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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 
  
1.  

 
Na temelju članka 28. Statuta Općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18. i 1/20) i Izvješća o radu Općinskog 
načelnika Općine Pitomače, Općinsko vijeće na 
22. sjednici, održanoj 30. ožujka 2020. godine, 
donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 
načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2019. godine. 
 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka 
prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 
 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-02/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                     
        PREDSJEDNIK: 

        Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
 
2. 
     

Na temelju članka 28. Statuta Općine  
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18. i 1/20) i Izvješća o stanju zaštite od 
požara i stanju provedbe Godišnjeg 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za područje općine Pitomača za 2019. 
godinu, Općinsko vijeće  

 
 
 

na 22. sjednici održanoj 30. ožujka 2020. 
godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite 
od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za područje općine Pitomača za 2019. 
godinu. 
 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio 
ovog Zaključka. 
 

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA:021-02/19-01/03 
URBROJ:2189/16-20-3 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
         

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                     
                         PREDSJEDNIK: 
                Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
3.   
 
           Na temelju članka 13. stavka 4. 
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, 
broj 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19,13, 137/15, 123/17. i 98/19) i članka 28. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 
2/15, 1/18. i 1/20), Općinsko vijeće Općine 
Pitomača na svojoj 22. sjednici održanoj dana 
30. ožujka 2020. godine, donijelo je 
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GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 
PODRUČJE OPĆINE PITOMAČA ZA 2020. 

GODINU 
 

I. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara 
za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće 
Općine Pitomača donosi Godišnji provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara za 
područje Općine Pitomača za 2020. godinu (u 
daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
 

II. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara 
Općine Pitomača potrebno je u 2020. godini 
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i 
urbanističke mjere: 
 
1. Organizacijske mjere 
 
1.1. Vatrogasne postrojbe 
 
a) Na području općine Pitomača nema 
profesionalne vatrogasne postrojbe, već 
djeluju dobrovoljna vatrogasna društva u svim 
naseljima Općine, izuzev naselja Križnice, u 
kojemu je isto neaktivno. Na području naselja 
Križnica u slučaju potrebe djelovati će sekcija 
DVD-a Pitomača sa vozilom i opremom za 
početno gašenje požara. Općinska dobrovoljna 
vatrogasna društva čine Vatrogasnu zajednicu 
Općine Pitomača te operativno pokrivaju 
područje Općine, uz JVP Virovitica kao 
profesionalnu vatrogasnu postrojbu. 
Sukladno izračunu o potrebnom broju 
vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 
i tehnoloških eksplozija za područje općine 
Pitomača osigurati potreban broj operativnih 
vatrogasaca. 
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica 
Općine Pitomača. 
 

b) U središnjim DVD-ima koja djeluju na 
području općine Pitomača osigurati 
djelotvornu i operativnu djelotvornost 
vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu 
pokrivenost općine u slučaju požara. 
Osigurati funkcioniranje vatrogasnih 
operativnih centara radi koordinacije 
vatrogasnih snaga i dojava požara na 
telefonski broj 112 ili 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača i Vatrogasna zajednica Virovitičko-
podravske županije. 
 
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem 
opremljenosti i osposobljenosti Dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području općine 
Pitomača. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača. 
 
d) Održavati sjednice zapovjedništva 
vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti 
planove za provođenje zadaća iz područja 
zaštite od požara i razraditi odgovarajuće 
operativne planove aktivnog uključenja svih 
subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav 
pripravnosti s obzirom na indeks opasnosti kao 
i plansko uključivanje svih snaga i resursa u 
intervencije. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača. 
 
e) Proračunom Općine Pitomača planirati 
financijska sredstava za redovito 
funkcioniranje, opremanje i osposobljavanje 
Vatrogasne zajednice Općine Pitomača.  
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
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a) Uskladiti procjene ugroženosti i planove 
zaštite od požara za Općinu sukladno 
odredbama Zakona o zaštiti od požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Općinsko vijeće dužno je kontinuirano 
ažurirati akte sa sadržanim potrebnim 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama 
članka 12. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2. Tehničke mjere 
 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
 
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti 
sukladno važećim propisima. Za potrebe 
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća 
spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača. 
 
b) Urediti prilaze za vatrogasna vozila i 
pristupe do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 
gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za 
potrebe gašenja požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2.2. Sredstva veze, javljanja i 
uzbunjivanja 
a) Za učinkovito i uspješno djelovanje 
vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i gašenja 
požara, potrebno je sukladno pravilima 
vatrogasne struke osigurati dovoljan broj 
stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe 
vatrogasnih postrojbi. Također potrebno je u 
tehničkom smislu osigurati  trajno i učinkovito 

funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara 
i dojave na broj 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača. 
 
b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim 
sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera 
kako bi se opasnost od nastajanja i širenja 
požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna 
zajednica Općine Pitomača i Vatrogasna 
zajednica virovitičko-podravske županije: 
 
3. Urbanističke mjere 
 
a) U postupku izrade i donošenja prostorno-
planske dokumentacije ovisno o razini 
prostornih planova obvezno je primijeniti 
mjere zaštite od požara sukladno važećim 
propisima. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Zavod za 
prostorno uređenje Virovitičko-podravske 
županije. 
 
b) Na području općine Pitomača sustavno 
poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice 
i javne  površine bile uvijek prohodne u svrhu 
nesmetane intervencije. U većim kompleksima 
pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost 
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj: Županijska uprava za ceste, Općina 
Pitomača, pravne osobe koje su vlasnici 
proizvodnih kompleksa. 
c) Za gašenje požara potrebno je osigurati 
minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno 
važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
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d) Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti s 
važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
4. Organizacijske i administrativne 
mjere zaštite od požara na otvorenom 
prostoru 
 
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju 
zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na 
otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 
povećane opasnosti od požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja 
(radio, televizija, tisak, leci i sl.) sustavno i 
redovito obavještavati i upozoravati 
stanovništvo na potrebu provođenja 
preventivnih mjera zaštite od požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna 
zajednica Općine Pitomača. 
 
c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom 
prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 
uređaji locirani  u neposrednoj blizini požara 
dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na 
sprečavanju širenja požara ili za njegovo 
gašenje. 
 
Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini 
požara. 
 
d) Obvezan nadzor i skrb nad državnim, 
županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim 
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti 
čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa 
tako i zbog sprečavanja nastajanja i širenja 
požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje 
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih 
tvari odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati 

požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo 
širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska 
uprava za ceste VPŽ, Općina Pitomača. 
 
e) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu 
od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi 
mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske željeznice. 
 
f) Obavezno redovito čišćenje vodotoka i 
melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog 
otpada sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Hrvatske vode. 
 

III. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
da upozna sa sadržajem ovog Provedbenog 
plana sve pravne subjekte koji su u istom 
predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

IV. 
 Sredstva za provedbu obveza Općine 
Pitomača koje proizlaze iz ovog Provedbenog 
plana osigurati će se u Proračunu Općine 
Pitomača za 2020. godinu. 

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

VI. 
 Izvješće o stanju provedbe 
Provedbenog plana dostaviti će se Hrvatskoj 
vatrogasnoj zajednici - glavnom vatrogasnom 
zapovjedniku RH, Vatrogasnoj zajednici 
Virovitičko - podravske županije - županijskom 
zapovjedniku i područnom uredu civilne 
zaštite. 
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VII. 

 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu 
prvi dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 810-01/20-01/05 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                      
           PREDSJEDNIK: 
                     Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

 
4. 

    
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 28. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 
2/15., 1/18. i 1/20), a u skladu s Programom 
olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na 
području općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/13. i 3/14) i članka 5. 
Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u 
Kladarama („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13. i 3/14), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na svojoj 22. sjednici 
održanoj dana 30. ožujka 2020. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za 
kupnju nekretnine - građevinskog 

zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 
1“ u Kladarama 

 
I. 

