
Z A P I S N I K  
 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 
održane 09. rujna 2020. godine 

 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/17, URBROJ: 2189/16-20-1 od 04. 
rujna 2020. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 19,00 sati. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 12 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajkulić, 
4. Dinko Begović, 
5. Irena Horvat, 
6. Ivica Peterfi, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10. Tihomir Gregurek, 
11. Zlatko Majstor, 
12. Aleksandar Nađ. 
 

 Nisu nazočni: Mario Rengel, Danijel Bijuk, Marijan Mikec, Nifada Begović i Mirko Pavleković 
koji su ispričali svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
          - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  

- Maja Brođanac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije,  
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće poslove, 
 - predstavnik medija. 
            
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 15. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača“. 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 12 glasova ZA. 
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Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D :  
- Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća 

  - Aktualni sat 
 
   1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine, 
   2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2020. godine, 
  3. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,  
   4. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2020. godini,        
   5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,   
  6.  Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Pitomača u 2020. godini,   
    7. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,    
   8. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. 
godinu,   
   9. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,   

10. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2020. godinu, 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, 
   12. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine, 
   13. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
2020. godinu, 
   14. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova 
Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, 
   15. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača. 
  Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA.   
  

- Verifikacija zapisnika sa  25. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 
 
  
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi da se dosta ljudi žali na nekvalitetno izvršene radove po  
natječajima npr. staza na groblju u Pitomači koja je sada u još gorem stanju nego što je bila, 
obnova kapelice za 250.000,00 kuna u kojoj su sada stršljeni i zemljane ose, ograda u Petrovom 
vrtu koja je već sada nagnuta na desnu stranu te staza u Dravskoj ulici u Pitomači za koju je bilo 
rečeno da će se popraviti, ali nije ništa poduzeto. Stoga ga zanima na koji način ide tehnička 
procedura nakon javnog natječaja i odabira izvođača, odnosno da li se izvođaču sredstva isplaćuju 
nakon pregleda radova ili odmah po izvršenom poslu i tko kontrolira izvršene radove, na što je  
Općinski načelnik odgovorio da što se tiče staze u Dravskoj ulici, za istu su zapisnički konstatirani 
svi nedostaci i zapisnik je dostavljem gosp. Kostelcu koji je potpisom potvrdio da se slaže s 
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konstatacijom da radovi nisu napravljeni kako treba i da će iste naknadno izvršiti. 
 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da se po završetku radova radi okončana situacija 
vezana za plaćanje temeljem roka navedenog u natječaju, a zapisnikom o primopredaji ili 
završnim izvješćem nadzornog inženjera detektiraju se eventualni nedostaci koji se trebaju 
ukloniti jer se s time stječe mogućnost da se napravi okončana situacija. 
 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora što je sa sportsko rekreativnim centrom za koji je 
napravljena projektna dokumentacija prije dvije godine, Općinski načelnik odgovorio je da je 
ishođena građevinska dozvola i čeka se nominiranje tog projekta. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek iznosi da smo ovih dana svjedoci završetka poučno edukativne 
staze Banov Brod koja se proteže od kraja Dravske ulice do rijeke Drave i koja je asfaltirana. 
Ujedno skreće pažnju na to da dosta pitomačkih ulica nema asfaltirane pješačke staze 
(Štrosmajerova, druga polovica Dravske ulice), a u spomenutim ulicama ima dosta stanovništva i 
djece koja svakodnevno odlaze u školu. Stoga ga interesira iz kojeg razloga je staza Banov brod 
dobila prednost pred izgradnjom svih ostalih staza koje su potrebne mještanima Pitomače, na što 
je Općinski načelnik odgovorio da je projekt Banov brod nominiran iz programa ruralnog razvoja 
i financiranje je bilo u 100-tnom iznosu, bez ikakvih sredstava iz općinskog proračuna. 
 Gosp. Tihomir Gregurek smatra da ima i drugih fondova koji bi mogli financirati 
asfaltiranje staza u samom mjestu Pitomača, pa moli da tvrtka Draft d.o.o. poradi na tome. 
 Gosp. Željko Grgačić pojasnio je da se pješače staze ne rade prvenstveno i zbog 
aglomeracije koja bi uskoro trebala započeti na području cijele općine Pitomača, a sanacija tih 
staza mogla bi se provoditi tek nakon aglomeracije. Ujedno napominje da je isti postupak bio sa 
stazom u Dravskoj ulici koja se uređivala nakon prolaska kanalizacije. 
 

 
TOČKA 1.   

  
Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine. 
 

