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Z A P I S N I K 
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 20. srpnja 2021. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA:021-02/21-01/24, URBROJ:2189/16-21-1 od 12. 
srpnja 2021. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 20:00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 13 vijećnika od ukupno 

15 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  
 Sjednici su nazočni: 

1. Rikard Bakan, 
2. Manfred Kodžaga, 
3. Svetlana Bastalić, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Željka Begović, 
6. Zdravko Sesvečan, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Mario Čajkulić, 
9. Siniša Bedeković, 
10. Zdravko Dijaković, 
11. Zlatko Majstor, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Mirna Lovreković. 
Nisu nazočni: Marijan Mikec i Mario Rengel koji je ispričao svoj izostanak. 

   
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- županijski vijećnik: Dinko Begović, 
- Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić”, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, 
 - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
 - Kristina Galjar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije, 
 - Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - Željko Janeš, građanin, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
 Gosp. Rikard Bakan izvjestio je nazočne da je zaprimljena izjava vijećnika Danijela Bijuka 
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o stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću te Odluka SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE - 
SDP o imenovanju njegovog zamjenika. 
  

Općinsko vijeće prima ovu izjavu na znanje te se donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
                                  

     1. Općinsko vijeće prima na znanje podneseni zahtjev za mirovanje mandata u 
Općinskom vijeću (Danijel Bijuk, Pitomača, Braće Radić 1) i o zamjeniku vijećnika koji će 
umjesto njega obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Pitomača (Tihomir Gregurek, 
Pitomača, Vinogradska 58) 
 2. Zahtjev iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća poziva gosp. Tihomira Gregureka na davanje svečane 
prisege na način da predsjednik pročita tekst, a imenovani isti potvrdi izjavom „Prisežem“. 
 
Tekst prisege:  
 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pitomača 
obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 
Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i  Statuta Općine 
Pitomača, te da ću se zauzimati za ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 
  

Gosp. Tihomir Gregurek potvrđuje i potpisuje prisegu, te Općinsko vijeće na 
današnjoj sjednici broji 13 članova. 
 
   Za današnju sjednicu gosp. Rikard Bakan predlaže DNEVNI RED dostavljen u 
materijalima za sjednicu. 
  Za riječ se javio gosp. Zlatko Majstor te ispred 1/3 vijećnika predložio dopunu dnevnog 
reda s točkom 25. koja glasi: “Donošenje prijedloga Odluke o ukidanju poreza na potrošnju 
alkoholnih  i  bezalkoholnih pića”. 
 

 Nakon glasovanja, Općinsko vijeća sa 5 glasova ZA i 8 glasova PROTIV (Rikard Bakan, 
Manfred Kodžaga, Svetlana Bastalić, Ivica Peterfi, Željka Begović, Zdravko Sesvečan, Tomislav 
Lovreković i Mario Čajkulić) nije prihvatilo uvrštenje ove točke u dnevni red. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek predložio je da se dnevni red sadašnje, ali i budućih sjednica 
Općinskog vijeća nadopuni sa točkom “Različito”. 
 Nakon glasovanja, Općinsko vijeće sa 5 glasova ZA i glasova 8 glasova PROTIV (Rikard 
Bakan, Manfred Kodžaga, Svetlana Bastalić, Ivica Peterfi, Željka Begović, Zdravko Sesvečan, 
Tomislav Lovreković i Mario Čajkulić) nije prihvatilo da se u dnevni red uvrsti točka “Različito”. 
 
 Gosp. Rikard Bakan daje na glasovanje slijedeći 
 

   D N E V N I    R E D : 
 

  - Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice, 
   - Aktualni sat, 
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     1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača, 
   2. Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
   3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2021. godine, 

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i 
projekcije za 2022. i 2023. godinu,          

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2021. godini,       
 6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,   
 7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,     

8.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2021. godinu,               

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Pitomača u 2021. godini,                                                                         
    10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine,   
  11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2021. godinu,  
   12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2021. godinu,   
  13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2021. godinu, 
   14. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim 
materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
   15. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača 
koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), 
   16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za sufinanciranje radova i usluga za 
„Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“, 
   17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava rasvjetnih tijela“, 
   18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 
2021. godinu, 
   19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
općine Pitomača za 2021. - 2024. godinu, 
          20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim 
dobrom u općoj uporabi, 
  21. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi, 
         22. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu, 
  23. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
„Rakitka I“, 
  24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u naselju 
Pitomača. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA i 3 glasa PROTIV (Tihomir Gregurek, 
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Siniša Bedeković i Mirna Lovreković). 
 