Odabire se ponuda ponuditelja OPG 
GRGAČIĆ MIRJANA, sa sjedištem u 

Pitomači, Trg kralja Tomislava 18, OIB: 
87961775735, kao najpovoljnija ponuda za 
kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, 
označeno kao: 

 F, č.k.br. 924/33 sa 2353 m2, k.o. Kladare, 
po kupoprodajnoj cijeni od 2,00 kn/m2 
odnosno ukupno 4.706,00 kuna (slovima: 
četiri tisuće sedamsto šest kuna). 

 
II. 

 Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će 
se Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. 
ove Odluke, a koji će sadržavati sljedeće 
obveze ponuditelja, odnosno kupca: 
- platiti ukupni iznos kupoprodajne cijene 
umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku 
od 30 (trideset) dana od potpisa 
kupoprodajnog ugovora, a ukoliko kupac ne 
plati iznos u naznačenom roku, kupoprodajni 
ugovor se raskida bez prava kupca na povrat 
jamčevine, 
- o vlastitom trošku ishoditit sva potrebna 
odobrenja za gradnju te u roku od najviše 3 
(tri) godine od dana sklapanja kupoprodajnog 
ugovora izgraditi gospodarski objekt u svrhu 
djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju 
zemljišta te za njegovo korištenje ishoditi 
uporabnu dozvolu, a ukoliko ne ispuni 
navedenu obvezu u naznačenom roku 
kupoprodajni ugovor se raskida, a građevinsko 
zemljište, sa svim onim što se na njemu nalazi, 
vraća se u vlasništvo i posjed prodavatelja u 
stanju u kojem se nalazi u trenutku raskida 
kupoprodajnog ugovora, bez prava kupca na 
bilo kakvu naknadu ili obeštećenje za uložena 
sredstva, 
- ne smije smanjiti broj novouposlenih u 
periodu od tri godine od početka rada, 
- ne smije bez prethodne pismene suglasnosti 
prodavatelja, otuđiti niti opteretiti građevinsko 
zemljište u roku od 5 (pet) godina od 
ishođenja uporabne dozvole za objekt iz 
ponude kupca. O zabrani otuđenja i 
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opterećenja predmetnog zemljišta izvršit će se 
zabilježba u zemljišnoj knjizi, 
- mora platiti porez na promet nekretnina, 
- mora omogućiti osnivanje prava služnosti 
vodova za telekomunikacijske instalacije, 
niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i 
vodu, 
- mora omogućiti izgradnju i održavanje 
inundacijskog pojasa. 

 
III. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
sklapanje Ugovora sa ponuditeljem/kupcem iz 
točke I. ove Odluke. 
 

IV. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, 
Odsjek za javnu nabavu, imovinsko - pravne 
poslove i opće poslove za izradu ugovora iz 
točke III. ove Odluke pod uvjetima 
naznačenim u ovoj Odluci. 
 

V. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e : 
 Sukladno Programu olakšica i poticaja 
razvoja gospodarstva na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13. i 3/14) i  članka 6. Odluke 
o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/13. i 3/14), Općinski načelnik dana 08. 
svibnja 2014. godine raspisao je Javni natječaj 
za prodaju građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ i Kladarama, 
KLASA: 022-01/14-01/97, URBROJ: 2189716-
14-1 (u daljnjem tekstu: Javni natječaj). 
 Javni natječaj bio je objavljen u javnom 
glasilu „Virovitički list“, web stranici i Oglasnoj 
ploči Općine Pitomača. 
 Javnim natječajem utvrđeno je da 
pisana ponuda ponuditelja sadrži: 

 ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište 
ponuditelja, 

 OIB, 
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika 

domovnice) za fizičke osobe, 
 dokaz o upisu u odgovarajući registar države 

sjedišta gospodarskog subjekta, 
 oznaku građevinske parcele (zemljišta) za koju 

se podnosi ponuda, 
 dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1% 

(jedanposto) od ukupne početne 
kupoprodajne cijene parcele z akoju se kupac 
natječe, 

 poslovni plan, 
 izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u 

novoizgrađenom objektu, 
 izjavu o zadržavanju broja novouposlenih u 

periodu od tri godine od početka rada, 
 kratak opis dosadašnjeg poslovanja s 

podacima o ostvarenom ukupnom prihodu u 
posljednje dvije godine te brojem zaposlenih u 
posljednjih pet godina, 

 dokument izdan od bankarskih ili drugih 
financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta, 

 dokaz o podmirenim obvezama prema Općini 
Pitomača. 
 
 Točkom 6. Javnog natječaja propisano 
je da je rok za predaju ponuda 15 dana od 
dana objave Javnog natječaja, a nakon prvog 
otvaranja ponuda za sve neprodane parcele, 
ponude će se zaprimati i nadalje, a otvaranje 
istih bit će svakog prvog ponedjeljka u 
mjesecu, do prodaje svih parcela. 
 Predmet prodaje su građevinska 
zemljišta u vlasništvu Općine Pitomača, 
označena kao: 

 A, č.k.br.924/12 sa 3.529 m2 k.o. Kladare, 
 B, č.k.br. 924/13 sa 4.214 m2 k.o. Kladare, 
 C, čk.br. 924/14 sa 3.906 m2 k.o. Kladare, 
 D, čk.br. 924/31 sa 3.089 m2 k.o. Kladare, 
 E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2 k.o. Kladare, 
 F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2 k.o. Kladare. 

Za građevinsko zemljište koje je 
predmet Javnog natječaja početna 
kupoprodajna cijena utvrđena je u iznosu od 
78,50 ku/m2, a ponuditelj je u mogućnosti 
dobiti olakšicu na početnu kupoprodajnu 
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cijenu prema kriterijima utvrđenim u Odluci o 
cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/13. i 3/14): prioritetna djelatnost i povećanje 
broja zaposlenih prema tablici utvrđenoj u 
navedenoj Odluci. 

Utvrđuje se da je OPG GRGAČIĆ 
MIRJANA iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 
18, dana 08. siječnja 2020. godine uputila 
Općini Pitomača ponudu za kupnju nekretnine 
- neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, 
označenog kao F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2 
k.o. Kladare zbog obavljanja poljoprivredno - 
proizvodne djelatnosti (proizvodnja 
poluproizvoda od primarnih poljoprivrednih 
proizvoda, skladištenje poljoprivrednih 
proizvoda, strojeva i opreme te obavljanje 
usluga za ostale poslovne objekte). 

Otvaranje, pregled i ocjena iste 
održano je, sukladno Javnom natječaju, prvog 
ponedjeljka u mjesecu ožujku, odnosno 02. 
ožujka 2020. godine u 12,00 sati. 

Sukladno Zapisniku o otvaranju, 
pregledu i ocjeni ponuda od 02. ožujka 2020. 
godine, KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 
2189/16-20-__, utvrđuje se da navedeni 
ponuditelj ispunjava sve uvjete tražene Javnim 
natječajem te može ostvariti kupoprodajnu 
cijenu u iznosu od 2,00 kn/m2 (proizvodna 
djelatnost, NKD 2007. odjeljci 10-33 (broj 
novouposlenih na neodređeno vrijeme (1 
djelatnik). 

Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude, sukladno Javnom natječaju, donosi 
Općinsko vijeće. 
 Sukladno odredbi članka 77.a Zakona o 
lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 
98/19), protiv pojedinačnih akata 
predstavničkog tijela kojima se rješava o 
pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim 
zakonom nije drukčije propisano, ne može se 
izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni 
spor. 
 Radi svega naprijed navedenoga, 
riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena 
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom 
sudu u roku od 30 dana od dana dostave iste. 
 