 Gosp. Rikard Bakan napominje da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine dostavljen vijećnicima u materijalima sa 
detaljnim obrazloženjem, kao i svi izvještaji u narednim točkama današnjeg dnevnog reda te je 
zamolio pročelnika za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković  podsjeća da je polugodišnji izvještaj obvezan izvještaj koji se 
radi sukladno Zakonu o proračunu te je obveza da se do 15. rujna isti predloži općinskim 
vijećnicima. Vezano uz njegovo ostvarenje, napominje kako je vidljivo je da su prihodi proračuna 
ostvareni u iznosu od 17.614.638,24 kuna ili 40,64 % od planiranih prihoda, dok su rashodi 
ostvareni u iznosu od 12.587.472,58 kuna sa 28,99%. Napominje da je u drugom tromjesečju 
uslijed epidemije koronavirusom, došlo do problema u gospodarstvu, ne samo na državnoj već i 
na svjetskoj razini tako da se nešto od toga očitovalo i kod nas. Izvješćuje da su prihodi od poreza 
ostvareni u dobrom postotnom iznosu tj. iznad 50%, ali prihodi od pomoći iz inozemstva i 
subjekata unutar općeg proračuna i nadležnih ministarstava, kao što je i bilo očekivano, nisu 
ostvareni iz razloga  što se isti uglavnom ne doznačuju u prvoj polovini godine budući da su neki 
natječaji još u tijeku ili  su investicije odobrene, ali nisu izvršene u prvoj polovici godine pa nema 
uvjeta da se zatraži povrat sredstava. Iznosi da je u siječnja izvršena otplata kredita za Srednju 
školu Stjepana Sulimanca, a rashodi su trošeni u okviru planiranih sredstava na svim pozicijama 
i na svim programima navedenim u glavi Općinskog vijeća i JUO kao i kod proračunskih korisnika. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira iznos od 220.000,00 kuna (isplata za rad članovima 
civilne zaštite), na što je gosp. Danijel Petković pojasnio je pozicija civilne zaštite planirana u 
daleko manjem iznosu svih prethodnih godina, ali s obzirom na situaciju sa koronavirusom, na 
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temelju naloga nacionalnog stožera i županijskog stožera, izvršena je mobilizacija jedinica civilne 
zaštite. Ukazuje da u općinskom proračunu nije bila planirana dovoljno velika pozicija da se iz nje 
može isplatiti rad ljudi koji su bili cca dva mjeseca angažirani na punktovima i dežurali te su  
prema zakonu imali pravu na isplatu dnevnica. Upravo iz toga razloga je u izmjenama i dopunama 
proračuna otvorena nova pozicija za civilnu zaštitu.  
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE 
 

 /Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2020. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 2.   
 

   Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine. 
 

Gosp. Željko Grgačić  osvrnuo se na rad u prvoj polovici ove godine te između ostalog 
napomenuo da se i ove godine vodila briga o vrtiću i školama te je završeno dječje igralište u 
Sedlarici kao i da se radi staza Banov brod. Izvješćuje da su započeti i ostali projekti među kojima 
je istaknuo izgradnju Društvenog doma u Starogradačkom Marofu. Nadalje izvješćuje da je u 
ponedjeljak bilo uvođenje Hrvatskih cesta Bjelovar u posao te su tvrtke koje djeluju na području 
općine (Vodakom, Plinkom, Komunalno) upoznate sa radovima na promjeni dotrajalog plinovoda 
i odvodnje jer je unazad nekoliko godina dolazilo do izlijevanja kanalizacije pa je to potrebno 
sanirati. Istaknuo je da bi sljedeći tjedan trebali započeti radovi na kružnom toku u Pitomači po 
istom principu kao što je rađeno i u Đurđevcu tj. radi se jedna strana ceste, dok bi druga bila 
prohodna. Radovi bi trebali trajati tri mjeseca, a kompletno raskršće bilo bi zatvoreno oko 15 dana 
i preusmjereno preko Dravske ulice, berečnog puta i moglo bi povremeno dolaziti do problema u 
prometu. Nadalje izvješćuje da bi prema informaciji iz „Brane“, radovi na aglomeraciji na području 
općine Pitomača trebali započeti 03. listopada o.g. i na terenu bi bilo oko 15 jedinica, a taj projekt 
koji je sigurno najveći u povijesti naše općine, trajao bi tri godine. 