- Verifikacija zapisnika sa  1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća. 
  
         Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 12 glasova ZA i 1 
SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek). 
 
- Aktualni sat 

 
Gosp. Zlatko Majstor smatra da su najveći problemi u Pitomači promet i gospodarenje 

otpadom te ga interesira, budući da HDZ ima dva zastupnika u Saboru, da li postoji mogućnost 
da se u ovom mandatu pokrene projekt obilaznice Pitomača? Ovo pita iz razloga jer je o tome 
bilo riječi u predizbornoj kampanji, a i krajnje je vrijeme da se nešto poduzme.  

Također u vezi gospodarenja otpadom napominje da nije problem samo sanacije „Klise“ 
već treba riješiti kompletno gospodarenje otpadom. Zatražio je informaciju o postotku odvajanja 
otpada na području općine i ukazao na mogućnost da se razmisli o ponovnom revidiranju 
modela naplate odvoza komunalnog otpada jer bi se time stimuliralo njegovo odvajanje. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da su prethodne godine Općina Pitomača i 
Virovitičko - podravska županija prema Hrvatskim cestama dostavile zahtjev za pokretanje 
projekta obilaznice koja je već dugo u planu, ali odgovor još nije dobiven te će se i dalje 
nastojati to rješavati.  
          Što se tiče otpada, skreće pažnju da je to problem koji će sigurno još godinama postojati 
na području naše općine. Podsjeća da je još 2007. godine sanirano 13 postojećih divljih 
odlagališta, a zatvaranjem „Klise“ ponovno dolazi do problema. Iznosi činjenicu da u posljednje 
vrijeme dolaze stanovnici iz drugih općina i ostavljaju otpad pored „Klise“ tako da se ponovno 
stvaraju divlja odlagališta, a i ovaj nedavni požar nastao je zbog dovoza raznih tkanina koje su 
se zapalile. Izražava bojazan da se sanacijom „Klise“ neće riješiti problem otpada, a što se tiče 
postotka odvajanja otpada, napominje da nema tu informaciju, ali će se zatražiti odgovor od 
direktora Komunalno Pitomača d.o.o i dostaviti pismeni odgovor. Podsjeća da ljudi jako malo 
dovoze otpad u reciklažno dvorište i navodi da veliki problem nastaje zato što država nije 
osigurala centralna odlagališta, a zatvara mala odlagališta. 
 
