
Z A P I S N I K  
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 17. studenoga 2014. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/53, Urbroj: 2189/16-14-1 od 11. 
studenoga 2014. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 14 
vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći  
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D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice, 
 - Aktualni sat, 
   
     1. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača 
za 2014. godinu, 
         2. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjene Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2014. godini, 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za 2014. godinu, 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2014. godinu, 

7. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pitomača, 
   8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana davanja 
koncesija za 2015. godinu, 
   9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog 
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine,  

10. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod - razmatranje Izvješća o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na 
području Virovitičko - podravske županije, 
 11. Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar - razmatranje Izvješća o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko - podravske županije, 
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pitomača za razdoblje od 2014. do 2020. godine, 
   13 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača, 
          14. Različito. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice 
   
 Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA.   
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su na sjednicu upravo pristigli vijećnici 
Željka Begović i Tomislav Lovreković, te je današnjoj sjednici nazočno ukupno 16 vijećnika. 
 
  - Aktualni sat. 
 
 Gđica Ivana Deskar pita kakvi su planovi za daljnji razvoj Turističke zajednice Općine 
Pitomača? Ujedno napominje da je na web stranici Općine Pitomača naišla na popis Ugovora 
Općine Pitomača s poslovnim subjektima, a među kojima su upisani npr.  Ugovor o  
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sufinanciranju projekta „Povratak Petra Preradovića“, Ugovor o sufinanciranju projekta „Romski 
put“, „Interaktivni digitalni sustav turističke ponude Općine Pitomača“ pa je interesira kakvi su 
to projekti? Također ima saznanja da djeca iz PŠ na području naše općine (konkretno PŠ Stari 
Gradac) moraju u školu donositi novac za papir, strunjače, tepih i sl. pa u ime mještana pita da 
li bi Općina mogla pomoći određenim financijskim sredstvima? 
  
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da današnjoj sjednici nije nazočan pročelnik gosp. 
Marinko Barčan koji bi mogao detaljnije pojasniti spomenute projekte, ali se odgovor može 
dostaviti u pismenom obliku. Napominje da se uglavnom radi o projektima prijavljenim 
Hrvatskoj turističkoj zajednici ili Ministarstvu turizma, a za svaki projekt  koji se prijavljuje na 
bilo koji natječaj, mora se predvidjeti i način sufinanciranja. Izvješćuje da je održana skupština 
Turističke zajednice na kojoj je bilo nazočno 23 od ukupno 31 člana Skupštine Turističke 
zajednice pa je na istoj izabrano Turističko vijeće. Nadalje navodi da je u Financijskom planu 
predviđeno ustrojstvo turističkog ureda, odnosno zapošljavanje djelatnika tako da će natječaj 
biti raspisan početkom slijedeće godine.  
 Gosp. Damir Begović zamolio je da se o projektima dostavi pismeni odgovor. 
 
 Na pitanje o donošenju bilo kakvih novaca u područne škole, načelnik gosp. Željko 
Grgačić odgovorio je da o tome nema nikakvih saznanja, ali je istaknuo da Općina Pitomača 
sufinancira rad OŠ. 
 Gosp. Damir Begović  smatra da to pitanje zapravo treba postaviti ravnatelju OŠ, jer 
Općina Pitomača godišnje izdvaja sredstva u iznosu od 70.000,00 kn za OŠ. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora interesiraju projekti iz europskih fondova, odnosno pita da li 
Općina Pitomača ima pripremljen projekt (konkretno za plasteničku proizvodnju) o kojoj je bilo 
govora na prethodnim sjednicama. 
 Gosp. Željko Grgačić podsjeća da se radi o 15 ha poljoprivrednog zemljišta sa kojim 
raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište i pitanje je da li će se taj projekt ostvariti. Iznosi 
da Općina surađuje sa konzultantom jer se otvaraju velike mogućnosti za projekte, ali najprije 
treba izvidjeti za koje projekta Općina ima potrebitu dokumentaciju pa će se ovisno o tome 
raditi na istima. 
 Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i navodi da će to uglavnom biti projekti 
u svezi ruralnog razvoja.  
 