 
Gđa Željka Begović iznosi činjenicu da je u Domu zdravlja u Pitomači ostala samo jedna 

liječnica (dr. Janošević), dok svi ostali liječnici dolaze i ubrzo odlaze, a prema saznanjima, postoji 
mogućnost da se ostane i bez ginekološke ambulante, što će biti veliki problem za žene te je 
zamolila da se o tom problemu porazgovara s ravnateljem Doma zdravlja u Pitomači. Nadalje 
konstatira da je Slatinska banka u Pitomači zatvorena, a ne radi niti bankomat što predstavlja 
problem, pogotovo starijim stanovnicima koji moraju odlaziti u Viroviticu i čekati u redu po četiri 
sata pred bankom. Smatra kako to nije pošteno prema klijentima s području općine Pitomača koji 
nisu krivi za nastalu situaciju u toj banci. 

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da su prema njegovom saznanju, u Dom zdravlja 
Pitomača došle raditi dvije nove liječnice, a sa prestankom rada ginekološke ordinacije nije 
upoznat. Konstatira da Općina sufinancira dolazak ginekologa, kao i ostalih specijalista u Pitomaču 
te će se to provjeriti. Što se pak tiče Slatinske banke, na njihove poslove Općina ne može utjecati, 
ali zato postoji mogućnost da ljudi otvore račune u nekoj drugoj banci ukoliko nisu zadovoljni sa 
njihovim uslugom. 
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 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2020. 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. 

 
  

TOČKA 3. 
 

Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Pitomača za 2020. godinu dostavljen u materijalima zajedno sa detaljnim obrazloženjem 
te je zamolio pročelnika za kratko pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da je Općinski načelnik sredinom kolovoza utvrdio 
prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna koji je stavljen na e - savjetovanje te na koji nije bilo 
nikakvih primjedbi. Iznosi da je suština ovih I. izmjena i dopuna da se u proračun mora uključiti 
doneseni saldo iz prethodne godine, a gledano zbirno na proračunsku poziciju to je iznos od 
1.322.283,77 kuna. Na strani prihoda predloženo je smanjenje za 362.000,00 kuna, a da bi 
uravnotežili proračun, na strani rashoda predloženo je povećanje u iznosu od 960.283,77 kuna. 
Razlog predloženog je i u situaciji izazvanoj epidemijom COVID-19, a podatak na kojem je baziran 
ovaj prijedlog je ostvarenje Općinskog proračuna sa 30.07.2020. godine. Navodi da su otvorene 
neke pozicije na strani prihoda kao npr. pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, a   
smanjenje je kod pozicije u svezi odobrenog zapošljavanja kroz javne radove jer je Općini u ovoj 
godini odobreno samo sedam zaposlenika sukladno kriterijima koje je imao Zavod za 
zapošljavanje. Korekcije su i kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine jer su prodani neki 
objekti dobiveni od Centra za socijalnu skrb. Nadalje navodi da kod rashoda nisu predložene 
korekcije na svim proračunskim programima. Iznosi da se kod aktivnosti održavanja opreme i 
zgrada, zbog sanacije krovišta na zgradi općine, ušlo sa financiranjem od 120.000,00 kuna na 
ime pričuve čime je pričuva uplaćena za razdoblje od sedam budućih godina upravo iz razloga da 
bi se uspjelo sanirati krovište postojećeg općinskog objekta. Predloženo je i povećanje kod nabave 
dugotrajne imovine za 77.000,00 kuna zbog nabave traktora. Istaknuo je da se kod programa 
socijalne skrbi dodalo 150.000,00 kuna za pomoć obiteljima za poboljšanje demografske strukture 
(za pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, izgradnje stambenog prostora osoba i obitelji do 40 
godina starosti). 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek) donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2020. GODINU 

 
/I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu sastavni su dio zapisnika i objaviti će se 

u “Službenim novinama” Općine Pitomača/ 
 

TOČKA 4. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 
na području općine Pitomača u 2020. godini.  
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Predsjednik Općinskog vijeća napominje da su točke 4. do 6. dnevnog reda vezane  uz 

donijete izmjene Proračuna, a iz ovog prijedloga vidljivo je da se povećava iznos sredstava 
socijalne skrbi i to sa 2.750.000,00 kuna na 2.900.000,00 kuna.   
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

PROGRAM 
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2020. GODINI 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. 

godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/19) u članku 2. stavku 1. iznos „2.750.000,00“ 
zamjenjuje se iznosom „2.900.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: dva milijuna sedamsto pedeset 
tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „slovima: dva milijuna devetsto tisuća kuna“. 

 
Članak 2. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 
Pitomača. 