 Gosp. Siniša Bedeković  postavio je slijedeća pitanja: 
1. „Kada će biti raspisan natječaj za poljoprivredno zemljište? 
2. U kojoj su fazi radovi vezani uz Centar za posjetitelje u Križnici, budući prema ugovoru 
završetak radova treba biti do prosinca ove godine? Da li je financiranje istog od strane EU 
fondova ugroženo obzirom da ima saznanja da policija vrši izvide zbog odvoza 200 m3 šljunka?“  
Također postavlja pitanje u svezi zaobilaznice Pitomače koja je nužna jer je i danas na 
facebooku prikazan prolazak kamiona kod policije u Pitomači, udaranje u šahtu uslijed čega se 
stvara velika buka pa je to hitno potrebno sanirati kako bi ljudi mogli spavati u miru. Upoznat je 
s činjenicom da su upozorene Hrvatske ceste, ali ništa nije poduzeto i dalje se stvara velika 
buka. 
 Gosp. Goran Perović je u svezi poljoprivrednog zemljišta odgovorio da su izmjene i 
dopune Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem dostavljene Ministarstvu poljoprivrede na 
suglasnost, ali ista još nije dobivena. Planom je obuhvaćeno 1324 ha i po dobivanju suglasnosti 
dio te površine ići će u natječaj, konkretno oko 800 ha poljoprivrednog zemljišta, jer ostalo 
zemljište nije imovinsko pravno riješeno, odnosno dosta zemljišta se još uvijek vodi na PD Borik 
tako da će na natječaj ići Banov Brod, Berek, ekonomija Kladare, Đolta, a sa natječajem bi se 
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krenulo krajem osmog ili početkom devetog mjeseca. 
 Gosp. Željko Gragačić na pitanje za Križnicu odgovorio je da Centar za posjetitelje do 
kraja godine mora biti gotov jer je vezan uz sredstva EU i za sada sve ide prema planu, a ovaj 
problem sa iskopom šljunka riješen je na način da je komunalni redar izvršio uviđaj i policija 
napravila zapisnik te se dalje ide u postupanje od njihove strane, ali sam projekt time nije 
ugrožen.  
           U svezi šahta  odgovorio je da je to u domeni rješavanja Hrvatskih cesta, a gosp. 
Tomislav Tišljar iznosi da postoje snimke nekoliko lokacija koje su problematične, ali obzirom 
da je riječ o državnoj cesti D2 koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta, Općina na istoj ne može 
izvoditi nikakve radove. Napominje da je kontaktiran koncesionar za održavanje ceste od kojeg 
je zaprimljen smiješan odgovor da oni imaju ugovornu obvezu za održavanje i sanaciju cesta i 
da su predviđenu količinu za ovu godinu potrošili. Stoga su snimke ponovno dostavljene u 
Hrvatske ceste koje su zamoljene za očitovanje, ali odgovor još nije primljen. 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković  zamolio je pismeni odgovor na slijedeća pitanja:  
„1. Spisak svih javnih nabava od 2018. godine do danas koje je provodila Općina i Komunalno 
Pitomača d.o.o., odnosno javne ustanove na području općine Pitomača, projektantska vrijednost 
tih nabava, spisak ponuđača sa iznosima koje su nudili, izbor najpovoljnijeg ponuđača sa 
iznosima i konačni iznos plaćanja po završetku radova te članove Povjerenstva koji su provodili 
javnu nabavu.  
2. Kome su slani pozivi za dostavu ponuda za ograničene nabave odnosno nabave male 
vrijednosti, tko se javio, iznos ponuda po pojedinoj nabavi male vrijednosti i izbor najpovoljnijeg 
ponuđača? 
3. Obzirom da je već spomenuta problematika Klise koja datira već dosta godina, a u proračunu 
je predviđeno 10.000.000,00 kuna za sanaciju, moli da se nabroje sve aktivnosti koje su bile 
provođene u posljednjih 13 godina (od 2007. godine), što je odrađeno, tko su bili izvođači 
radova i koji su im iznosi plaćeni za sanacije?“ 
  

Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da na „Klisi“ opet gori i dim ide prema Lozanu i 
Pitomači pa postavlja pitanje što se događa i što općina namjerava poduzeti? Ovo pita iz razloga 
jer je to poljoprivredni kraj u kojem ljudi sade povrće pa smatra pa to štetno utječe na njih i 
ugrožava zdravlje stanovništva, a na području općine nema niti jedna mjerna stanica kojom bi 
se utvrdila štetnost?  

Gosp. Željko Grgačić ponovio je da je „Klisa“ veliki problem, a najveći problem su 
divlja odlagališta koja se neće riješiti sanacijom iste. Iznosi da je prema Otrovancu navoženo 27 
kamiona smeća koje je odvezeno te je održan sastanak sa inspektoricom zaštite okoliša i 
policijom na kojem se razgovaralo o tome da bi se trebalo krenuti sa postavljanjem kamera i 
kažnjavanjem onih koji dovoze otpad.  