TOČKA 1. 
 

   Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Pitomača za 2014. godinu. 
 
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove, iznosi da je prijedlog II. izmjena i dopuna rađen na osnovi podataka o 
ostvarenju sa danom 31. listopada kada je ostvarenje proračuna i na strani prihoda i na strani 
rashoda bilo cca 73 %, što je manji postotak od planiranog. Stoga je i predloženo smanjenje 
proračuna za 245.000,00 kn. U trenutku slanja materijala nije se imalo saznanja o odobrenju 
sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (590.000,00 kuna, 
umjesto planiranih 300.000,00 kn za Srednju školu), pa smanjenja u stvari nema, ali se odlučilo 
ne mijenjati predloženo. U obrazloženju uz prijedlog II. izmjena i dopuna detaljno su navedene 
sve predviđene promjene pa ukoliko nekoga interesira određena stavka, može zatražiti 
pojašnjenje. 
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  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Zoran Kovač i Zlatko Majstor), donijelo je 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2014. GODINU 

 
 
 II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 2. 

 
         Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjene Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2014. godini. 
 
 Gosp. Damir Begović  podsjeća da ova točka, kao i naredne točke 3. i 4. današnjeg 
dnevnog reda, vezane su uz donijete II. izmjene i dopune Proračuna. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
II. IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2014. GODINI 
 

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

Pitomača u 2014. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 11/13 i 6/14), iznos 
«1.385.000,00» zamjenjuje se iznosom «1.363.000,00», a riječi u zagradi «slovima: «milijun 
tristo osamdeset pet tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «milijun tristo šezdeset tri tisuće  
kuna». 

 
Članak 2. 

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

TOČKA 3. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu. 

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

 
IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 

 
UVODNE ODREDBE 
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Članak 1. 
 Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2014. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 11/13) mijenja se i 
glasi: 
          „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2014. godinu planirana su u iznosu od 1.430.000,00 kuna (slovima: milion 
četiristo trideset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
 
- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna       280.000,00 kuna.“ 
 

Članak 2. 
 Tablica u članku 3. mijenja se i glasi: 
 

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 30.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 610.000,00 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 150.000,00 kuna 

4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 450.000,00 kuna 

                                                                  U K U P N O:  600.000,00 kuna 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA  

5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica  

                                                                    U K U P N O:  50.000,00 kuna 

                                                                       S V E U K U P N O:  1.430.000,00 kuna 

 
Članak 3. 

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

TOČKA 4. 
 

 Razmatranje prijedloga i donošenje II. izmjena Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora zanima zašto su smanjena sredstva za sanaciju odlagališta 
komunalnog otpada, a u programu gospodarenja vidljivo je da ima puno obveza, a i nalaz 
revizije nije predobar. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da se ne radi o nekakvom smanjenju sredstava 
za održavanje „klise“, već pozicije solarne energije. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 
 

II. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 

 
Članak 1. 

 
 U članku 7. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2014. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 
6/14) iznos «150.000,00» zamjenjuje se iznosom «300.000,00». 
 U članku 7. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 



- 7 - 
 
 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:      300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 

Članak 2. 
 U članku 8. stavku 2. iznos «250.000,00» zamjenjuje se iznosom «300.000,00». 
 U članku 8. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela naselja  
Pitomača (Vinogradska ulica) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 

 
 

Članak 3. 
U članku 10. stavku 2. iznos «230.000,00» zamjenjuje se iznosom «80.000,00». 
U članku 10. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 

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

1. Odlagalište komunalnog otpada 
Klisa Sanacija 80.000,00 kuna 

                                                                  U K U P N O: 80.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
 

Članak 4. 
             Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 
 Razmatranje prijedloga i donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg 
vrtića „Potočnica“ za 2014. godinu. 
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Prijedlog I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ dostavljen 

je u materijalima za sjednicu. Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik 
daje na glasovanje predložene izmjene. 

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

O D L U K U 
  

 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2014. 
godinu.  
 2. I. Izmjene  Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2014. godinu sastavni su 
dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 6. 
 

Razmatranje prijedloga i donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i 
čitaonice Pitomača za 2014. godinu. 

