“ sufinanciran od strane INTERREG Mađarska - Hrvatska. 

 
Članak 3. 

         Sredstva spomeničke rente utrošiti će se za provođenje aktivnosti na projektu Objekti u 
kulturi. 

Članak 4. 
        Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2018. godine. 

 
TOČKA 15. 

  
 Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu. 
 

Iz materijala je vidljivo da se sredstva šumskog doprinosa za 2018. godinu namjeravaju 
koristiti za sufinanciranje izgradnje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže te predsjednik otvara 
raspravu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek) donijelo je 
 

P R O G R A M 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 

 
Članak 1. 

         Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018. 
godinu kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 
sortimenti) u visini 3,5%, a u područjima od posebne državne skrbi u visini od 5% prodajne 
cijene proizvoda na panju. 

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

Članak 3. 
         U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2018. godinu planiraju se u 
iznosu od 100.000,00 kuna, a koristit će se za sufinanciranje: 
- izgradnje vodoopskrbne mreže - 50.000,00 kuna, 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 50.000,00 kuna. 



- 17 - 
 

Članak 4. 
         Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2018. godine. 

 
TOČKA 16. 

 
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu. 
 

Iz prijedloga ovog Programa proizlazi da se planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 
kuna namjeravaju utrošiti za troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu i za izgradnju 
javno prometnih površina. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (Danijel Bijuk, Tihomir 
Gregurek) donijelo je 
 

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

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
 

Članak 1. 
           Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 

Članak 2. 
          Prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi predstavlja iznos u visini od 30% naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koristi se namjenski za izradu prostornih planova te za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja. 
 

Članak 3. 
           Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. 
godinu, planirana u iznosu od 150.000,00 kuna utrošiti će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 20.000,00 kuna, 
- izgradnju javno prometnih površina - 130.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
          Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2018. godine. 
 

TOČKA 17. 
  
 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 
      Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

 Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu 
  

Članak 1. 
 Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način 
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: 
Proračun) za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 Sredstva planirana u Proračunu za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom 
vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke iznose 27.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj svoti 

125,00 kuna, tako da se sredstva raspoređuju pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njenih 
članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:  

    
-  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
                                                 9 članova             1.125,00 kuna, 
 
-  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP   
                                                 2 člana                                                    250,00 kuna, 
                                                                                                   
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS     
                                                 2 člana                          250,00 kuna, 
 
- HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE (HSPD)   

                  2 člana                          250,00 kuna, 
 

- HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI (HNS) 
                                                 1 član                                                      125,00 kuna, 
 
- HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU    
                                                 1 član                                                      125,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog  spola, političkim 

strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća, što predstavlja mjesečnu svotu od 12,50 kuna tako da političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu, i to: 
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- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 
                                                  1 članica                12,50 kuna, 
 
- HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI-LIBERALNIM DEMOKRATIMA (HNS) 
                                                  1 članica                                                 12,50 kuna, 
 
- HRAST - POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU   
                                                  1 članica                                                12,50 kuna. 
 

Članak 5. 
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se tromjesečno u jednakim 

iznosima na žiro-račun političke stranke. 
 

Članak 7. 
 Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za financije i proračun. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 

01. siječnja 2018. godine. 
 

TOČKA 18. 
 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača. 
 
 Gđa Mirela Tudić Rengel pojašnjava da je donijeta izmjena Zakona o lokalnim 
porezima kojom je ukinut porez na nekretnine jedinica lokalne samouprave i brisane  su 
odredbe koje su govorile da porez na kuće za odmor prestaje sa 01.01.2018. godine te je 
zakonska obveza prilagoditi postojeću općinsku odluku o lokalnim porezima.  
 

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

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

U Odluci o lokalnim porezima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
5/17) članak 2. briše se. 

 
Članak 2. 

Poglavlje IV. POREZ NA NEKRETNINE i članak 12. brišu se. 
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Članak 3. 
U članku 13. iza riječi uprava umjesto zareza stavlja se točka, a riječi „osim poreza 

propisanih u glavi IV. ove Odluke“ brišu se. 
 

Članak 4. 
Članak 17. briše se. 

 
Članak 5. 

Članak 18. briše se. 
Članak 6. 

Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 19. 
  
   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, 
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine 
Pitomača. 
 