 
Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se i na problem plaćanja plina te konstatirao da su 

na adrese mještana s područja općine Pitomača došli računi od strane Gradske plinare Zagreb, 
ali i ugovori koje bi trebalo potpisati, a do sada je Komunalno Pitomača d.o.o. očitavalo i 
dostavljalo račune te rješavalo reklamacije. Pita zašto smo mi tako olako prepustili distribuciju 
plina Gradskoj plinari Zagreb, što će biti sa zaposlenicima ovdje u Pitomači ako sada distribuciju 
bude radio netko drugi i da li da se potpisuju ti ugovori sa Gradskom plinarom Zagreb? 

Gosp. Manfred Kodžaga daje informaciju da je on osobno potpisao ugovor s 
Komunalno Pitomača d.o.o. za opskrbu plina, a na pitanje gosp. Tihomira Gregureka tko 
sada od njih dvojice ima jeftiniji plin, gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je iz Gradske 
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plinare ponuđen jeftiniji plin te podsjeća da je nedavno na Pitomom radiju sve pojašnjeno i ljudi 
su pozvani da slobodno potpisuju ugovore u Komunalno Pitomača d.o.o. 

Gosp. Dinko Begović, predsjednik Nadzornog odbora Komunalno Pitomača d.o.o. 
potvrđuje kako je istina je da je Komunalno Pitomača d.o.o. izgubilo mogućnost vršenja opskrbe 
plinom. Nadalje navodi da je intencija bila da osnovna djelatnost ostane kod nas, ali Komunalno 
Pitomača d.o.o. nije moglo konkurirati cijenama koje su ponudili veliki ponuđači plina niti ići u 
gubitak. U svezi potpisa ugovora, daje obrazloženje da bez obzira da li potpisali ugovor sa 
Gradskom plinarom ili ne, opskrbu će vršiti Gradska plinara, ali mještani također mogu otići u 
Komunalno Pitomača d.o.o. te s njima ugovoriti opskrbu plina. 

Gosp. Danijel Petković iznosi informaciju da je u međuvremenu cijena plina u 
Komunalno Pitomača d.o.o. izjednačena da cijenom Gradske plinare Zagreb budući da je 01.10. 
o. g. Komunalno Pitomača d.o.o. ispregovarao nove prodajne uvjete plina od svojih dobavljača 
koji pružaju mogućnost da sada bude i nešto jeftiniji. Potvrđuje da korisnici plina slobodno 
mogu izabrati opskrbljivača, odnosno potpisom ugovora sa Komunalno Pitomača d.o.o. mogu se 
vratiti u njihovu opskrbu. 

 
Gosp. Tihomir Gregurek predložio je općinskom načelniku uvođenje aplikacije - 

transparentno koju se već uveli neki gradovi i općine (Bjelovar, Trogir, Rijeka, Duga Resa….) na 
kojoj se vide troškovi općinske riznice u nekom vremenu koje svi mogu pratiti. Stoga predlaže 
da naša općina bude među prvima u županiji koja će uvesti takvu aplikaciju i postati 
transparentna općina. 
          Gosp. Danijel Petković odgovorio je da se razmišlja o tome i provode razgovori o 
uvođenju takvog programa sa tvrtkom čije računovodstvene programe općina koristi. 
 
 Gđica Mirna Lovreković predlaže da se aktualni sat prenosi javno, odnosno u lokalnim 
medijima kao što je npr. Pitomi radio jer smatra da bi to bilo pozitivno za cjelokupno 
stanovništvo na što je gosp. Rikard Bakan pojasnio da se to nastojalo i prije organizirati, ali u 
tom trenutku uprava Pitomog radija nije imala odgovarajuće tehničke preduvjete. Napominje da 
se zbog COVID-a 19 sjednice Općinskog vijeća i dalje održavaju ovdje u domu kulture, a kada 
se opet  budu održavale u općinskoj vijećinici, vjeruje da će se moći riješiti i to tehničko pitanje 
jer sjednice su javne pa i aktualni sat može biti javno prenošen. 
 

TOČKA 1. 
 

 Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Pitomača. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se zbog usklađenja sa Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnim izborima predlaže donošenje Odluke o izmjeni Statuta. Izmjena se 
odnosi na promjenu članka Statuta vezanu uz prestanak mandata Općinskog načelnika i 
prestanak mandata člana Općinskog vijeća na način da im mandat neće prestati ukoliko su 
osuđeni za kazneno djelo iz nehaja što se do sada nije primjenjivalo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je  
 

STATUTARNU ODLUKU  
O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE PITOMAČA 

 
Članak 1. 
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 U Statutu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21) u članku 35. 
stavku 1. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase: 

- „ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u 
trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili 
uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. 
stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 
- danom odjave prebivališta s područja općine Pitomača.“. 

 
Članak 2. 

       U članku 48. stavku 1. alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
- „ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora ili 
mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom, danom 
pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. stavka 3. Zakona o lokalnim 
izborima, 
- danom odjave prebivališta s područja općine Pitomača.“. 

 
Članak 3. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 2. 

 
   Donošenje Poslovničke odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je prijedlog Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika 
razmatran na sjednici Odbora za statutarno - pravna pitanja te je isti dostavljen u materijalima za 
sjednicu, a izmjene su predložene radi usklađenja Poslovničke Odluke sa Zakonom o lokalnim 
izborima. Izmjena se odnosi na isto kao i u prethodnoj točki dnevnog reda. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

 
POSLOVNIČKU ODLUKU 

O IZMJENI POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA 
 

 
Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
1/21)  u članku 11. stavku 1. točke 3. i 4. mijenjaju se i glase: 

- “ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo na kaznu zatvora u 
trajanju od najmanje šest mjeseci ili mu je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili 
uvjetnom osudom, danom pravomoćnosti presude, osim za kaznena djela iz članka 13. 
stavka 3. Zakona o lokalnim izborima, 

- danom odjave prebivališta s područja općine Pitomača.“. 
 

Članak 2. 
Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
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Općine Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 
   Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine. 

 
Izvješće Općinskog načelnika dostavljeno je u materijalima te je gosp. Rikard Bakan 

zamolio vijećnike, ukoliko imaju dodatna pitanja, da ih postave ovdje nazočnom Općinskom 
načelniku. 

 Gosp. Zlatko Majstor daje primjedbu da su zadnja izvješća o radu Općinskog 
načelnika sve općenitija i kraća, a ista nisu popraćena sa konkretnim brojkama, odnosno nije 
vidljivo kome su dane subvencije niti u kojim iznosima.  

Gosp. Željko Grgačić, Općinski načelnik odgovorio je da vijećnik može u pismenom 
obliku dobiti odgovor sa iznosima dodijeljenih subvencija, ali je također napomenuo da se 
vijećnici za bilo kakva pitanja i informacije mogu obratiti pročelniku JUO i općinskim službama 
koje im u svakom trenutku stoje na raspolaganju.  

 
Gosp. Zdravko Dijaković napominje da čitajući dijelove izvješća gdje se opisuje način 

funkcioniranja svih općinskih struktura, dolazimo do saznanja da Općina Pitomača nije provela 
niti jednu mjeru koja se odnosi na COVID-19 npr. u obliku davanja pomoći gospodarstvenicima, 
a nije ni uložila sredstva u bilo kakve aktivnosti po tom pitanju. Skreće pažnju da je većina 
ostalih jedinica lokalne samouprave u našoj županiji provodila neke mjere po pitanju COVID-a 
pa predlaže da Kolegij načelnika razmotri mogućnost donošenja mjera za pomoć 
gospodarstvenicima. Napominje da i on osobno ima nekoliko ugostiteljskih objekata i tijekom 
ovog vremena COVID-a za sve te objekte naplaćuje se komunalna naknada, a neki objekti nisu 
radili još od mjeseca siječnja prošle godine, dok ostali rade samo na terasi.  