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

O D L U K U 
 

 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2014. 
godinu. 
 2. I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2014. godinu sastavni 
su dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 7. 
 
Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je prijedlog predmetne odluke dostavljen u 
materijalima te sadrži sve elemente propisane zakonskim odredbama. 
 Gosp. Tomislav Tišljar navodi  da su osnovni razlozi za izradu i donošenje izmjena i 
dopuna navedeni u članku 4. dostavljenog prijedloga te skreće pozornost na zahtjeve pravnih i 
fizičkih osobe koji nisu ponaosob navedeni u istom. Predlaže da se pojedinačno pročitaju svi 
zahtjevi i da se vijećnici izjasne da li su za uvrštavanje tih zahtjeva u Prostorni plan. Shodno 
navedenom, iznosi da su zahtjeve dostavili: 
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 1. Komunalno Pitomača d.o.o. (označavanje pristana za motornu skelu „Jelkuš“ kao i 
označavanje planiranih pontonskih pristana za čamce), 
 2. Dražen Horvat iz Bjelovara, Letičani 10 i grupa gađana - posjednici zemljišta uz rijeku 
Dravu, zastupani po odvjetniku Čedomiru Jakovljeviću, a koji na istom imaju izgrađene kuće za 
odmor (zahtjev za proširenje granica građevinskog područja na način da njihovo zemljište bude 
stavljeno u građevinsku zonu radi mogućnosti legalizacije), 
 3. Snježana i Željko Tišljar iz Pitomače, Dravska 208, (zahtjev za  stavljanje njihovog 
zemljišta u Maloj Črešnjevici u građevinsko područje, koje je u prvotnom prostornom planu iz 
2003. bilo unutar građevinskog područja te je greškom izdvojeno iz istog izmjenama i 
dopunama iz 2009. godine),  
 4. Božica Tomić iz Pitomače, Janka Draškovića 20 (zahtjev za produbljenje građevinskog 
područja njezinog građevinskog zemljišta budući su zbog prolaska dalekovoda njihovim 
zemljištem bili primorani svoje objekte povući duboko unutar građevinske čestice, te nema 
prostora za pomoćne objekte), 
 5. Ivan Kovačević iz Turnašice, Trg Stjepana Sulimanca 2 (zahtjev za produbljenje 
građevinskog područja radi nadogradnje postojećih objekata i mogućnosti provođenja 
legalizacije na postojećima), 
 6. Spider grupa Pitomača (zahtjev za prenamjenu trenutno gospodarske zone u  
građevinskom području u zonu za ugostiteljsku namjenu),  
 7. Zlatni klas Otrovanec, vl. Bernard Tkalčec (zahtjev za produbljenje građevinskog 
područja njihovog građevinskog zemljišta budući imaju namjeru investirati u izgradnju novih 
smještajnih kapaciteta - bungalova, bazena te parkirališta).  
 
 Gosp. Damir Begović predložio je da se o iznijetim zahtjevima ne glasuje pojedinačno, 
već zajedno za sve prijedloge, odnosno da Općinsko vijeće svim podnositeljima omogući da 
pokušaju riješiti pitanje svojeg zemljišta. 
 Gosp. Danijel Petković podsjeća da u prijedlogu Odluke nije detaljno nabrojeno 
pojašnjenje za sve ove zahtjeve koje je obrazložio gosp. Tomislav Tišljar, a isti su samo 
razlozi za pokretanje izmjena i dopuna, a ne ciljane izmjene tako da  bilo kakvi zahtjevi koji će u 
toku postupka stići, biti će razmatrani na sjednici Vijeća. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 

 
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Pročišćeni tekst Prostornog plan uređenja Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: PPUO 
Pitomača) i njegovih izmjena i dopuna, donijet je 2013. godine (“Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 7/13). 



- 10 - 
  
 Ovom Odlukom započinje postupak izrade i donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune). 
 