   Gosp. Rikard Bakan konstatira da je također zbog usklađenja sa izmjenama Zakona o 
lokalnim porezima, potrebno uskladiti postojeću općinsku Odluku.  
 
         Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,  

naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača  
 
             Članak 1. 
 U Odluci o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate lokalnih poreza Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17) u 
članku 1. iza riječi „Pitomača“ zarez se briše te se stavlja točka, a riječi „osim poreza propisanih 
u glavi IV. Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj 5/17)“ brišu se. 
 

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

 
TOČKA 20. 

  
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, 

Područni ured Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko 
- podravske županije za područje općine Pitomača. 
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Gosp. Rikard Bakan podsjeća da izvješće Državnog ureda za reviziju zbog opsežnosti 

nije dostavljeno u materijalima već je vidljivo na općinskim stranicama.  
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Nifada Begović, Aleksandar Nađ, Zlatko Majstor) donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica 

o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim  
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko-podravske 

  županije za područje općine Pitomača 
 

I. 
 Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica, KLASA:041-
01/16-10/64, urbroj: 613-12-17-56 od 23. listopada 2017. godine o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Virovitičko-podravske županije za područje općine Pitomača. 
 

II. 
 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 21. 
  

Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine 
Pitomača za razdoblje od 2018. do 2020. godine. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da sukladno Zakonu o koncesijama, na zahtjev 
ministarstva nadležnog za financije, Općina dostavlja srednjoročni (trogodišnji) plan o davanju 
koncesija, a postojeći plan na području općine Pitomača donesen je za razdoblje 2015. - 2017. 
godine te je potrebno donijeti novi Srednjoročni plan za razdoblje 2018. - 2020. godine.  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 
  SREDNJOROČNI PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU 

OPĆINE PITOMAČE ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE 
 

Članak 1. 
Donosi se Srednjoročni plan davanja koncesija na području općine Pitomača za razdoblje 

2018. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Plan). 
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Članak 2. 
U skladu sa točkom I. ovog Plana u razdoblju od 2018. do 2020. godine planira se dati 

sljedeća koncesija: 
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača 

 planirani broj koncesija: 1 (jedna) koncesija tijekom 2019. godine, 
 vrsta i predmet koncesije: koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova, 
 rok na koji se koncesija planira dati: 4 (četiri) godine sukladno Odluci o komunalnim 

djelatnostima na području općine Pitomača, 
 procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kuna. 
 planirani rashodni od koncesije: utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka 

davanja koncesije, 
 očekivana gospodarska korist: utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada i planiranih 

rashoda od koncesije 
Članak 3. 

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15), Zakon o 
koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području 
općine Pitomača („Službene novine Općine Pitomača“ broj 2/14. i 8/14). 
 

Članak 4. 
Tijekom 2019. godine ističe Ugovor  o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na 

području općine Pitomača sklopljen sa tvrtkom DIMKO d.o.o., Pitomača, Dravska 275. 
 

Članak 5. 
Plan koncesija dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije najkasnije do kraja 

siječnja iduće godine. 
Članak 6. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača.  

TOČKA 22. 
 
 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 
2018. godinu. 
 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da Općina provodi samo koncesiju za obavljanje 
dimnjačarskih poslova, a ista ne izlazi do 01. lipnja 2019. godine i nema potrebe za davanjem 
novih koncesija te se predlaže donošenje Odluke kojom se ne planira davanje koncesija u 2018. 
godini.  

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

GODIŠNJI PLAN 
davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu  
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/Godišnji plan koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu sastavni je dio 
zapisnika/. 
  

TOČKA 23. 
    
 Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je ta točka na prethodnoj sjednici Vijeća skinuta s 
dnevnog reda radi usklađivanja sa Zakonom te su vijećnici u privitku materijala za ovu sjednicu 
dobili obrazloženje. Stoga se predlaže donošenje ove Odluke kao što je predloženo u 
materijalima.  