 
Gosp. Željko Grgačić potvrđuje da su ugostitelji (restorani i kafići) najviše pogođeni 

COVID mjerama te podsjeća da je Stožer civilne zaštite na području općine Pitomača održavao 
redovite sastanke, a dalje se djelovalo na terenu na način da su organizirani punktovi i 
dežurstva na istima. U raspravu se uključuje gosp. Tomislav Tišljar i iznosi da je Općina sve 
OPG-ove oslobodila od plaćanja najma za prodaju njihovih proizvoda na kućnom pragu, a 
ugostiteljima se ne naplaćuje naknada za korištenje javne površine na terasama. 

 
Gosp. Tihomir Gregurek upitao je Općinskog načelnika tko su članovi Kolegija koji ga 

savjetuju i s njim donose odluke, a zatražio je i pojašnjenje iz izvješća za presvlačenje cca 4.400 
m2 ulaza vinogradarskih putova u Kladarskom bregu i podatke o iznosu cijene izvođenja tih 
radova. 

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da Kolegij čine: pročelnik JUO Danijel Petković, 
Davor Deskar, Marin Aragović, Rajko Stilinović i Vesna Bedeković. 

Gosp. Tomislav Tišljar na pitanje o putevima, odgovorio je da se radi o metodi 
stabilizacije šljunčane podloge koja se već nekoliko godine provodi u Koprivnici i to se sada 
pokušava koristiti na našem području pa se krenulo od vinogradarskih puteva jer tamo nema 
teškog prometa. Radi se o tome da se ne radi nova šljunčana posteljica već se na postojeći  
makadamski put  prvo nanese kamen, isti poravna, valja valjkom, sipa se granulat od 8 do 16 
mm,  šprica emulzijom, valja valjkom, zatim  se ponovo nanosi granulat 4 do 8 mm te šprica 
emulzijom i valja valjkom, sve do završnog sloja granulata 2 do 4 mm, a cijena je cca. 70,00 kn 
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po kvadratu za sve radove. Nakon izvršenih radova slijedi provjera kako će se tako uređena 
podloga ponašati te eventualno daljnje ulaganje u puteve istom metodom. 

Gosp. Tihomir Gregurek iznosi da je u izvješću navedena jedna hvale vrijedna mjera 
pomoći mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine ili za izgradnju objekta na području općine 
i navedeno je da je 14 obitelji dobilo takve pomoći pa je zamolio izvješće u pisanom obliku tj. 
kome su dodijeljena sredstva i u kojem iznosu. 

 
Gosp. Siniša Bedeković iznosi informaciju da sirena u Vatrogasnoj zajednici Pitomača 

ne radi, a upitno je i radno vrijeme kao i dostupnost dežurstva jer u nekoliko navrata se na 
telefonski broj u VZO nitko nije javljao, a problem je nastao kada se dogodila prometna nesreća 
i tom prilikom je vatrogascima trebalo 40 minuta da se pojave na mjestu nesreće.  

Smatra da bi se trebala popraviti brzina dolaska na samo mjesto nesreće, na što je 
gosp. Rikard Bakan zamolio načelnika da sazna iz kojeg razloga se to događa. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV (Zlatko Majstor, 

Tihomir Gregurek i Mirna Lovreković) 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 30.06.2021. 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 4. 

 
Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu.        
  

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu dostavljen je u materijalima 
zajedno sa detaljnim obrazloženjem te je gosp. Rikard Bakan zamolio pročelnika JUO za 
kratko pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da sukladno odredbama Zakona o proračunu 
Općinski načelnik utvrdio je prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu te ga 
uputio Općinskom vijeću na donošenje, prvenstveno radi uključivanja u isti prenesenog salda iz 
2020. godine i (ne)ostvarenja određenih proračunskih stavaka, uvjetovanih između ostalim i 
gospodarskom situacijom izazvanom epidemijom virusom COVID-19. Navodi da se prihodi 
proračuna Općine Pitomača ovim I. izmjenama i dopunama za 2021. godinu predlažu za 
povećanje u iznosu od 4,908 milijuna kuna, što dovodi općinski proračun do iznosa od 
64.643.000,00 na strani prihoda i primitaka.  

