
                      
               REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA PITOMAČA 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-02/21-01/03 
URBROJ: 2189/16-21-1 
Pitomača, 26. ožujka 2021. 
    
 Na temelju članka 82., 83. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene 
novine" Općine Pitomača, broj 1/21)  

 
S  A  Z  I  V  A  M 

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača 
za dan 31. ožujka (srijeda) 2021. godine u 18,00 sati 

u dvorani Doma kulture u Pitomači (kino sala) 
 

   Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
 

- Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 

 
      1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 

01.01. do 31.12.2020. godine,   
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. 

do 31.12.2020. godine.    
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 

01.01. do 31.12.2020. godine,   
          4. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2020. godine,     
 5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2020. godine,           
          6. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2020. godine,   

7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,  
          8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2020. godine,  
          9. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2020. godine,  
          10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 
2020. godinu,  
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          11. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine, 
          12. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine, 
 13. Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju  
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Pitomača za 2020. godinu, 

14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada 
odbačenog u okoliš za područje općine Pitomača za 2020. godinu, 

16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Fondu za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”, 
 17. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt SUFINANCIRANJE 
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“, 

18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
19. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago 

Britvić“,        
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge ukopa pokojnika, 
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne 

usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača, 
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača, 
 23. Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine 
Pitomača, 
 24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova stabilizacije 
šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću 
reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade, 
 25. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na pomoćnoj 
zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare, 

26. Donošenje Prijedloga 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. 
 
 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj 
izostanak opravdate na telefon broj 782-840.  
  
S poštovanjem !          
                                                                PREDSJEDNIK:                                          
                               Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

NAPOMENA: 
Materijali za točku 25. dnevnog reda: „Donošenje odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, 
garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare“, dostaviti  
će se na klupe neposredno prije sjednice (otvaranje ponuda biti će  
30.03.2020.) 