 
 

TOČKA 5. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da se kod Programa održavanja povećavaju sredstva i to sa 
1.750.000,00 kuna na 1.780.000,00 kuna, odnosno povećava se iznos održavanja javne rasvjete 
sa 250.000,00 kuna na 280.000,00 kuna.  
 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi primjedbu da se puno sredstava izdvaja za cvijeće svake 
godine te predlaže da se posade trajni nasadi. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

PROGRAM 
O IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2020. GODINU 
 

Članak 1. 
 U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Pitomača za 2020. godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/19) članak 2. mijenja se i 
glasi: 

 „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2020. godinu planirana su u iznosu od 1.780.000,00 kuna (slovima: milijun 
sedamsto osamdeset tiskuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 

- komunalna naknada           1.115.000,00 kuna 
- naknada za pravo puta                 144.000,00 kuna 
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina         521.000,00 kuna.” 
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Članak 2. 
Članak 3. Programa mijenja se i glasi: 
 „Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom 
pojedinih troškova, kako slijedi: 

Rb. Opis poslova: 
Planirana                             

vrijednost: 
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina          100.000,00 kuna 
1.2. Uređivanje drveća, živica i cvjetnih gredica 35.000,00 kuna 

1.3. 
Održavanje javnih zelenih površina strojnom  
košnjom i malčiranjem 

40.000,00 kuna 

1.4. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta 10.000,00 kuna 
1.5. Održavanje spomenika i spomen-obilježja   5.000,00 kuna 
1.6. Ručno čišćenje javno-prometnih površina 10.000,00 kuna 
                                                                     U K U P N O:          200.000,00 kuna 
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

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

         350.000,00 kuna 

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

          40.000,00 kuna 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste  30.000,00 kuna 
2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije 20.000,00 kuna 
2.5. Zimska služba          230.000,00 kuna 
                                                                    U K U P N O:          670.000,00 kuna 
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka 50.000,00 kuna 
3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala 50.000,00 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 

30.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O:         130.000,00 kuna 
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete          280.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu          450.000,00 kuna 
                                                                     U K U P N O:          730.000,00 kuna 
5. ODRŽAVANJE GROBLJA  
5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica 50.000,00 kuna 
                                                                     U K U P N O: 50.000,00 kuna 
                                                               S V E U K U P N O:    1.780.000,00 kuna 
“ 
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    Članak 3. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 6. 
 

   Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području 
općine Pitomača u 2020. godini.  
   
    Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
P R O G R A M 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 
na području općine Pitomača u 2020. godini 

 
I. 

U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/19), točka III. mijenja se i glasi: 

„Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u Proračunu 
i to za: 
- financiranje djelatnosti udruga u kulturi u iznosu 350.000,00 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 277.576,19 
kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 2.093.000,00 
kuna.“ 

 
II. 

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

 
TOČKA 7. 

 
 Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
   

 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2020. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 8. 
  
 Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2020. godinu. 
   

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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 I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA 2020. GODINU 

 
/I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu sastavni 

su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/ 
TOČKA 9.   

 
   Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora zanima stavka u rashodima - naknada za prijevoz na posao, na 
što je gđa Zlata Kovačević odgovorila da se to odnosi na prijevozne troškove zaposlenice 
Knjižnice prema cijeni prijevozne karte. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
    
 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE 
 

 /Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2020. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 10.   
 
Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Pitomača za 2020. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE 
I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2020. GODINU 

 
 

/I. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača  za 2020. godinu 
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/ 
 
 

TOČKA 11.   
 

Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 

 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da obzirom na to da je Danijela Rešetar imenovana 
vršiteljicom dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača najduže do godinu dana, potrebno 
je najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata raspisati natječaj. Stoga predlaže donošenje 
Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja na nepuno radno vrijeme. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
 

 
1. Ovom Odlukom raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od 
četiri godine. 

2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice.  

3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- Rikard Bakan, dipl.oec., za predsjednika, 
- Irena Horvat, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19) i Statuta Knjižnice i 
čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) koje reguliraju postupak i 
uvjete za izbor ravnatelja/ice. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 
javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje 
sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 12.   
 
   Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine. 
            
 Gosp. Zlatko Majstor ukazuje da je već prije upozoravao da je pitanje koliko će sredstava 
Ministarstvo kulture izdvojiti za rekonstrukciju Doma kulture, a dogodilo se kao što je i predvidio, 
odnosno sada proizlazi da će biti potrebno izdvojiti iznos od 500.000,00 kuna iz Općinskog 
proračuna. Podsjeća da je gosp. Rajko Stilinović uvjeravao vijećnike da će biti dovoljna sredstva 
ministarstva. Također smatra kako bez obzira na činjenicu da se radovi moraju dovršiti, ovaj iznos 
od 500.000,00 kuna nije mali te je zamolio da ubuduće bude bolja komunikacija sa ministarstvima 
od kojih se očekuju sredstva. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor, 
Tihomir Gregurek i Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU 
„DRAGO BRITVIĆ“ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE 
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 /Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2020. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 13.   
 

Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2020. godinu. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU „DRAGO 
BRITVIĆ“ ZA 2020. GODINU 

 
/I. Izmjene i dopune financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu 

sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/ 
 
 

TOČKA 14.   
 
 Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora 
članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan  navodi  da ove godine predstoje izbori za Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača koji bi se trebali održati u mjesecu prosincu, ukoliko bude sve išlo 
prema planu (epidemiološka situacija sa COVID-19) te bi se zbog usklađenja za Zakonom o 
lokalnim izborima i Zakonom o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, trebala donijeti 
izmjena i dopuna Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača.  
 Gosp. Zlatko Majstor konstatira da prema njegovom saznanju, u prethodnih osam godina 
nije održana niti jedna sjednica Mjesnog odbora naselja Pitomača, na što je predsjednik Općinskog 
vijeća podsjetio da Vijeća mjesnih odbora imaju svoju svrhu i puno rade u svojim naseljima, a 
slaže se s mišljenjem da bi se i Mjesni odbor Pitomača trebao sastajati i izvještavati članove o 
svojim aktivnostima. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
    

O D L U K U  
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA  
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

         
 

Članak 1. 
 U Odluci o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16. i 6/16) u članku 4. stavku 3. brojka „60“ 
zamjenjuje se brojkom „90“. 
 

Članak 2. 
U članku 11. stavku 4. iza riječi „povjerenstva“ briše se točka i dodaju riječi „i potvrda o 
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podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa“. 
    Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 
   „Birači i političke stranke ne smiju za članove Vijeća kandidirati osobe koje su pravomoćnom 

sudskom odlukom osuđene (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od 
najmanje šest mjeseci za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom, a sukladno članku 13. 
stavku 2. Zakona o lokalnim izborima.“. 
 

  Članak 3. 
U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „U Vijeće se bira broj članova kako slijedi: 
1. Mjesni odbor Pitomača – 15 članova, 
2. Mjesni odbor Dinjevac – 7 članova, 
3. Mjesni odbor Grabrovnica – 7 članova, 
4. Mjesni odbor Kladare – 7 članova, 
5. Mjesni odbor Križnica – 7 članova, 
6. Mjesni odbor Mala Črešnjevica – 7 članova, 
7. Mjesni odbor Otrovanec – 9 članova, 
8. Mjesni odbor Stari Gradac – 9 članova, 
9. Mjesni odbor Starogradački Marof – 7 članova, 
10. Mjesni odbor Turnašica – 7 članova, 
11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica – 9 članova, 
12. Mjesni odbor Sedlarica – 7 članova.“. 
 

Članak 4. 
U članku 47. stavku 1. riječi „uredu državne uprave“ zamjenjuju se riječima „upravnom 

tijelu u županiji.“ 
U stavku 3. riječi „Nadležni ured državne uprave“ zamjenjuju se riječima „Nadležno 

upravno tijelo u županiji“. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 15.   
 

Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je ova Odluka predložena kao dopuna dnevnog reda te 
dostavljena vijećnicima na klupe, a istu je potrebno donijeti zbog usklađivanja sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu i raspisivanja natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje 
dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača (u daljnjem 
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tekstu: Odluka) utvrđuje se: 
- organizacija obavljanja dimnjačarskih poslova, 
- rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, 
- način obavljanja dimnjačarskih poslova, 
- godišnja naknada za koncesiju, 
- postupak davanja koncesije, 
- cijene dimnjačarskih usluga, te 
- prekršajne odredbe. 
Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnost, organizira se u cilju zaštite 

života ljudi i imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka opasnosti od požara u svim građevinama 
i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za fizičke i pravne osobe 
na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općina). 

Dimnjačarski poslovi na području Općine obavljaju se putem koncesije. 
 

Članak 2. 
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova iz ove Odluke podrazumijeva se: 

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka, uređaja za loženje i sustava dobave zraka 
za izgaranje, 

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka, uređaja za loženje i sustava dobave 
zraka za izgaranje, 

- čišćenje dimnjaka, uređaja za loženje i sustava dobave zraka za izgaranje, 
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje, 
- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te 

zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i 
uređaja za loženje. 

     Redoviti pregled dimnjaka uključuje:  
- vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih 

oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,  
- tlačnu probu u slučaju sumnje, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka,  
- pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne 

uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.  
           Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti 
dimnjaka 
           Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije promjene uređaja za loženje ili promjene 
goriva, nakon  izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva 
sumnju u uporabljivost dimnjaka te po inspekcijskom nadzoru. 
           Dimovodnim objektima u smislu ove Odluke smatraju se usponski dimovodni kanali, spojni 
kruti elementi ložišta, uključujući i dimovodne zaklopke, sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka. 