Gđa Mirela Tudić Rengel napominje da je Odluka usklađena sa Zakonom o vlasništvu 
i drugim stvarnim pravima kao i Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu 
RH. Također napominje da su prve tri točke članka 5. regulirane sa Zakonom o vlasništvu i 
stvarnim pravima i sa Zakonom  o upravljanju državnom imovinom u vlasništvu RH, točka 4. 
regulirana je Zakonom o prostornom uređenju, točka 5. regulirana je Zakonom o prostornom 
uređenju i Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, a točka 6. Zakonom 
o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, odnosno člankom 92. Posebno je 
istaknula da postoje brojni zakonski propisi i pitanje vlasništva nije regulirano samo jednim 
zakonom nego sa više njih.   
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović, Mirko Pavleković) donijelo je 

 
O D L U K U 

o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama 
u vlasništvu Općine Pitomača 

 
 
 /Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine 
Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 24. 
  
 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora. 
 
 Gđa Mirela Tudić Rengel navodi da je Odluka usklađena sa izmjenom Zakona o zakupu 
poslovnog prostora. Nadalje navodi da je zakupodavac dužan dosadašnjem zakupniku ponuditi 
sklapanje Ugovora o zakupu na određeno vrijeme, koje ne smije biti dulje od 5 godina, osim 
ako taj poslovni prostor ne koristi za obavljanje djelatnosti. Također se riječi: „Upravni odjel za 
gospodarstvo“ zamjenjuju riječima: „Jedinstveni upravni odjel“, a navedene su formulacije koje 
se odnose na kupoprodaju poslovnog prostora, odnosno da o kupoprodaji poslovnog prostora 
odlučuje ili Općinski načelnik ili Općinsko vijeće. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović, Mirko Pavleković) donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu 

i kupoprodaji poslovnog prostora 
 

Članak 1. 
U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 2/12) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi: 

  „Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac je dužan sadašnjem zakupniku 
poslovnog prostora koji u potpunosti ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu ili na zahtjev 
zakupnika, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen dati pismenu ponudu 
za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina, osim ako joj 
je taj poslovni prostor potreban za obavljanje vlastite djelatnosti.“ 
 

Članak 2. 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude iz stavka 3. 

ovog članka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.“ 
 

Članak 3. 
U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi „u roku od 30 dana“ zamijenjuju se 

riječima „najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen“. 
 

Članak 4. 
U članku 6. stavku 1. točki 8. riječi „Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 

komunalne poslove Općine Pitomača (u nastavku: Upravni odjel) zamijenjuju se riječima 
„Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača (u nastavku: Jedinstveni upravni odjel).“ 

U stavku 2. istog članka riječ „broj“ i brojka „174/04“ brišu se. 
 

Članak 5. 
Članak 14. briše se. 
 

Članak 6. 
 Članak 21. briše se. 
 

                                                   Članak 7. 
U članku 35. stavku 4. točki 9. riječi Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 

komunalne poslove Općine Pitomača (u nastavku: Upavni odjel) zamijenjuju se riječima 
„Jedinstveni upravni odjel“. 

 
Članak 8. 

 Iza članka 38. dodaje se novi članak 39. koji glasi: 
 Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju poslovnog prostora donosi 
Općinsko vijeće Općine Pitomače ukoliko pojedinačna vrijednost poslovnog prostora prelazi  
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0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje 
o prodaji poslovnog prostora. 
 Ukoliko pojedinačna vrijednost poslovnog prostora ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez 
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o prodaji poslovnog 
prostora tada Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupoprodaju poslovnog prostora 
donosi Općinski načelnik. 
 

Članak 9. 
Dosadašnji članci 39. i 40. postaju člancima 40. i 41. 
 

Članak 10. 
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača. 
                                         

TOČKA 25. 
  

Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na 
području općine Pitomača. 
 

Gđa Mirela Tudić Rengel daje pojašnjenje da prema važećoj Uredbi Općina ne smije 
niti jednoj udruzi dati poslovni prostor bez provedbe javnog natječaja tako da sve udruge koje 
će biti zainteresirane sa neki prostor u vlasništvu općine, morati će se javiti na javni natječaj, a 
to se odnosi i na one udruge koje već koriste općinski prostor. Stoga je potrebno donijeti 
predloženi Pravilnik. 

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

PRAVILNIK 
o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na 

području općine Pitomača 
 

 /Pravilnik o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na području općine 
Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 26. 

  
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području općine Pitomača za 2018. - 2021. godinu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Danijel Bijuk) 

donijelo je 
 
/Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 

2018. - 2021. godinu sastavni su dio zapisnika/. 
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TOČKA 27. 
  