Gosp. Danijel Petković također je izvijestio o slijedećem: 
„Što se tiče prihoda, prvenstveno se radi o prihodima iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 
proračuna, vezano uz neke natječaje iz državne razine ili razine EU, a u našem slučaju radi se o 
dobivanju kapitalne pomoći za poziciju EU fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4,186 milijuna 
kuna za završeni Interreg projekt Preradović & Csokonai, za koji su sredstva isplaćena tek u 
ovoj godini. Druga pozicija koja je značajnije povećana je pozicija prihoda od prodaje proizvoda 
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i robe te pruženih usluga, koja se predlaže za povećanje u iznosu od 183.000,00 kuna zbog 
predloženog povećanja pozicije kapitalne donacije od LAG-a Virovitički prsten u iznosu od 
193.000,00 kuna za financiranje završenih projekata Sportskog objekta NK Dinjevac i Dječjeg 
igrališta u Velikoj Črešnjevici. 

Rashodi i izdaci proračuna predloženi I. izmjenama i dopunama proračuna za 2021. 
godinu predlažu se za povećanje u iznosu od 8.977.841,04 kuna i to zbog obveze uključivanja u 
isti prenesenog salda iz 2020. godine u iznosu od 4.069.841,04 kuna odnosno planiranja 
dodatnih prihoda u iznosu od 4.908.000,00 kuna, što dovodi općinski proračun do iznosa od 
68.712.841,04 kuna na strani rashoda i izdataka. 

Najveće stavke su povećanje pozicije dugotrajne imovine radi kupnje prostora i zemljišta 
bivšeg GAJ-a od TVIN. d.o.o. za uređenje njihovog bivšeg poslovnog objekta u dom za starije i 
nemoćne i proširenje groblja, zatim pozicija građevinski objekti gdje su osigurana sredstva za 
rekonstrukciju dvorane za male sportove, garaže za vatrogasna vozila u tri općinska naselja i dio 
investicija u društvenim domovima.  

Predlaže se otvaranje pozicije nove aktivnosti - Dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica u 
iznosu od milijun kuna budući je ostvareno sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za 
demografiju i mlade u iznosu od 500.000,00 kuna, a to je pozicija koja je prvobitno bila 
osigurana u financijskom planu Dječjeg vrtića, ali su sredstva dobivena na natječaju za 
dogradnju na koji je aplicirala Općina Pitomača. 
Povećanje je kod: - programa poticanja razvoja gospodarstva u iznosu od 300.000,00 kuna, 
- pozicija javne potrebe u školstvu za 400.000,00 kuna i to za sufinanciranje izgradnje PŠ u 
Kladarama i zamjenu krovišta u Maloj Črešnjevici,  
- pozicije program socijalne skrbi i novčane pomoći za 372.000,00 kuna, 
- pozicije pomoći obiteljima za poboljšanje demografske strukture za 300.000,00 kuna, 
- pozicije program javnih potreba u kulturi za 2.861.000,00 kuna iz razloga da bi za Projekt: 
Preradović & Csokonai mogli doznačiti mađarskom partneru sredstva u iznosu od 2,721 milijun 
kuna“. 