 
     Članak 3. 
Obveznim korisnikom dimnjačarskih usluga smatraju se svi vlasnici i posjednici (korisnici) 

obiteljske kuće, poslovnih prostora, zgrade ili dijela zgrade, upravitelj zgrade ili ovlašteni 
predstavnik suvlasnika zgrade u kojima postoje dimovodni objekti (u daljnjem tekstu: korisnik 
usluga). 
 
II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 

Članak 4. 
Dimnjačarske poslove na području Općine obavljaju pravne i fizičke osobe registrirane za 

obavljanje te djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar) 
zaključenog sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama te 
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Odluci o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 8/18). 

 Ovlašteni dimnjačar dužan je dimnjačarske poslove povjeravati samo onim zaposlenicima 
koji imaju odgovarajuću stručnu spremu odnosno osposobljenost propisanu posebnim propisima 
za obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Dimnjačarski poslovi moraju se obavljati trajno prema propisima i pravilima struke. 
 
     Članak 5. 
Područje općine jedno je dimnjačarsko područje, a obuhvaćava naselja Pitomača, 

Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, 
Starogradački Marof, Turnašica i Velika Črešnjevica. 

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: koncesija) daje se na 
vrijeme od 5 (pet) godina.  

 
Članak 6.  

Radi urednog obavljanja i nadzora čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ovlašteni 
dimnjačar dužan je voditi kontrolnu knjigu za dimnjačarsku službu.  

Kontrolna knjiga vodi se za svaku zgradu, odnosno ulicu ili četvrt i sadrži:  
1. oznaku zgrade - ulica i kućni broj, 
2. naziv ili ime i prezime korisnika usluga, 
3. vrstu dimovodnih objekata koji se čiste, 
4. datum obavljenog čišćenja ili kontrole, 
5. iznos naplaćene cijene usluge, 
6. primjedbu i upozorenje korisnika usluge, odnosno ovlaštenog dimnjačara, 
7. potpis predstavnika tijela upravljanja, odnosno vlasnika zgrade, stana ili poslovnog 

prostora, 
8. potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarske poslove. 

 Kontrolna knjiga radi se za svaku kalendarsku godinu, a mora se čuvati najmanje 3 godine 
po isteku godine za koju se vodi. 

 Uredno vođenje kontrolnih knjiga nadzire i ovjerava Jedinstveni upravni odjel. 
 

Članak 7. 
Uz kontrolnu knjigu ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi registar (popis) dimovodnih 

objekata po dimnjačarskom području (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se unose svi dimovodni 
objekti koji podliježu obvezi čišćenja. 

 Registar naročito sadržava: 
1. oznaka zgrade - ulica i kućni broj, 
2. naziv ili ime i prezime korisnika usluga, 
3. broj i vrstu dimovodnih objekata u građevini, 
4. rokove čišćenja i kontrole, 
5. stanje ispravnosti dimovodnih objekata, 
6. godišnji iznos fakturirane cijene usluge. 

 Korisnik usluga dužan je svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva 
prijaviti ovlaštenom dimnjačaru u roku 15 dana od nastale promjene. 

 
III. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE DIMOVODNIH OBJEKATA 

 
Članak 8. 

 Ovom Odlukom određuje se da sezona grijanja traje od 01. rujna do 30. travnja. 
 Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju i čiste u sezoni grijanja prema sljedećim 

rokovima: 
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1. dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama, te obiteljskim kućama koji 
su priključeni na kruta i tekuća goriva, podliježu obaveznom čišćenju minimalno 
četiri puta u sezoni grijanja, a preporuča se čišćenje istih jedanput mjesečno kroz 
sezonu grijanja. 

2. dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama, te obiteljskim kućama koji 
su priključeni na plinovita goriva vrste B podliježu obaveznom čišćenju minimalno 
dva puta u sezoni grijanja (početak i kraj sezone), a preporuča se čišćenje istih 
četiri puta godišnje. 

3. dimovodni objekti u stambenim i poslovnim zgradama, te obiteljskim kućama koji 
su priključeni na plinovita goriva vrste C podliježu obaveznom čišćenju minimalno 
jednom u razdoblju od dvije godine, a preporuča se čišćenje istih jednom godišnje. 

 Kontrola, a po potrebi čišćenje i spaljivanje dimovodnih objekata iz stavka 2. ovog članka 
mora u pravilu, biti izvršena prije početka sezone grijanja. 

Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se naprave s dimovodnim uređajima koje 
zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji). Uređajima na plinsko 
gorivo vrste C smatraju se naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za izgaranje uzimaju putem 
zatvorenog sustava iz slobodne atmmosfere (ložište je neovisno o zraku u prostoriji). 