Članak 2. 
 Odlukom o izradi Izmjena i dopuna određuje se: 
- pravna osnova za izradu i donošenje, 
- razlozi za izradu i donošenje, 
- obuhvat, 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu PPUO Pitomača, 
- ciljevi i programska polazišta, 
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima kojima, u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, 
- način pribavljanja stručnih rješenja, 
- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, 
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu Izmjena 
i dopuna, te drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna, 
odnosno u javnoj raspravi, 
- planirani rok za izradu Izmjena i dopuna, odnosno njegovih pojedinih faza, 
- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 
odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna, 
- izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna, 
- odluka o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana. 
 
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 
 

Članak 3. 
 Izrada i donošenje Izmjena i dopuna temelji se na članku 113. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 ). 
 
III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE 
 

Članak 4. 
 Izrada Izmjena i dopuna je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na 
praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru na području općine Pitomača, te reagiranju na 
prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima PPUO Pitomača, kao i na 
planska rješenja koja se ne potvrđuju u postupku provedbe PPUO Pitomača ili nisu u skladu s 
prostornim planovima šireg područja ili propisima. 
 Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna su sljedeći: 
- usklađivanje prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj: 
153/13), odnosno terminološko i sadržajno usklađenje odredbi za provođenje s istim, a i 
s drugim propisima; 
- usklađivanje prostornog plana s Prostornim planom Virovitičko-podravske županije; 
- proširenje građevinskog područja na prostore zatečene izgradnje; 
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-  zaprimljeni zahtjevi pravnih i fizičkih osoba, 
- problematika vezana uz UT zona na području općine Pitomača; 
- potreba za proširenje granice građevinskog područja za realizaciju općinskog projekta; 
- označavanje pristana za motornu skelu, kao i označavanje planiranih pontonskih (plutajućih) 
pristana za čamce; 
- mogućnost smještaja reciklažnog dvorišta u gospodarskoj zoni Rakitka I; 
- korekcija evidentiranih tehničkih pogreški. 
 
IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 5. 
 Izmjene i dopune izrađuju se za  područje Općine Pitomača u skladu s ovom Odlukom. 
 Izmjene i dopune uključuju izmjene i dopune Odredbi za provođenje vezano za razloge 
navedene u prethodnom članku, te izmjene grafičkog dijela PPUO Pitomača. 
 Izmjene i dopune mogu uključiti i druge izmjene koje se pokažu opravdane u tijeku 
izrade i javne rasprave ili proizađu iz gore nabrojanih izmjena (npr. ukidanje obveze izrade 
urbanističkog plana uređenja nakon revidiranja razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog dijela 
građevinskog područja naselja). 
 
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PPUO PITOMAČA 

Članak 6. 
 Obzirom da su II. Izmjene i dopune PPUO Pitomača nedavno donijete (rujan 2013. 
godine), stanje u prostoru od tada nije bitno izmijenjeno. Jedan od značajnih problema koji se 
uočava u provedbi PPUO Pitomača jest nepostojanje planova užeg područja (UPU-ova) koji su  
preduvjet za dobivanje  dozvola za gradnju, odnosno potrebno je preispitati obvezu izrade UPU-
a gospodarskih zona i neizgrađenih građevinskih područja. 
 U tekstualnom dijelu odredbi PPUO Pitomača potrebno je preciznije definirati sadržaj 
ugostiteljsko turističkih zona „Aršanjski vinogradi“, „Otrovanski breg“, „Goričke“ i „Ružino vrelo“, 
prvenstveno vezano za objekte poljoprivredne namjene, odnosno vinogradarske klijeti. Osim 
toga, javlja se potreba manjih korekcija granica navedenih UT zona.  
 Vezano uz općinski projekt „Memorijalni muzej Petra Preradovića u Grabrovnici“ te zbog 
realizacije tzv. „Petrovog parka“ potrebno je proširiti granicu građevinskog područja na k.č.br. 
368/1 k.o. Grabrovnica. 
 Ovim Izmjenama i dopunama potrebno je omogućiti smještaj reciklažnog dvorišta u 
gospodarskoj zoni Rakitka I, kao i označiti pristan za postojeću lokaciju motorne skele i 
planiranih pontonskih pristana za čamce. 
 Nadalje, potrebno je razmotriti dostavljene zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za Izmjene i 
dopune. 
 Evidentirano je da se određena zatečena izgradnja nalazi izvan građevinskog područja, 
te je potrebno razmotriti mogućnost proširenja građevinskih područja.  
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
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Članak 7. 
 Temeljna zadaća PPUO Pitomača je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije 
prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije naselja, posebno gospodarske, uz 
istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara te povijesnih vrijednosti. 
 Jedan od obveznih ciljeva ovih Izmjena i dopuna je usklađenje sa Zakonom o 
prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj: 153/13) , te s drugim propisima. 
 
VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU 
 

Članak 8. 
 Za izradu Izmjena i dopuna ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga već će se  
Izmjene i dopune raditi  na postojećim podlogama.  
 Stručne analize će se provesti kroz rad odabranog izrađivača, a u suradnji s nadležnom 
općinskom službom. 
 
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 9. 
 Ne predviđa se pribavljanje posebnih stručnih rješenja kao podloge za izradu izmjena i 
dopuna. 
 Izrada Izmjena i dopuna povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata 
prostornog uređenja s odgovarajućim iskustvom, u postupku provedenom sukladno Zakonu o 
javnoj nabavi. 
 
IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA 
     I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA 
 

Članak 10. 
 Izmjene i dopune PPUO Pitomača izradit će se na HOK-u u mjerilu 1:25000 te na 
katastarskom planu u mjerilu 1:5000 za kartografski prikaz građevinskih područja. 
 Za prikaz građevinskog područja naselja, koristiti će se važeći katastarski planovi u 
digitalnom (vektorskom) obliku. 
 
X. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIHM PROPISIMA 
      KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA TE DRUGIH  
      SUDIONIKA - KORISNIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI 
    

Članak 11. 
 U izradi Izmjena i dopuna sudjelovat će javnopravna tijela, određena posebnim 
propisima, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz 
njihovog djelokruga potrebni za izradu Izmjena i dopuna, te drugi sudionici korisnici prostora 
koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu: 
1. MINISTARSTVO KULTURE,  
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UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE,  
     Konzervatorski odjel u Požegi; 
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE,  
    UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE,  
    Savska cesta 41/20, 
    10 000 Zagreb 
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
4. MINISTARSTVO OBRANE,  
    UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE,  
    Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,  
    Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1,  
    10 000 Zagreb 
5.  LUČKA KAPETANIJA OSIJEK,  
6.  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA,  
     Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, 
7.  LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šetalište kardinala F. Šepera 6, 31000 Osijek, 
8.  HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA,  
      ELEKTRA KOPRIVNICA, 
9.  HEP - PRIJENOS, ZAGREB, 
10. VODAKOM d.o.o., PITOMAČA 
11. PLINKOM d.o.o., PITOMAČA, 
12. KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.,  
13. HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE,  
      Roberta Frangeša Mihanovića 9, 
     10000 Zagreb, 
14. MUP- PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA, 
15. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, VIROVITICA, 
16. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3., 10000 Zagreb 
17. HRVATSKE VODE, VGO OSIJEK, VGI ŽUPANIJSKI KANAL,  
18. HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma, Podružnica Koprivnica, 
19. Virovitičko-podravska županija, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje,  
20. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE  i 
- drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne 
novine“, broj: 153/13) i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim. 
 
XI. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA, ODNOSNO NJEGOVIH 
     POJEDINIH FAZA  
 

Članak 12. 
 Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve 
(podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 30 dana od dana 
zaprimanja poziva. 
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 Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna je 30 dana od proteka roka za 
dostavu zahtjeva od strane javnopravnih tijela iz točke 11. ove Odluke. 
 Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su Zakonom. 
 
XII. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA  
       KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO  
       GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA 
 

Članak 13. 
 U tijeku izrade i donošenja Izmjena i dopuna ne zabranjuje se izdavanje akata kojima se 
odobravaju zahvati u prostoru, tj. građenje, u slučajevima kada je to u skladu s odredbama i 
Odlukom o izradi odnosnog dokumenta prostornog uređenja. 
 Ukoliko se u tijeku izrade Izmjena i dopuna to pokaže potrebnim ostavlja se mogućnost 
aktiviranja navedene zabrane kroz dopunu ove Odluke. 
 