KLASA: 302-01/17-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-24 
Pitomača, 30.03.2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                       
                    PREDSJEDNIK: 

                       Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
5.                                                            
   

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18. i 1/20) Općinsko vijeće Općine Pitomača, 
na 22.  sjednici,  održanoj dana 30. ožujka 
2020. godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Daje se suglasnost Općinskom 
načelniku Općine Pitomača za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 
postupku nabave „Izvođenje radova na 
rekonstrukciji i opremanju sportske građevine 
- svlačionice i prostorije nogometnog igrališta 
u Dinjevcu“, a po provedenom postupku javne 
nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu 
u privitku ovog  Zaključka. 
 



Broj 2 „SLUŽBENE NOVINE“ Strana  9 
 

 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika 
za potpisivanje ugovora o izvođenju radova za 
predmetnu nabavu. 
 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
KLASA: 651-01/20-01/07 
URBROJ: 2189/16-20-10 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                         
PREDSJEDNIK: 

            Rikard Bakan, mag.oec,v.r. 
 
 
6. 

     
Na temelju članka 41. Zakona o 

sudovima za mladež (“Narodne novine” broj 
84/11, 143/12, 148/13, 56/15. i 126/19), 
članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima 
(„Narodne novine“ boj 28/13, 33/15, 82/15, 
82/16, 67/18. i 126/19) i članka 28. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18. i 1/20), Općinsko vijeće Općine Pitomača 
na svojoj 22.  sjednici održanoj dana 30. 
ožujka 2020. godine, donosi 
  
  

P R I J E D L O G    R J E Š E N J A 
o utvrđivanju prijedloga 

kandidata/kandidatkinja za imenovanje 
sudaca porotnika za mladež Općinskog 

suda u Virovitici 
 
 

I. 
GOpćinsko vijeće Općine Pitomača 

utvrđuje prijedlog kandidata/kandidatkinja za 
imenovanje sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Virovitici i to: 

 
1. NIKOLINA GOLUBIĆ iz Pitomače, 

Dravska 242 A, 
2. GORAN PEROVIĆ iz Pitomače, 

Vinogradska 63. 

II. 
 Ovaj Prijedlog uputiti će se Županijskoj 
skupštini Virovitičko - podravske županije radi 
donošenja predmetnog Rješenja o 
imenovanju, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/02 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
         

              PREDSJEDNIK: 
            Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
 

 
7. 

 
Na temelju članka 230. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 
100/18 i 125/19), članka 5. Pravilnika o načinu 
pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i 
uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 
6/13 i 63/14) i članka 28. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18. i 1/20), Općinsko vijeće Općine Pitomača 
na 22. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. 
godine, utvrđuje 
  

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i 

drugih zdravstvenih djelatnika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok 
smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača 

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača 
predlaže da se na dužnost zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i 
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača, 
imenuju: 
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1. IVAN ANDRAŠEVIĆ, dr.med. iz 
Virovitice, Ljudevita Gaja 19,  

2. IVAN JANTOL, medicinski tehničar iz 
Pitomače, A.G. Matoša 52. 
 

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

 
KLASA: 500-01/20-01/05 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                
           PREDSJEDNIK: 
             Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
8. 
 

Na temelju članka 43. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članka 22. 
Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
(„Službene novine“ Općine Pitomča broj 9/15 i 
4/19) te članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/13 - pročišćeni tekst, 2/15, 1/18 i 1/20), 
Općinsko vijeće na 22. sjednici održanoj dana 
30. ožujka 2020. godine, donijelo je  
 

O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu  
„Drago Britvić“ 

 
  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, 

Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem 
dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“. 
 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja 
dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ na 

temelju ponovljenog natječaja, a najduže do 
godinu dana. 
 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
Općina Pitomača dana 11. ožujka 

2020. godine objavila je javni natječaj za izbor 
i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ u „Narodnim 
novinama“ i dnevnom tisku „Glas Slavonije“. 
Na raspisani javni natječaj nije pristigla niti 
jedna zamolba. Članak 43. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), predviđa da 
ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi 
ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 
izabran, natječaj će se ponoviti, a do 
imenovanja ravnatelja ustanove temeljem 
istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti 
ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu 
dana. Temeljem naprijed navedenoga i 
prijedloga Stručnog vijeća Centra za kulturu 
„Drago Britvić“, Rajko Stilinović, ing., imenuje 
se za v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ do imenovanja ravnatelja, a najduže 
do godinu dana.  
      
KLASA: 112-03/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-4 
Pitomača, 30. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
      OPĆINSKO VIJEĆE            

        
    PREDSJEDNIK: 
   Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 
 
1. 
 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18. i 

112/19)  i članka 38. Statuta Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 

2/13. - pročišćeni tekst, 2/15, 1/18. i 1/20), 

Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 28. 

siječnja 2020. godine, donosi  

 

P L A N  

prijma u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Pitomača za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

  Ovim Planom utvrđuje se stvarno 

stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani 

prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel) za 2020. godinu.  

  Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji 

imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su 

navedeni. 

 

Članak 2. 

            Utvrđuje se da je Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Pitomača („Službene novine“ 

Općine Pitomača broj 3/19) u Jedinstvenom 

upravnom odjelu predviđeno ukupno 18 

radnih mjesta za službenike i 2 radna mjesta 

za namještenike, od kojih je, na dan 31. 

prosinca 2019. godine, popunjeno 15 

službenika i 2 namještenika na neodređeno  

vrijeme.  

Članak 3. 

            Sukladno osiguranim proračunskim 

sredstvima u 2020. godini u Jedinstveni 

upravni odjel, a u skladu s Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela, planira se zaposliti: 

 - na neodređeno vrijeme, na radno 

mjesto: „Referent za prostorno uređenje i 

komunalne poslove“ u Odsjeku za prostorno 

uređenje i komunalne poslove - 1 izvršitelj. 

 

Članak 4. 

Ako tijekom godine prestane služba 

nekom od službenika, neovisno o razlozima, 

na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom 

oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na 

određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o 

tome kakva je služba i na kojem radnom 

mjestu bila službeniku, kome je ista prestala.  
 

Članak 5. 

  Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 112-07/20-01/1 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 28. siječnja 2020. 
 
  OPĆINA PITOMAČA 
     
  OPĆINSKI NAČELNIK: 
      Željko Grgačić,v.r. 
 
2. 
 

  Na temelju članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
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19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), članka 13. 
stavka 8. Zakona o zaštiti od  požara 
("Narodne novine", broj 92/10) i članka 38. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 
2/15, 1/18. i 1/20), Općinski načelnik Općine 
Pitomača, podnosi 
 

IZVJEŠĆE 
o stanju zaštite od požara i stanju 

provedbe godišnjeg Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara za 

područje općine Pitomača za  
2019. godinu 

 
I. 

U cilju unapređenja zaštite od požara 
za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na 15. sjednici, održanoj 28. 
ožujka 2019. godine, donijelo je Provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara za 
područje općine Pitomača za 2019. godinu 
(“Službene novine” Općine Pitomača broj 
2/19). 
 