 Ukoliko se kontrolom utvrdi potreba čišćenja, kontrola se ne smatra posebnom 
dimnjačarskom uslugom i ne naplaćuje se. 

 Tvornički dimnjaci, parni kotlovi, toplovodni kotlovi i dimovodne cijevi, odnosno 
dimovodni kanali čiste se jedanput svaka tri mjeseca tijekom rada, a generalno čišćenje ovih 
objekata obavlja se prilikom svakog remonta. 

 Peći za pripremanje hrane u ugostiteljskim i vojnim objektima, peći u pogonima i pekarske 
peći na kruta i tekuća goriva, kao i dimovodni objekti na koje su priključene, čiste se obavezno 
jedanput mjesečno. 

 Peći za pripremanje hrane u ugostiteljskim i vojnim objektima, peći u pogonima i pekarske 
peći na plinovita goriva, kao i dimovodni objekti na koje su priključene, čiste se obavezno četiri 
puta godišnje. 

 Ventilacijski kanali čiste se jedanput godišnje. 
 Taložnice čađi kao dio dimnjaka čiste se jedanput godišnje. 
 

 Članak 9. 
 U rokovima iz članka 8. ove Odluke ne moraju se čistiti dimovodni objekti koji se stalno 

ne koriste i na koje nisu priključena ložišta, a čije je korištenje odjavljeno kod ovlaštenog 
dimnjačara, te čiji su otvori za priključke propisno zazidani.  

Ovlašteni dimnjačar dužan je jedanput godišnje pregledati dimnjake i dimovodne objekte 
iz stavka 1. ovog članka. 

 
                                                    Članak 10. 
 Čišćenje dimovodnih objekata obavlja se na zahtjev korisnika i izvan rokova određenih 

ovom Odlukom. 
 

 Članak 11. 
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno 

će o tome obavijestiti vlasnika, odnosno korisnika zgrade i pravnu osobu koja upravlja zgradom 
da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca te će o tome obavijestiti 
nadležno inspekcijsko tijelo i komunalnog redara. 

 Ako korisnik ne otkloni nedostatke u zadanom roku, a ako se radi o nedostacima na 
dimovodnom objektu na koji je priključeno plinsko ložište, ovlašteni dimnjačar o uočenim 
nedostacima dužan je pismeno obavijestiti komunalnog redara i/ili policijskog inspektora zaštite 
od požara i eksploziva i distributera plina radi zatvaranja plina do otklanjanja nedostataka. 
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IV. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 

Članak 12. 
 Korisnici usluga dužni su omogućiti kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata radnim 

danom u vremenu od 7 do 17 sati. 
 Kontrola i čišćenje dimovodnih objekata može se obavljati i izvan vremena predviđenog 

u stavku 1. ovog članka na osnovu sporazuma korisnika usluge i ovlaštenog dimnjačara. 
  

Članak 13. 
Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje 

i kontrolu dimovodnih objekata niti ga ometati u izvršenju dimnjačarskih poslova. 
 Pristup do vratašca dimovodnih objekata mora biti slobodan. 
 Korisnici usluge dužni su postaviti posudu za odlaganje čađi neposredno uz vratašca 

dimovodnog objekta. 
 

Članak 14. 
 Dimovodne objekte koje nije moguće valjano očistiti prema važećim tehničkim propisima 

i mjerama za zaštitu od požara, treba ispaljivati. 
 Ispaljivanje se vrši na mjestu koje je tehnički najpogodnije uz poduzimanje svih 

propisanih mjera zaštite od požara. 
 Ispaljivanje dimovodnih objekata mora se prethodno prijaviti vatrogasnoj jedinici na čijem 

se području djelovanja nalaze dimovodni objekti koji se ispaljuju, kao i vlasnika zgrade. 
 Kod ispaljivanja ovlašteni dimnjačar je dužan poduzeti sve požarno - preventivne mjere i 

osigurati na licu mjesta sredstva za početno gašenje požara (vatrogasni aparat, vodu, pijesak). 
 Nakon ispaljivanja ovlašteni dimnjačar dužan je provjeriti je li otklonjena svaka opasnost 

od požara. 
 Vlasnik dimovodnih objekata obilazit će objekte nakon ispaljivanja prema potrebi, 

odnosno u trajanju koje odredi ovlašteni dimnjačar. 
 

Članak 15. 
 Ovlašteni dimnjačar dužan je na poziv investitora ili nadzornog inženjera u toku gradnje 

nadzirati radove na dimovodnom objektu, a po završetku radova izdati dimnjačarski nalaz o 
ispravnosti dimnjaka kojeg je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled i 
priključenje na plinsku mrežu. 