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača 
u 2017. godini. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da iz Zakona o sustavu civilne zaštite proizlazi obveza 

Općine da uz Proračun za 2018. godinu razmotri Analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području općine za 2017. godinu. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) 
donijelo je 

ANALIZU 
stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini 

 
/Analiza sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini sastavni je 

dio zapisnika/. 
 

TOČKA 28. 
  
   Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. - 2020. godina. 
 
 

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

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA 

ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE 
 
 

/Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. 
godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2018. do 2020. godine sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 29. 
  
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja 
reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da su u materijalima za sjednicu vijećnici primili prijedlog 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja „VIDRA“ - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko - 
podravske županije, za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u 
Općini Pitomača“, čija je ponuda iznosila 231.250,00 kuna s PDV-om. Obzirom da Općinski 
načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez  
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primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina (do iznosa 87.948,92 kn), potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.  

Gosp. Danijel Bijuk pita kako je moguće da „Draft“ d.o.o., tvrtka koju je osnovala 
Općina Pitomača, nije se udostojila javiti na ovaj natječaj, na što je gosp. Danijel Petković 
odgovorio da Draft d.o.o. nije mogao ispuniti uvjete natječaja. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek) donijelo je 
Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja 

reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ 
 

 /Izvješće Državnog ureda za revizije, Područni ured Virovitica sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 30. 
 

 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača. 
 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Općina Pitomača zaprimila određeni broj zahtjeva za 

raskid Ugovora o općinskoj stipendiji iz razloga dobivanja državne stipendije pa se predlaže 
promjena navedenog članka na način da se u ovakvom slučaju ne vraća ukupno primljen iznos 
stipendije, već samo iznos primljen za tekuću akademsku godinu. Napominje da su državne 
stipendije povoljnije što se tiče novčanih sredstava, a dosadašnji Pravilnik je u slučaju raskida 
ugovora predviđao da studenti moraju vratiti stipendiju što ne bi bilo pošteno prema studentima 
koji su uredno izvršavali svoje obveze.  

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

 
O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
           U Odluci o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
11/17)  u članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 “Korisnici sredstava iz članka 17. stavka 2. alineje 1, 3. i 4. dužni su u cijelosti vratiti 
primljene stipendije u slučaju raskida ugovora o korištenju.” 
 

Članak 2. 
           U članku 18. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi: 

“U slučaju raskida ugovora iz članka 17. stavka 2. alineje 2., korisnik stipendije nema 
obavezu vraćanja primljenih stipendija za prethodne godine, ukoliko uredno ispunjava obaveze 
iz članka 15. ove Odluke.” 
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Članak 3. 
            Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 31. 

  
Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i 

projekcije za 2019. i 2020. godinu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 
FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ ZA 2018. GODINU 

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 
 

/Financijski plan Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 32. 

  
 Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i 
projekcije za 2019. i 2020. godinu. 
 

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

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

 
/Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu sastavni je dio 

zapisnika/. 
 

TOČKA 33. 
  
  Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. 
godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović) donijelo je 
 
 

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU  „DRAGO BRITVIĆ“ ZA 2018. GODINU 
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU 

 
/Financijski plan Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu sastavni je dio 

zapisnika/. 
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TOČKA 34. 
 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 

zadužnice Ministarstvu turizma Republike Hrvatske za sufinanciranje projekta 
„Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra 
Preradovića“. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su vijećnici na klupe primili prijedloge za ovu i 

slijedeće dvije točke te je zamolio pročelnika za pojašnjenje. 
Gosp. Danijel Petković navodi da je Ministarstvo turizma odobrilo općinski projekt 

vezan uz financiranje projekta vezanog uz opremanje i nabavu multimedijske opreme 
Interpretacijskog centra Petra Preradovića u iznosu od preko 400.000,00 kuna  te je stoga 
potrebno donijeti Odluku o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu turizma RH u iznosu od 500.000,00 kuna, kako bi Općinski načelnik mogao 
potpisati istu u svrhu osiguranja odobrenih sredstava. Projekt se oslanja na projekt obnove 
rodne kuće Petra Preradovića (Interreg). Napominje da je odluka za sva tri projekta potrebna iz 
razloga što Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina (do iznosa 87.948,92 kn) te je potrebna Odluka 
Vijeća. 