II. 
Provedbenim planom u 2019. godini 

planirana je provedba sljedećih 
organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:  

1. Organizacijske mjere  
1.1. Vatrogasne postrojbe  
 
Sukladno izračunu o potrebnom broju 

vatrogasaca iz Procjena ugroženosti od požara 
i tehnoloških eksplozija gradova i općina 
osigurati potreban broj operativnih 
vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti 
profesionalni i dobrovoljni vatrogasac  uz 
zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 21. 
i 22. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, 
broj  106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 
174/04, 38/09. i 80/10). 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 

            Operativne snage vatrogastva su 
vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 
vatrogastva određene posebnim propisima 
kojima se uređuje područje vatrogastva. One 
su temeljna operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te 
su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u 
skladu s odredbama posebnih propisa kojima 
se uređuje područje vatrogastva, Zakona, 
planovima djelovanja civilne zaštite jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 
Najmanja moguća tehnička opremljenost 
vatrogasne postrojbe za uspješno djelovanje 
na vatrogasnim intervencijama regulirana je 
odredbama Pravilnika o minimumu tehničke 
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi. 
             Na području općine Pitomača 
ustrojena je Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača unutar koje su udružena 11 
dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem 
tekstu: DVD) i to DVD Pitomača, DVD 
Dinjevac, DVD Grabrovnica, DVD Kladare,  
DVD Mala Črešnjevica, DVD Otrovanec, DVD 
Sedlarica, DVD Stari Gradac, DVD 
Starogradački Marof, DVD Turnašica i DVD 
Velika Črešnjevica.  
             Sukladno Planu zaštite od požara i 
tehnoloških eksplozija Općine Pitomača, 
Vatrogasna zajednica Općine Pitomača ima 
četiri središnja društva (DVD Pitomača, DVD 
Kladare, DVD Turnašica i DVD Velika 
Črešnjevica).  
             U središnjim DVD-ima koja djeluju na 
području općine Pitomača osigurati 
djelotvornu i pravodobnu operativnost 
vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu 
pokrivenost općine u slučaju požara.  
             Osigurati funkcioniranje vatrogasnih 
operativnih centara radi koordinacije 
vatrogasnih  snaga i dojava požara na 
telefonski broj 112 ili 193. 
Izvršitelji zadatka: Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača, DUSZ, Područni ured 
Virovitica. 
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Realizacija: Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača osigurava djelotvornu i pravodobu 
operativnost vatrogasne postrojbe kao i 
cjelovitu prostornu pokrivenost općine u 
slučaju požara. Osigurano je funkcioniranje 
vatrogasnih operativnih centara radi 
koordinacije vatrogasnih snaga i dojava 
požara na telefonski broj 112 ili 193. 
               Izvršiti stručni nadzor nad stanjem 
opremljenosti  i osposobljenosti dobrovoljnih 
vatrogasnih društava na području općine 
Pitomača. 
Izvršitelj zadatka:  Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača. 
Realizacija: Stručni nadzor nad stanjem 
opremljenosti i osposobljenosti dovrovoljnih 
vatrogasnih društava na području općine 
Pitomača kontinuirano izvršava Vatrogasna 
zajednice općine Pitomača.  
               Unatoč činjenici da je i u 2019. 
godini izvršena nabava nove vatrogasne 
opreme, niti jedno društvo u potpunosti ne 
zadovoljava Zakon o minimalnoj vatrogasnoj 
opremi. Općina Pitomača svojim Proračunom 
za 2019. godinu za rad Vatrogasne zajednice 
Općine Pitomača osigurala je sredstva u iznosu 
410.000,00 kuna. Navedena sredstva DVD 
putem VZO Pitomača koriste za podizanje 
razine svojih materijalno-tehničkih, 
kadrovskih, organizacijskih i operativnih 
sposobnosti. Sredstva osigurana u proračunu 
općine nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i 
osiguranje njihove operativnosti u spašavanju 
ljudi i materijalnih dobara. 
 
1.2.  Normativni ustroj zaštite od požara  
          Uskladiti Procjenu ugroženosti od 
požara i Plan zaštite od požara za Općinu. 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizaicija: U tijeku je usklađivanje Procjene 
ugroženosti i Plan zaštite od požara za Općinu. 
Usklađivanje radi tvrtka “Zaštitainspekt” d.o.o. 
Osijek. 
           Uskladiti plan motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: U tijeku je izrada Plana  motrenja, 
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 
 
           2. Tehničke mjere 

2.1.  Vatrogasna oprema i tehnika  
Opremanje vatrogasnih postrojbi 

izvršiti sukladno važećim propisima. Za 
potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati 
odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila  i 
tehniku. 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. I nadalje, 
najveći nedostatak u vezi navedenih uvjeta je 
nedostatak osobne zaštitne opreme. Sva vozila 
tehnički su ispravna, registrirana i relativno 
opremljena potrebnom opremom. 
Popis vatrogasnih vozila  - Vatrogasna 
zajednica Općine Pitomača 
 
Rb. Vrsta vozila: Komada: 

1. TRAKTORSKA CISTERNA 7 
2. NAVALNO VOZILO 6 
3. AUTO CISTERNA 1 
4. KOMBI VOZILA 7 
5.  ZAPOVJEDNO VOZILO 1 
6. VATROGASNI ČAMAC 1  

 UKUPNO 23 

 
2.2.  Sredstva veze, javljanja i 

uzbunjivanja  
Za učinkovito i uspješno djelovanje 

vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i 
početka intervencije do lokaliziranja i gašenja 
požara, potrebno je, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 
osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih 
radio uređaja za potrebe  vatrogasnih 
postrojbi. 

Također potrebno je u tehničkom 
smislu osigurati trajno i učinkovito 
funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara 
i dojave na broj 193. 
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Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača.  
Realizacija: Vatrogasna zajednica osigurala je 
dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio 
uređaja za potrebe  vatrogasnih postrojbi. 
           Organizirati savjetodavne sastanke sa 
svim sudionicima i obveznicima provođenja 
zaštite od požara u cilju poduzimanja 
potrebnih mjera kako bi se opasnost od 
nastajanja i širenja požara smanjila na 
najmanju moguću mjeru. 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica 
općine Pitomača, DUZS, Područni ured 
Virovitica.  
Realizacija: Kontinurano se organiziraju 
savjetodavni sastanci sa svim sudionicima i 
obveznicima provođenja mjera zaštite od 
požara. 
             Na području Općine Pitomača u 
razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 
godine, zabilježeno je ukupno 50 vatrogasnih 
intervencija svih vrsta (gašenje požara, 
tehničke nezgode, spašavanje ljudi i imovina, 
prijevozu vode). Unatoč svim nedostatcima i 
poteškoćama koje prate vatrogasce na 
vatrogasnim intervencijama, ovogodišnja 
požarna sezona je bila uspješna. Može se 
istaknuti da su Vatrogasna zajednica Općine 
Pitomača, DVD-i  te svi ostali subjekti uključeni 
u sustav zašite od požara efikasno obavili sve 
zadatke što je rezultiralo povoljnim stanjem 
protupožarne zaštite. 
             Sa svrhom neophodnog i 
konstantnog održavanja interventnosti te 
operativnosti vatrogasnih postrojbi redovito se 
organiziraju taktično-pokazne vježbe na razini 
Vatrogasne zajednice odnosno više 
dobrovoljnih vatrogasnih društava. U tijeku 
2019. godine pripadnici Vatrogasne zajednice 
Općine Pitomača sudjelovali su sa četiri vozila 
na županijskoj vatrogasnoj vježbi. Održana je 
i pokazna vježba u Starogradačkom Marofu, 
taktično-pokazne vježbe sa novim pristiglim 
vozilima u DVD-ima koji su ih primili, kao i 

vježba operativnih članova na rijeci Dravi sa 
novim vatrogasnim čamcem. 
                
           3. Urbanističke mjere  

3.1.  U postupku izrade i donošenja 
prostorno - planske dokumentacije, ovisno o  
razini prostornih planova, obvezno je utvrditi  
mjere zaštite od požara sukladno važećim 
propisima.  
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, Zavod za 
prostorno uređenje Virovitičko-podravske                                
županije. 
Realizacija: Pri izradi prostorno – planske 
dokumentaciji, utvrđene su mjere zaštite 
zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

3.2.  U naseljima sustavno poduzimati 
potrebne mjere kako bi prometnice i javne 
površine bile uvijek prohodne u svrhu 
nesmetane intervencije. U većim kompleksima 
pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost 
vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.  
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste, 
Općina Pitomača, pravne osobe koje su 
vlasnici proizvodnih kompleksa. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 

3.3. Minimalne količine vode za 
gašenje požara i tlak  

Za gašenja požara potrebno je 
osigurati minimalno potrebne količine vode za 
gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, 
sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka: Vodakom d.o.o. 
Realizacija: Osigurane su minimalne potrebne 
količine vode za gašenje požara i tlak u 
hidrantskoj mreži, provodi se kontinuirano. 