 Investitor radova iz prethodnog stavka, kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su, prije 
puštanja u rad plinskih troškova i instalacija, zatražiti od ovlaštenog dimnjačara dimnjačarski nalaz 
o ispravnosti dimovodnih objekata. 

 Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih troškova na 
postojeće dimovodne instalacije zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog 
dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimnjak koristi za odvođenje dimnih 
plinova iz plinskih trošila. 

 Na zahtjev stranke u hitnim slučajevima radi sprečavanja štetnih posljedica dimnjačar 
mora reagirati odmah, a najkasnije u roku od 24 sata i obaviti sve potrebne radnje za sprečavanje 
štetnih posljedica. 

 O obavljenim radnjama ovlašteni dimnjačar dužan je sastaviti zapisnik koji u presliku 
treba dostaviti komunalnom redaru i distributeru plina. 

 
V. GODIŠNJA NAKNADA ZA KONCESIJU 
 

Članak 16. 
Ovlašteni dimnjačar za koncesiju plaća godišnju naknadu. 
Godišnja naknada za koncesiju je ponuđeni iznos godišnje naknade koji ne može biti niži 
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od 9.000,00 kuna. 
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine. 
 

VI. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE 
Članak 17. 

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/18). 

Postupak javnog natječaja provodi Stručno povjerenstvo koje ima najmanje tri člana, a 
najviše sedam članova. 

Najmanje jedan član Stručnog povjerenstva mora imati važeći certifikat u području javne 
nabave. 

Odluku o davanju koncesije donosi Općinko vijeće, a ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u ime Općine sklapa Općinski načelnik. 

 
VII. CIJENE DIMNJAČARSKIH USLUGA 

 
Članak 18. 

Ovlašteni dimnjačar za obavljene dimnjačarske poslove naplaćuje naknadu prema cjeniku 
dimnjačarskih poslova.  

Dimnjačar je dužan za obavljene dimnjačarske poslove izdati račun. 
Na računu kojeg je dimnjačar dužan izdati korisniku usluge za obavljenu dimnjačarsku 

uslugu mora se obvezno navesti vrsta usluge prema ugovorenom cjeniku. 
Cjenik dimnjačarskih usluga sastavni je dio ove Odluke (Prilog 1.). 
Svaka promjena cijena u cjeniku provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu 

i Statutu Općine Pitomača. 
 

Članak 19. 
Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek 

za prostorno uređenje i komunalne poslove i Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite 
od požara i eksploziva. 

 U obavljanju nadzora komunalni  redar može: 
1. kontrolirati vođenje godišnjeg plana, radnih naloga, izdanih računa, registar 

dimovodnih objekata i uređaja za loženje; 
2. nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležnih 

tijela o opasnosti zbog neuklanjanja nedostataka na dimovodnim objektima i 
uređajima za loženje.  

3. poduzimati i druge propisane mjere. 
 Ovlašteni dimnjačar dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu, na njegov zahtjev u 

ostavljenom roku, dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje 
nadzora. 

 
VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 
Članak 20. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
ovlašteni dimnjačar pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik ako: 

1. obavlja dimnjačarske poslove bez sklopljenog ugovora o koncesiji; 
2. ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga Jedinstvenom upravnom odjelu, ne obavlja 

dimnjačarske poslove prema godišnjem planu; 
3. ne obavlja dimnjačarske poslove u skladu s rokovima iz ove Odluke; 
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4. ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih 
poslova; 

5. ne upozori Jedinstveni upravni odjel na nedostatke ili nemogućnost kontrole; 
6. ne upozori Jedinstveni upravni odjel na nedostatke dimovoda i uređaja za loženje 

koji su neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu; 
7. ne vodi registar (popis) dimovodnih objekata po dimnjačarskom području u skladu 

s ovom Odlukom; 
8. naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih poslova ili ne 

izda račun; 
9. ne dostavi Jedinstvenom upravnom odjelu na njegov zahtjev podatke, očitovanja 

i dokumentaciju. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 

u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
 

Članak 21. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 

osoba ili fizička osoba - obrtnik kao korisnik usluga, odnosno upravitelj zgrade ako: 
1. odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara; 
2. onemogući redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja 

za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju i obavijesti; 
3. u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke; 
4. ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara o upotrebi dimovodnog objekta, koji nije bio 

upotrebljavan, i priključenju uređaja za loženje; 
 Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba 

u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba – 

korisnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 
 
IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA  
 

Članak 22. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih 

poslova na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 11/09). 
 

Članak 23. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 
 

  
Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 26. sjednicu Općinskog vijeća 

u 19,55 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                           PREDSJEDNIK: 
                      Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