XIII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA  
 

Članak 14. 
 Izrada Izmjena i dopuna financirat će se iz proračunskih sredstava Općine Pitomača. 
 
XIV. OSTALE ODREDBE 

 
Članak 15. 

 Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Izmjena i dopuna tijelima i osobama 
određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše trideset dana dostave 
zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna. Ako 
ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju 
se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna 
određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 
 Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga 
članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na 
kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Izmjena i dopuna. Ako to tijela i osobe ne učine, 
nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti. 
 Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za Izmjene i 
dopune postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz PPUO Pitomača koja nisu 
predmet ovih Izmjena i dopuna. 
 Tijela i osobe određeni posebnim propisima dužni su nositelju izrade na njegov zahtjev 
dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su 
potrebni za izradu Izmjena i dopuna. 
 

Članak 16. 
 Odluka o izradi Izmjena i dopuna dostavit će se tijelima i osobama iz članka 11. ove 
Odluke, koji su temeljem posebnih propisa dužni dostaviti zahtjeve. 
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Članak 17. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 8. 

 
   Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana 
davanja koncesija za 2015. godinu. 
 
 Gđa Monika Vranek obrazložila je da je donošenje zaključka za ovu kao i za narednu 
točku dnevnog reda vezano uz zakonsku obvezu davatelja koncesije da jednom godišnje donese 
Godišnji, odnosno Srednjoročni plan davanja koncesije. Također podsjeća da Općina Pitomača 
daje 4 koncesije i to 2 za obavljanje dimnjačarskih poslova, a 2 za obavljanje prijevoza 
pokojnika. Budući iste važe do 09. svibnja 2015. godine, predlaže se donošenje predloženih 
planova davanja koncesija. Skreće pozornost da su u pripremi izmjene i dopune Zakona o 
koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i nacrt Zakona o dimnjačarskoj službi te 
se neće pokretati novi postupci dok se navedeni propisi ne usvoje. 
 

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

Z A K L J U Č A K  
o usvajanju Godišnjeg plana davanja koncesija za 2015. godini 

 
I. 

 Ovim Zaključkom usvaja se Godišnji plan davanja koncesija Općine Pitomača za 2015. 
godinu. 

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

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

TOČKA 9. 
 
  Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog 
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2015. do 2017. godine.  
 

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 2015. do 2017. godine 
 

I. 
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Ovim Zaključkom usvaja se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija Općine  

Pitomača za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2017. godine. 
 

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

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

TOČKA 10. 
 

Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod - razmatranje Izvješća 
o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 
poduzetničkih zona na području Virovitičko - podravske županije. 

 
Gosp. Damir Begović iznosi da je Državni ured za reviziju, PU Slavonski Brod dostavio 

Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na 
području Virovitičko - podravske županije, a zbog obima materijala, izvješće za ovu kao i 
narednu točku dnevnog redu dostupno je na općinskim stranicama.  

Gđica Ivana Deskar iznosi kako je u izvješću pročitala da Općina Pitomača uz gradove 
Orahovicu i Slatinu, nije odnijela Odluku niti je osnovala poduzetničku zonu, pa pita što to 
znači? 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je dosta sredstava utrošeno za zone, a izvješće 
revizije nije zadovoljavajuće.  

Gosp. Danijel Petković odgovara da je Općina donijela odluku o proširenju 
poduzetničke zone „Rakitka“, ali sve te Odluke koje su donijete u svezi poduzetničkih zona ne 
udovoljavaju propisane uvjete kakvi bi trebali biti sukladno određenim pravilnicima.  Suština je 
da se na razini cijele županije neučinkovito gospodari poduzetničkim zonama. Iznosi činjenicu 
da su od Ministarstava dobivana sredstva za uređenje poduzetničkih zona, ali zbog postojeće 
gospodarske situacije, nema zainteresiranih poduzetnika za poslovanje u tim istim zonama. 

 
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, Područni ured Slavonski Brod o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na 
području Virovitičko - podravske županije, Klasa:041-01/14-10/22, Urbroj:613-14-14-56, od 21. 
listopada 2014. godine. 

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



- 17 - 
 

TOČKA 11. 
  
 Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar - razmatranje Izvješća o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko - 
podravske županije. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da odlagalište otpada na Klisi ma dozvolu do kraja 
2014. godine. Konstatira da se nije dovoljno ulagalo u to odlagalište i smatra da bi trebalo 
imenovati tijelo, odnosno osobu koja će se zadužiti  za rješavanje problema plana 
gospodarenja. 
 Gosp. Željko Grgačić  slaže se s mišljenjem gosp. Zlatka Majstora, ali napominje da 
da  to nije problem samo kod nas, već i u  Virovitici u kojoj se odustalo od prvobitnog plana, a 
niti na državnoj razini ne zna se gdje će biti smještena regionalna odlagališta. Mišljenja je da će 
u narednoj godini saživjeti reciklažno dvorište. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 
 

 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K   
 

1. Prihvaća se izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar o obavljenoj 
reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko - podravske županije, 
Klasa:041-01/13-10/26, Urbroj:613-09-14-56, od 3. listopada 2014. godine. 

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

 
TOČKA 12. 

 
 Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2014. do 2020. godine. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom dostupan 
na općinskim stranicama. 
 Gosp. Danijel Petković  iznosi da važeći Plan gospodarenja otpadom vrijedi do 2014. 
godine, a isti se morao uskladiti sa novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. 
Dostavljeni prijedlog izradila je ovlaštena tvrtka „Ecomission“ d.o.o. iz Varaždina, a donošenje 
istog prvi je korak u konkretnom procesu sanacije. 
 

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

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Pitomača za razdoblje od 2014. do 2020. godine   
 
 

1. Ovom Odlukom usvaja se se Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2014. do 2020. godine. 
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2. Plan iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio iste i čuva se u arhivi Općine Pitomača.  
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“.  
 
 

TOČKA 13. 
 
   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača. 
 
 Zapisnik sa sjednice Povjerenstva dostavljen je u materijalima, te predsjednik otvara 
raspravu. 
 Gosp. Željko Grgačić, načelnik, konstatira da nije bilo zamolbi na raspisani javni 
natječaj, te predlaže da se ne povećavaju sredstva za Knjižnicu i čitaonicu imenovanjem nove 
osobe, već da poslove v.d. do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a 
najduže do godinu dana i dalje obavlja gđica Irena Gavrančić. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik daje ovaj prijedlog na glasovanje. 
  

Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

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 stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
 Gđica Irena Gavrančić zahvaljuje na ukazanom povjerenju. 
 
 

TOČKA 14. 
 
         Različito. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor osvrnuo se na dobiveni odgovor na vijećničko pitanje u svezi 
slučaja „Tudić“, iz kojeg je vidljivo da Općina mjesečno izdvaja sredstva rente gosp. Tudiću u 
iznosu od 1.600,00 kuna, na što je gđa Monika Vranek podsjetila da je revizija podnijeta 
protiv drugostupanjske presude, a odluka Suda mora se poštivati. 
 
 Gosp. Danijel Petković podsjeća nazočne da će nakon današnje sjednice na klupe 
dobiti prijedlog Općinskog proračuna za 2015. godinu, pa ukoliko imaju kakve prijedloge, mogu 
ih dostaviti u Upravni odjel. 
 
 Gosp. Zorana Kovača interesira što će značiti za Općinu ako bude svrstana u drugu 
skupinu, odnosno u područja od posebne državne skrbi? 
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 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da bi Općina mogla dobiti nešto decentraliziranih 
sredstava iz državnog proračuna, a područja od posebne državne skrbi imaju pravo na 
određene porezne olakšice vezane uz porez na dobit i dohodak. Međutim, za sada se ne može 
točno znati koliko sredstava bi u tom slučaju mogla prihodovati naša općina. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da prema istraživanju GONG-a o transparentnosti 
lokalnih i regionalnih jedinica u RH, od 576 gradova ili općina, Općina Pitomača zauzela je drugo 
mjesto među općinama po transparentnosti u RH, što je za svaku pohvalu. 
 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
zaključuje sjednicu u 19,15 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                        PREDSJEDNIK 
                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                         Damir Begović, v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 

 
 

 

 

 