3.4.  Hidrantska mreža za gašenje 
požara  

Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati 
s važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka: Vodakom d.o.o. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano. 

3.5.  Ostali izvori vode za gašenje 
požara  

Urediti prilaze za vatrogasna vozila  i 
pristupe do površine voda koje svojom 



Broj 2 „SLUŽBENE NOVINE“ Strana  15 
 

 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 
gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za 
potrebe gašenja požara.  
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača i 
Komunalno Pitomača d.o.o. 
Realizacija: Prilazi za vatrogasna vozila i 
pristupi do površine voda koje svojom 
izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 
gašenja požara, a u svrhu crpljena vode za 
potrebe gašenja požara su uređena. 
 
              4.  Mjere zaštite odlagališta 
komunalnog otpada  
             U slučaju nastajanja požara na 
odlagalištu komunalnog otpada Klisa pravna 
osoba koja upravlja odlagalištem dužna je 
osigurati ljudske i materijalno tehničke 
kapacitete za gašenje požara u najkraćem 
mogućem roku. U slučaju uključenja i 
nadležne vatrogasne postrojbe u akciju 
gašenja požara, pravna osoba koja upravlja 
odlagalištem otpada dužna je osigurati i 
potrebnu građevinsku mehanizaciju za 
sanaciju gradilišta. 
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, 
Komunalno Pitomača d.o.o., Vatrogasna 
zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Osigurani ljudski i materijalno 
tehnički kapaciteti za gašenja požara. 
 
               5. Organizacijske i 
administrativne mjere zaštite od požara 
na otvorenom prostoru  
             Sukladno važećim propisima koji 
reguliraju zaštitu od  požara na otvorenom 
prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na 
otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 
povećane opasnosti od požara.  
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općinsko vijeće Općine Pitomača 
donijelo je Odluku o posebnim mjerama 
zaštite od  požara pri spaljivanju otpadnih 
materija na poljoprivrednim i drugim 
površinama na području Općine Pitomača 

(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 
11/17).  
Koristeći sve oblike javnog priopćavanja 
(radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 
sustavno i redovito obavještavati i upozoravati 
stanovništvo na potrebu provođenja 
preventivnih mjera zaštite od požara.  
Izvršitelj zadatka:  Općina Pitomača, 
Vatrogasna  zajednica općine Pitomača. 
Realizacija: Kontinuirano se upozorava 
stanovništvo na potrebu provođenja 
preventivnih mjera zaštite od požara.  
Nužno je propisati mjere za uređivanje i 
održavanje rudina, živica i međa, poljskih 
putova i kanala sukladno važećim propisima.  
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača. 
Realizacija: Općinsko vijeće Općine Pitomača 
donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama 
za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine 
Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača, broj  11/17).  
Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se 
mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 
prostoru moraju se redovito  čistiti, a prilazni 
putovi za vatrogasna vozila održavati 
prohodnima.  
Izvršitelj zadatka: Općina Pitomača, Mjesni 
odbori, Vatrogasna zajednica općine Pitomača,   
fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta 
na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje. 
Realizacija: Provodi se kontinuirano.  
U slučaju nastajanja požara na otvorenom 
prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 
uređaji locirani u neposrednoj blizini požara 
dužne  su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na 
sprječavanju širenja požara ili za njegovo 
gašenje.  
Izvršitelj zadatka:  Pravne osobe  čije su 
građevine ili uređaji u neposrednoj blizini 
požara  
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Realizacija: Nije bilo potrebe jer su brzim 
djelovanjem spriječena daljenja širenja 
požara. 
Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, 
županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim  
pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste 
mora biti  čist i pregledan kako zbog sigurnosti 
prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i 
širenja požara na njemu. Stoga je obvezno 
čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od 
lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi 
mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno 
olakšati njegovo širenje.  
Izvršitelj zadatka: Hrvatske ceste d.o.o., 
Županijska Uprava za ceste VPŽ, Općina 
Pitomača. 
Realizacija: Čišćenje zemljišnog pojasa uz 
ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih 
tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje Hrvatske 
ceste d.o.o. izvršavaju prema svom planu.  
Obvezno je  čistiti pojas uz željezničku prugu 
od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi 
mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje.  
Izvršitelj zadatka:  Hrvatske željeznice.  
Realizacija: Hrvatske željeznice kontinuirano 
čiste pojas uz željezničku prugu od 
lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi 
mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje. 

 
III. 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara dostavlja se Nacionalnom odboru za 
preventivnu zaštitu i gašenje požara i 
Središnjem tijelu državne uprave za 
vatrogastvo. 

 
 
KLASA: 810-01/19-01/03 
URBROJ:2189/16-20-2 
Pitomača, 09. ožujka 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
   

OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                           
Željko Grgačić,v.r. 

 
3. 
 

Na temelju članka 40. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13. - pročišćeni tekst, 2/15, 
1/18 i 1/20), podnosim Općinskom vijeću 
Općine Pitomača slijedeće 

 
IZVJEŠĆE  OPĆINSKOG NAČELNIKA 
OPĆINE PITOMAČA ZA RAZDOBLJE OD 
01.07. DO 31.12.2019. GODINE 

 
Ovim Izvješćem Općinsko vijeće 

Općine Pitomača izvješćujem o svom radu u 
predmetnom razdoblju te ću se u istom 
osvrnuti na najvažnije aktivnosti vezane uz 
isto: 

 
I. SAVJET OPĆINSKOG NAČELNIKA I 
KOLEGIJ NAČELNIKA 

U izvještajnom razdoblju, prema 
potrebi, nastavljeno je s održavanjem sjednica 
Savjeta Općinskog načelnika. Na sjednicama 
Savjeta se raspravljalo o aktualnoj općinskoj 
problematici, pojedinim inicijativama, 
prijedlozima, zahtjevima ili zamolbama, kako 
nadležnih upravnih odjela, ustanova, udruga i 
drugih subjekata, tako i pojedinaca. Praksa 
održavanja Kolegija Općinskog načelnika 
nastavljena je i u ovom izvještajnom razdoblju, 
osim u slučajevima kada je raspored 
prioritetnih aktivnosti određivao drugačiju 
dinamiku. Na sjednicama kolegija detaljnije su 
razrađivani zaključci doneseni na sjednicama 
Savjeta Općinskog načelnika, a također se 
rješavala aktualna općinska problematika, 
dane inicijative, prijedlozi, zahtjevi ili zamolbe.     

Stručnu pripremu materijala za potrebe 
donošenja odluka mene kao Općinskog 
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načelnika vršile su općinske službe, ustrojene 
odlukom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 
II. PREDLAGANJE AKATA OPĆINSKOM 
VIJEĆU 

 U izvještajnom razdoblju kao Općinski 
načelnik utvrdio sam i uputio Općinskom vijeću 
više od 70 prijedloga odluka i drugih općih i 
pojedinačnih akata, o kojima se raspravljalo na 
četiri sjednice Općinskog vijeća. Odluke koje 
su donošene definirale su poslovanje Općine 
Pitomača, općinskih proračunskih korisnika 
(Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica 
Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) i 
tvrtki u općinskom vlasništvu i suvlasništvu 
(Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o., 
Plinkom d.o.o., Draft d.o.o., Solarpit d.o.o.), 
doticale su se problematike općinskog 
gospodarstva i turizma, komunalne 
infrastrukture, zaštite okoliša i energetske 
učinkovitosti, prostorno planskog uređenja, 
zaštite i spašavanja, kulture, školstva, 
zdravstva i socijale. Sve donesene odluke 
objavljene su u općinskom službenom glasilu 
„Službene novine“ Općine Pitomača, u 
brojevima od 4/19 do 8/19. 
      