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

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  

Ministarstvu turizma Republike Hrvatske za sufinanciranje projekta 
 „Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra 

 Petra Preradovića“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

turizma Republike Hrvatske u iznosu 500.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Opremanje i 
nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“ u svrhu osiguranja 
odobrenih sredstava sukladno Odluci o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava 
temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, KLASA: 430-01/17-
03/1, URBROJ: 529-05-17-14 od 06. prosinca 2017. godine, uslijed njihovog nenamjenskog 
korištenja ili korištenja izvan ugovorenoga roka. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 

iznosu 500.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu turizma Republike 
Hrvatske, Zagreb, Prisavlje 14 temeljem Ugovora br. 9-II/2017 JTI o sufinanciranju sukladno 
uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 35. 
 

Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na 
adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača. 

 
Gosp. Danijel Petković iznosi da je sa Ministarstvom za zaštitu okoliša i Fondom za 

energetsku učinkovitost potpisan Ugovor temeljem kojeg se Općina javila na natječaj 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za sufinanciranje vlastitog učešća (80 
% iznosa koji općina mora izdvojiti, a odobrilo ga je nadležno ministarstvo). Kao prilog 
ostvarenju toga Općina mora dostaviti zadužnicu. Stoga je potrebno donijeti Odluku o davanju 
financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije u iznosu od 300.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Energetska obnova 
zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“, kako bi Općinski načelnik mogao potpisati istu u svrhu 
osiguranja odobrenih sredstava.  

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

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje  
projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica 

 na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“ 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 300.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, 
Pitomača“ na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz 
Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., broj 
KK.04.2.1.03.0062 sklopljenog 06. studenoga 2017. godine u sklopu Operativnog programa 
„Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godine u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno 
kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Odluci o odobravanju sredstava za 
sufinanciranje provedbe EU projekta KLASA: 402-07/17-02/359, URBROJ: 538-06-1-1/218-17-2 
od 11. prosinca 2017. godine.  

 
 Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 
iznosu 300.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 
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Članak 3.  
Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22 temeljem Ugovora o dodjeli sredstava 
Fonda koji će se sklopiti između navedenoga Ministarstva i Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 36. 

 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 

zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“. 
 

Gosp. Danijel Petković pojašnjava da su odobrena sredstva Ministarstva zaštite 
okoliša te se Općina javila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije, koje može sufinancirati iznos od 492.570,00 kuna. Ukoliko budu odobrena sredstva od 
strane Ministarstva u navedenom iznosu, potrebna je Odluka o davanju financijskog osiguranja 
u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 
500.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, 
kako bi Općinski načelnik mogao potpisati istu u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno 
kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.  

 
Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se na izgradnju reciklažnog dvorišta u Rakitki i 

konstatirao da je u blizini tog dvorišta planirana najsuvremenija tvornica čajeva u Evropi te 
smatra da to nikako ne može stajati jedno pored drugog (tvornica i otpad) pa pita da li Općina 
nije mogla iznaći neku drugu lokaciju za reciklažno dvorište.  

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da u trenutku pokretanja projekta reciklažnog 
dvorišta, nije bilo niti spomena o tome da će tvrtka Jan spider d.o.o. planirati izgradnju tvornice 
čajeva, ali  također pojašnjava da se ovdje radi o privremenom odlaganju otpada (staklo, 
željezo, plastika, papir...) pa ne bi trebalo biti uobičajenog smrada kao što je se sa ostalim 
otpadom koji će se i dalje odvoziti na odlagalište u Viroviticu.  

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

 
O D L U K U 

o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje  

projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 500.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“ na temelju Ugovora o dodjeli  
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bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom 
razdoblju 2014.-2020., broj KK.06.2.1.03.0012 sklopljenog 18. listopada 2017. godine u sklopu 
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. godine u svrhu osiguranja 
sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza. 

 
 Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 
iznosu 500.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22 temeljem Ugovora o dodjeli sredstava 
Fonda koji će se sklopiti između navedenoga Ministarstva i Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
 
 

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik poziva sve 
vijećnike na božićni domjenak koji se se upriličiti dana 22. prosinca te zaključjuje sjednicu u 
18,55 sati i zahvaljuje na odazivu.       
             
                                                 PREDSJEDNIK: 
                      Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 


