
Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17. i 14/19) i članka 38. Statuta Općine Pitomača 

("Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine 

Pitomača, dana 11. veljače 2021. godine podnosi 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

 

   I. 

 Izvješćem o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena su 

sredstava ostvarena od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu. 

 

  II. 

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  (u daljnjem tekstu: Program) 

donesen je 18. prosinca 2019. godine i objavljen je u „Službenom novinama“ Općine Pitomača 

broj 7/19. 

 

                                                                III. 

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu 

ostvarena su u iznosu od 31.609,57 kuna. 

Sredstva iz točke I. ovog Izvješća utrošena su za troškove legalizacije objekata u 

općinskom vlasništvu (6.958,43 kuna) i izgradnju javno prometnih površina (24.651,14 kuna). 

 

IV. 

Ovo Izvješće upućuje se Općinskom vijeću Općine Pitomača na usvajanje. 

 

 

 

KLASA: 402-07/19-01/45 

URBROJ: 2189/16-21-2 

U Pitomači, 11. veljače 2021. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                          Željko Grgačić 

 

 

 

 



  - P R I J E D L O G - 

 

   Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

5/20 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 30. sjednici održanoj dana 18. 

veljače 2021. godine, donijelo je 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru za 2020. godinu 

 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

II. 

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

  

 

 

KLASA: 402-07/19-01/45 

URBROJ: 2189/16-21-3 

U Pitomači, 18. veljače 2021. 

 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                            PREDSJEDNIK: 

                Rikard Bakan,mag.oec. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