III. GOSPODARSTVO, TURIZAM I 
POLJOPRIVREDA 
 
            Među najznačajnija područja 
općinskog djelovanja spadaju gospodarstvo, 
turizam i poljoprivreda. Rezultati u ovim 
područjima i u ovom promatranom 
vremenskom periodu pozitivno su odskočili u 
odnosu na nekoliko prethodnih razdoblja. I 
nadalje smatramo da su oni još uvijek na 
nezadovoljavajućoj razini, ali učinjeno u 
prošlom periodu daje naznake daljnjeg 
poboljšanja. Općina Pitomača i Virovitičko-
podravska županija u poduzetničkoj zoni u 
Kladarama stvorile su kvalitetne uvjete za rad 
poduzetnika (infrastrukturno opremljene 
parcele) i poduzetnika početnika (Poduzetnički 
inkubator). Završena je izgradnja 

Poduzetničkog inkubatora, a općinsko 
reciklažno dvorište i pogon t.d. Herbarium 
d.o.o. Pitomača započeli su s radom. U tijeku 
su radovi i na izgradnji pogona t.d. 
Alumontaža Pitomača d.o.o. Pitomača. Općina 
Pitomača otkupila je preostali dio zemljišta 
potrebnog za proširenje poduzetničke zone. 

  Nastavljene su i ostale poticajne 
aktivnosti namijenjene poduzetnicima i 
poljoprivrednicima (poticaji za infrastrukturna 
ulaganja u zoni i izvan iste, sufinanciranje 
nastupa na sajmovima u zemlji ili inozemstvu, 
povrat sredstava za umjetno osjemenjivanje 
goveda i krmača, pregled na trihinelozu, 
subvencioniranje nabave certificiranih sadnica 
bobičastog voća - jagoda, malina, kupina, 
aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji ili žutih 
ploča protiv američkog cvrčka, analiza tla...). 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
vezanih uz poljoprivredno zemljište nastavilo 
se i u ovom izvještajnom razdoblju. Za 
proglašene elementarne nepogode na 
području općine, Vlada RH nije odobrila 
tražena sredstva naknade, iako su općinske 
službe (Općinsko povjerenstvo za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda) 
pravovremeno provele kompletan postupak 
prijave prema nadležnim višim razinama 
odlučivanja (Županijsko povjerenstvo za 
procjenu šteta od elementarne nepogode). 
             Svim općinskim poduzetnicima i 
poljoprivrednicima otvorena su općinska vrata 
i pružena ruka suradnje, kako dužnosnika, 
tako i svih općinskih zaposlenika. Uz pomoć 
t.d. Draft d.o.o. osnovanog sa susjednim 
općinama Kloštar Podravski, Podravske 
Sesvete i Špišić Bukovica, kako lokalnoj 
samoupravi, tako i svim zainteresiranim 
pravnim i fizičkim osobama pružana je pomoć 
pri izradi prijava za javne natječaje resornih 
ministarstava i fondova EU.  
              Općina sufinancira i rad Lokalne 
akcijske grupe Virovitički prsten, osigurana je 
financijska pomoć radu Turističke zajednice 
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općine Pitomača i funkcioniranju njenog 
Turističkog ureda. 
 
IV. KOMUNALNI POSLOVI 
 
              Najveći dio komunalnih poslova na 
području općine Pitomača obavlja se preko 
općinske komunalne tvrtke Komunalno 
Pitomača d.o.o. te specijaliziranih trgovačkih 
društava Vodakom d.o.o. (voda, odvodnja) i 
Plinkom d.o.o. (distribucija plina). Općina 
Pitomača sredstvima transfera prema 
navedenim tvrtkama pokušava nivo 
komunalnih i ostalih usluga namijenjenih 
krajnjim korisnicima, a to su žitelji naše 
općine, podići na višu razinu.  
               Pred kraj kalendarske godine 
općinska tvrtka Vodakom d.o.o. zaprimila je 
odličnu i hvale vrijednu vijest iz Ministarstva 
zaštite okoliša i energetike koje je donijelo 
odluku o financiranju projekta Aglomeracija 
Pitomača, odnosno izgradnji sustava odvodnje 
na većem području općine kao i dogradnji 
pročistača otpadnih voda. Ugovor o 
sufinanciranju potpisan je ove godine od 
ministra Tomislava Ćorića, na iznos 
procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova 
od gotovo 210 milijuna kuna, a sufinancirat će 
se iz Kohezijskog fonda Europske unije u 
iznosu od 71%. Ostatak postotka 
sufinanciranja snositi će Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, Hrvatske vode te Općina 
Pitomača. Navedeni projekt sastoji se od 
aglomeracije Pitomača kojom je obuhvaćena 
izgradnja kanalizacijskog sustava u naseljima 
Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare i 
Otrovanec, aglomeracije Stari Gradac kojom je 
obuhvaćena izgradnja kanalizacijskog sustava 
u naselju Stari Gradac te rekonstrukcije i 
dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda u Pitomači kojim je obuhvaćena 
dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja 
na biološki stupanj pročišćavanja otpadnih 
voda. Sve navedeno podrazumijeva izgradnju 
55 kilometara gravitacijske i 14 kilometara 

tlačne kanalizacije, izgradnju 29 crpnih 
stanica, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg 
uređaja za pročišćivanje otpadnih voda na 
biološko pročišćavanje otpadnih voda s 
dovodnim kolektorom. Ovaj projekt potvrda je 
odlične suradnje Općine Pitomača i virovitičke 
tvrtke Virkom d.o.o. koja će biti nositelj 
predmetne investicije. 
              Nastavljeno je s korištenjem 
sredstava kroz programe Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje kroz mjeru javni rad, kroz koju 
je sredinom lipnja sa šestomjesečnim radom 
započelo 17 djelatnika koji su radili na 
revitalizaciji javnih površina u svim općinskim 
naseljima. Ova mjera završila je sredinom 
prosinca. 
              Općinska komunalna infrastruktura 
u kontinuitetu traži ulaganja u njeno 
održavanje, kako kroz sanaciju nerazvrstanih 
cesta na području općine Pitomača, tako i 
rekonstrukciju i održavanje javne rasvjete na 
području općine Pitomača. Uz sufinanciranje 
Hrvatskih voda provodi se i investicija 
izgradnje vodoopskrbnog sustava tzv. visoke 
zone naselja Velika Črešnjevica, Turnašica i 
Sedlarica, a njenim završetkom steći će se svi 
preduvjeti za opskrbu pitkom vodom svih 
rubnih dijelova navedenih naselja. Nastavljeno 
je i financiranje plaće tri skelara zaposlena na 
skeli Križnica, kao i sufinanciranje izrade 
projektne dokumentacije za izradu nove skele. 
              U već spomenutoj Poduzetničkoj 
zoni u Kladarama nakon završetka investicije 
izgradnje reciklažnog dvorišta općine 
Pitomača, sufinancirane sredstvima Europske 
Unije iz kohezijskog fonda (Ministarstvo 
graditeljstva i prostornoga uređenja, Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) te 
sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU, isto je započelo s radom.  
 
V. ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA 
UČINKOVITOST 
             
Posljednjih se godina i na području naše 
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općine sve više pažnje posvećuje programima 
i projektima vezanim uz zaštitu okoliša i 
povećanje energetske učinkovitosti, odnosno 
korištenju obnovljivih izvora energije. 
Završena je provedba projekta LIFE Old Drava 
iz programa LIFE+ koji je usmjeren na zaštitu 
okoliša i prirode, a glavnu mu je aktivnost 
predstavljala revitalizacija starog toka rijeke 
Drave. Projekt čiji je nositelj Uprava 
nacionalnog parka Drava - Dunav  iz 
Mađarske, a Općina Pitomača ključni hrvatski 
partner postao je tako drugi završeni općinski 
EU projekt. 
 Budući je postojeće odlagalište 
komunalnog otpada Klisa zatvoreno, vršeno je 
redovito održavanje okruženja odlagališta 
otpada budući je sve učestalije neodgovorno 
odlaganje otpada na navedenoj lokaciji. S 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost potpisan je i Aneks ugovora o 
financiranju izrade dokumentacije za sanaciju 
i zatvaranje, budući su istražni radovi na 
terenu potvrdili potrebu provedbe zahvata na 
većoj površini od planirane. 
            Općini Pitomača za provođenje 
izobrazno – informativnih aktivnosti o 
održivom gospodarenju otpadom odobren je 
projekt „Zeleno srce Podravine“ kroz koji je 
tijekom prošle godine informiranjem i 
izobrazbom obuhvaćeno 94% stanovništva 
općine Pitomača provedbom jedanaest 
projektnih aktivnosti (dostava letaka i 
prigodnih brošura na kućnu adresu, podjela 
putem info pulteva, kao i putem općinske 
Turističke zajednice na engleskom jeziku za 
strane posjetitelje, plakatiranje plakatima 
dimenzija B2, City light i Jumbo plakata na 
temu održivog gospodarenja otpadom na 
području općine Pitomača, održavanje 
radionice za djecu polaznike osnovne škole i 
vrtića na temu održivog gospodarenja 
otpadom, izrada bojanke i slikovnice za djecu, 
obilježavanje datuma važnih za zaštitu okoliša 
- Svjetski dan zaštite okoliša, Dan planeta 
zemlje, Dan protiv plastičnih vrećica, 

održavanje školskih natjecanja u izradi 
kreativnih stvari od otpada, izrada internetske 
stranice i dječje igrice s tematikom projekta, 
objava radijskih edukativnih spotova i 
dvojezičnih naljepnica za kontejnere i kante na 
temu kako razvrstavati otpad po 
spremnicima). 
 
VI.    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 
A   Predškolski odgoj i obrazovanje  
             Rad Dječjeg vrtića Potočnica 
kontinuirano se prati osiguranjem potrebnih 
financijskih sredstava, a u istom se osim 
redovnog programa vrtića održava i program 
predškole (mala škola). Isti već duži niz 
godina, u najvećem broju slučajeva, upisuje 
djecu svih zainteresiranih roditelja. Postoji i 
namjera za njegovo proširenje za još dvije 
grupe, između ostaloga i zbog preseljenja 
djece iz najstarijeg dijela vrtića u noviji. Već 
drugu godinu, na tragu potreba korisnika, vrtić 
radi do 18:00 sati, a od kraja prošle godine u 
istome se provodi projekt Igraonica sreće 
(Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i 
socijalnu politiku), kroz koju je kvalitetnije 
osmišljeno upravo produženo vrijeme trajanja. 
Tada se u vrtiću provodi pet različitih igraonica 
(sportska igraonica, eko igraonica, igraonica 
engleskog jezika, dramska igraonica i glazbena 
igraonica) koje su za djecu besplatne.  

Nastavljeno je sufinanciranje rada 
predškolske igraonice Osnovne glazbene škole 
Jan Vlašimsky Virovitica, Područne škole dr. 
Marijana Jergovića u Pitomači, koju 
kontinuirano  prosječno polazi desetak 
polaznika.  
 
B    Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i 
visoko obrazovanje 
            Na razini Virovitičko-podravske 
županije posljednjih je godina izuzetno mnogo 
učinjeno po pitanju poboljšanja uvjeta u 
kojima naši školarci stječu svoje obrazovanje. 
Općina je bila uključena u sufinanciranje 
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programa povećanja energetske učinkovitosti 
općinskih školskih objekata, ali vrijedi 
spomenuti i da općina temeljem sklopljenih 
ugovora o sufinanciranju, već godinama 
pomaže u podmirenju režijskih troškova 
Osnovne škole Petra Preradovića, 
sufinanciranju troškova asistenata u nastavi, a 
svaki se puta pozitivno odgovori i na zamolbe 
vezane uz (su)financiranje odlazaka učenika 
slabijeg imovinskog statusa na maturalna 
putovanja ili slične izlete. Uz navedeno, općina 
je ove godine uz Virovitičko-podravsku 
županiju financirala i nabavu atlasa, mapa i 
ostalog radnog pribora za sve polaznike 
osnovne škole.   
           Slično kao i kod osnovnoškolskog 
obrazovanja, niti srednjoškolsko obrazovanje 
nije pod upravom Općine Pitomača, ali i rad 
Srednje škole Stjepana Sulimanca ne prolazi 
bez općinske potpore. U siječnju ove godine 
općina je završila sa otplatom dugoročnog 
kredita podignutog za izgradnju novog objekta 
srednje škole (10 milijuna kuna). Prošle godine 
iz općinskog proračuna financirana je izrada 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju i 
izgradnju Centra kompetentnosti za 
poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i 
agroturizam koji će prostoru poljoprivrednog 
praktikuma srednje škole dati sasvim novi 
izgled (ishođena građevinska dozvola). Taj 
prostor, kao i prostor ugostiteljskog 
praktikuma u staroj pivnici općina daje 
srednjoj školi na korištenje bez naknade. 
Početkom ove školske godine općina je 
sufinancirala i kupnju udžbenika polaznicima 
prvih razreda srednje škole.  

Općina Pitomača izdvaja značajna 
financijska sredstva za stipendije gotovo 100 
polaznika viših i visokoškolskih institucija u 
zemlji i inozemstvu, koji imaju prebivalište na 
području općine Pitomača, a od kojih veliki dio 
svoje školovanje i nastavlja upravo 
zahvaljujući općinskoj potpori.  

Nastavljeno je sufinanciranje prijevoza 
djece s posebnim potrebama sa područja 

općine Pitomača u Viroviticu (Centar za odgoj, 
obrazovanje i rehabilitaciju), mjesečne đačke 
putne karte za učenike srednjih škola (10%) 
koji imaju prebivalište na području općine 
Pitomača, kao i Visoke škole za menadžment u 
turizmu i informatici. 

 
C  Kultura i vjerske zajednice 
            Izdvojena su potrebna financijska 
sredstva za program javnih potreba u kulturi, 
financiranje rada Centra za kulturu Drago 
Britvić i Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
Sredstvima javnih potreba sufinanciran je rad 
udruga u kulturi sa područja općine Pitomača 
i ostalih udruga, izdvojena su sredstva za 
kapitalna ulaganja u kulturne objekte i 
održavanje prostora za njihov rad, a 
podmirivan je i dio režijskih troškova Glazbene 
škole Jan Vlašimsky Virovitica, Područna škola 
dr. Marijana Jergovića u Pitomači. 
            Glazbeni festival Pjesme Podravine i 
podravlja, glazbene večeri posvećene 
pitomačkim velikanima pjesme Britviću i 
Jergoviću, manifestacije su koje Pitomačanima 
i njihovim gostima već godinama nude okrjepu 
za dušu, a događanja poput Vidova, proslave 
Martinja, Bartolova i Vincekova, okrjepu za 
tijelo. 
            Projekt „Kultura je na selu“ već 
nekoliko godina sufinanciran je od strane 
Ministarstva kulture, a u manje sredine općine 
Pitomača dovodi respektabilne glazbene 
izvođače različitih opusa. Ipak, prošlu je 
godinu obilježila investicija vezana uz 
rekonstrukcije Kuće Petra Preradovića u 
Grabrovnici, financirana sredstvima Interreg – 
prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske, 
kojom je Petrova kuća pretvorena u zanimljiv 
multimedijalni prostor koji je od svog 
otvorenja u lipnju postao mjesto događanja 
brojnih zanimljivih kulturnih zbivanja od 
koncerata, predstava do izložbi, a njen stalni 
postav postao je nezaobilazan dio svakog 
turističkog posjeta našoj općini. Cilj je da ista 
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postane jedna od kulturnih atrakcija našeg 
kraja.  
 
D  Sport i rekreacija 

   Sportska zajednica općine Pitomača 
(SZOP) nositelj je ove programske djelatnosti 
kojoj Općina Pitomača poklanja zasluženu 
pažnju. Redovne aktivnosti sportskih i 
rekreacijskih udruga prati SZOP, a općina 
podržava i provođenje velikog broja 
jednokratnih aktivnosti ovih udruga koje nisu 
financijski popraćene od strane SZOP-a, kao i 
prijave projekata SZOP i sportskih udruga na 
natječaje Hrvatskog olimpijskog odbora.  
 
E  Zdravstvo i socijalna skrb 

   Skrb za što kvalitetniju zdravstvenu 
zaštitu žitelja naše općine provodi se kroz sada 
već dugogodišnje sufinanciranje dolazaka 
liječnika specijalista u općinski Dom zdravlja, 
sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu 
i pedijatrijske ordinacije u Pitomači, provedbu 
preventivne deratizacije i dezinsekcije, povrat 
sredstava za pregled na trihineloskopiju. 
Nastavljena je i suradnja sa veterinarskom 
ambulantom Feliks d.o.o. Virovitica, u sklopu 
koje djeluje i sklonište za napuštene životinje, 
u kojem Općina Pitomača participira sa 40 
mjesta.  
               Kroz suradnju sa Centrom za 
socijalnu skrb, u svim općinskim naseljima 
nastavljeno je s radom za opće dobro, kroz koji 
korisnici zajamčene minimalne naknade daju 
svoj doprinos zajednici. Gradska organizacija 
Crvenog križa Virovitica kvalitetan je partner u 
provedbi brige za stare i nemoćne. Nastavljeno 
je sa isplatom naknade rodiljama s područja 
općine Pitomača, u iznosu od 2.000,00 kuna 
po novorođenom djetetu, podmirenjem 
troškova stanovanja i isplatom jednokratnih 
pomoći socijalno ugroženim obiteljima 
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području 
općine Pitomača. Pomoć socijalno ugroženim 
obiteljima dijelila se u vidu paketa sa 
prehrambenim i higijenskim potrepštinama za 

uskrsne blagdane, kao i onih mjesečno 
dobivenih od Gradske organizacije Crvenog 
križa Virovitica, čiji rad Općina Pitomača 
značajno podržava.  
               Umirovljenicima s mirovinskim 
primanjem nižim od 1.500,00 kuna, povodom 
Božića isplaćena je prigodna novčana pomoć 
(100,00 odnosno 150,00 kuna). 
 
 VII. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 
 
            Program organizacije i provođenja 
zaštite i spašavanja, zbog tradicije, brojnosti i 
organiziranosti vatrogasnih postrojbi, 
kontinuirano od Općine Pitomača dobiva 
pažnju koju i zaslužuje, a naročito kroz 
financiranje redovnog rada Vatrogasne 
zajednice općine Pitomača, kao i 
sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja 
i već spomenute Gradske organizacije crvenog 
križa Virovitica. Kroz suradnju Virovitičko-
podravske županije i austrijske pokrajine Tirol, 
nastavljeno je sa popunjavanjem voznog park 
općinskih DVD-a, kao i popunom njihove 
ostale opreme. 
 
VIII. (EU) PROJEKTI 
 
           Na području općine Pitomača u 
promatranom razdoblju u provedbi je bilo 
nekoliko projekata sufinanciranih od strane 
EU, od kojih je projekt Preradović & Csokonai 
(Interreg CBC Mađarska – Hrvatska), završen 
u suradnji s našim mađarskim partnerom i 
predstavlja najznačajniji općinski EU projekt.  
           Općina Pitomača trenutno kao 
prijavitelj (Vrijedne ruke pomoći, Zeleno srce 
Podravine, Centar za posjetitelje Križnica – 
Interpretacijski centar rezervata biosfere 
Mura-Drava-Dunav) ili partner (WiFi4EU, In-
LoRE, Tražite posao? Dobrodošli u klub!) 
provodi još nekoliko projekata koji se 
sufinanciraju iz europskih sredstava, direktno 
ili putem nadležnim ministarstava, a ima i 
nekoliko ugovorenih projekata koji će uskoro 
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započeti s provedbom (Rekonstrukcija Doma 
kulture u Pitomači – 3. faza, izgradnje i 
opremanja društvenog doma u 
Starogradačkom Marofu, 1. faza projekta 
„Petrov vrt“ u Grabrovnici, Poučna staza Banov 
Brod, 
obnova sportskih objekata NK Podravec u 
Dinjevcu… 
 
IX. FINANCIJE 
 
            Ostvarenje proračunskih prihoda u 
promatranom razdoblju omogućilo je Općini 
Pitomača da svoje planirane aktivnosti na 
rashodovnoj strani općinskog proračuna 
ostvaruje bez potrebe dodatnog zaduživanja. 
Za investicije koje se sufinanciraju iz 
Operativnog programa konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020. (reciklažno dvorište, 
Preradović & Csokonai, Centar za posjetitelje 
Križnica), Općina Pitomača iskoristila je 
pruženu mogućnost i od Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU osigurala dio 
sredstava za pokriće dijela vlastitog učešća u 
istima. 
 
A  Prisilna naplata potraživanja 
 Izvršavajući obvezu naplate prihoda, 
odnosno duga s osnova dospjelih neplaćenih 
potraživanja, u izvještajnom razdoblju 
nastavljen je kontinuitet izdavanja rješenja o 
ovrsi za prisilnu naplatu duga komunalne 
naknade, kao i njen zakonom predviđen otpis, 
praćenje i naplata ostalih izdanih rješenje te 
slanje opomena za dospjela potraživanja, ali u 
nešto manjem obujmu. Nadalje kontinuirano 
se provode postupci promjene obveznika 
komunalne naknade i zaduživanje novih. 
 
B  Pravomoćne sudske presude i sudske 
/ izvansudske nagodbe 
 Općina Pitomača kao umješač, 
uključena je u sudski postupaka tužitelja 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
protiv Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, radi 

naknade štete, vrijednosti spora 113.144,92 
kuna, a kao tužena u sporu tužitelja BM d.o.o. 
Pitomača protiv Općine Pitomača, za isplatu po 
osnovu nedostataka predane stvari, 
vrijednosti spora 115.000,00 kuna, a po 
povratu predmeta sa Vrhovnog suda.  
             Općina Pitomača naslijedila je 
imovinu iza pokojnog Miroslava Mihokovića iz 
Pitomače, a radi naplate novčane tražbine 
Croatia osiguranje d.d. Zagreb pokrenulo je 
spor vrijednosti 36.906,58 kuna, kao i Ksenija 
Kovač iz Pitomače, vrijednost spora 90.000,00 
kuna.   
 
C  Financijsko upravljanje i kontrola  
 Financijsko upravljanje i kontrola u 
Općini Pitomača usklađeno je sa resornim 
Zakonom, uvođenjem ISO standarda 
unutarnje kontrole koju je izradila tvrtka 
Universal Adria d.o.o. Zagreb. 
 
       X. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG 
NAČELNIKA 
 
A  Dostava akata na nadzor 
 Sukladno članku 79. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Uredu 
državne uprave u Virovitičko-podravskoj 
županiji i u ovom razdoblju dostavljani su na 
nadzor opći akti Općinskog vijeća.  
 
B  Ostvarivanje javnosti rada 
 Rad Općinskog načelnika i Općine 
Pitomača je javan. Stoga je nastavljena praksa 
primanja građana utorkom i četvrtkom, 
informiranje građana putem općinske web 
stranice, Pitomog radija, Virovitičkog i 
Podravskog lista, Plave televizije te ostalih 
pisanih medija, prigodnih radijskih i 
televizijskih emisija.  
            Svojim djelovanjem u okviru 
zakonskih ovlasti i obveza, ja kao Općinski 
načelnik i moji zamjenici, poduzimali smo 
mjere i radnje kojima se maksimalno, u 
uvjetima opće gospodarske situacije i 
proračunskih mogućnosti moglo raditi za 
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dobrobit Općine, odnosno njezinih građana. 
Planove i projekte koji nisu realizirani u 
izvještajnom razdoblju, realizirati ćemo u 
2020. godini ovisno o priljevu financijskih 
sredstava u Općinski proračun. 
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