Nakon osvrta na najvažnije stavke proračuna, a obzirom na to da je uz prijedlog I. 
izmjena i dopuna dostavljeno detaljno pojašnjenje svih povećanja, odnosno smanjenja stavaka, 
gosp. Danijel Petković zamolio je nazočne da zatraže pojašnjenje za pozicije koje ih interesiraju. 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković  konstatira da nema velikih promjena u odnosu na osnovni 
proračun predviđen za 2021. godinu osim sredstava koja nisu ili neće biti ostvarena. Napominje 
da je za program poticanja razvoja gospodarstva (Program 1005), planirano 1.265.000,00 kuna, 
a do sada je ostvareno 568.000,00 kuna po svim programima i uz ovo povećanje za 300.000,00 
kuna za aktivnosti poticaja razvoja gospodarstva dolazi se do iznosa od 1.565.000,00 kuna. 
Smatra da su ta sredstva premala za sam razvoj gospodarstva i da bi u ovim teškim vremenima 
tu poziciju trebalo povećati. Stoga predlaže da se umanje sredstva na poziciji povećanja plaća, a 
da se ista preusmjere za razvoj gospodarstva te da se uvedu i nove mjere za poticanje 
gospodarstva odnosno da Kolegij načelnika predloži mjere.  
            Nadalje konstatira da je za Program 1006. - Program održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture predviđen iznos od 800.000,00 kuna za održavanje nerazvrstanih 
cesta, a do sada je realizirano 125.518,75 kuna (15,69%) pa ga interesira iz kojeg razloga je 
realizacija toliko mala i mišljenja je da je upravo sada vrijeme da se rješava pitanje sanacije 
poljskih puteva.  
            Također iznosi da je za Programa 1008. - Program zaštite okoliša, planirano 
10.650.000,00 kuna za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Klisa“, pa pita da li su to 
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sredstva od Fonda za zaštitu okoliša odnosno čija su sredstva i kakve su aktivnosti  planirane u 
ovoj godini na sanaciji odlagališta „Klisa“. 
 Gosp. Rikard Bakan upitao je gosp. Zdravka Dijakovića da li podnosi amandman, a 
gđa MirelaTudić Rengel pojasnila je da vijećnik može podnijeti amandman na sjednici, ali je 
skrenula pažnju na članak 65. Poslovnika Općinskog vijeća u kojem je navedeno da se 
amandman podnosi u pisanom obliku najkasnije dan prije dana određenog za održavanje 
sjednice Općinskog vijeća. 
 Gosp. Zdravko Dijaković zamolio je da se njegovi prijedlozi razmotre na Kolegiju 
načelnika.  

Gosp. Danijel Petković pozdravlja konstruktivan prijedlog, ali napominje da se kod 
podnošenja amandmana treba točno navesti o kojem iznosu bi se radilo vezano uz povećanje ili 
umanjenje određene pozicije. Vezano uz ove tri predložene stavke pojasnio je da se kod 
programa zaštite okoliša sredstva za izradu projektne dokumentacije financiraju od strane 
Fonda za zaštitu okoliša kao i sami radovi i tu je općina u završnoj fazi tj. proveden je natječaj 
za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu za sanaciju odlagališta „Klisa“ i na narednoj 
sjednici će se izabrati izvođač radova. Što se tiče samih radova na sanaciji i zatvaranju, 
napominje da je danas nakon sugestije iz SAFU-a nakon prve objave na savjetovanju, ponovno 
objavljena dokumentacija i u tijeku je savjetovanje pa bi se ove godine poslovi mogli pokrenuti. 

U svezi pozicije za održavanje nerazvrstanih cesta ostvarene u iznosu od 256.000,00 
kuna ili 32% ostvarenja, pojašnjava da su podaci o ostvarenju proračuna na dan 31.05. tako da 
će se raditi o većem iznosu kada na narednoj sjednici bude obuhvaćeno ostvarenje sa 30.06. 
o.g. Upravo iz toga razloga je i planirano povećanje za 100.000,00 kuna jer se do 31.12.2021. 
godine namjerava  raspisati natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta.   

Istaknuo je da je prijedlog izmjena i dopuna proračuna bio na savjetovanju i stoga je 
zamolio nazočne da prijedloge za izmjene dostavljaju u propisanom roku, a svi vijećnici mogu 
doći u općinu i interesirati se za određene pozicije. 

Gosp. Zdravko Dijaković osvrnuo se i na Program javnih potreba u kulturi za koji se 
predviđa povećanje u iznosu od 2.861.000,00 kuna i mišljenja je da se treba raspraviti o 
troškovima djelatnika i izdvajanju sredstava iz proračuna jer vjerojatno postoji mogućnost 
uštede na toj poziciji pa bi se sredstva mogla preusmjeriti na druge pozicije. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća kako je iz obrazloženja vidljivo da smo bili 
humanitarna općina pa pored građana koji su i osobno donirali kućne potrepštine stradalima u 
potresu, Općina Pitomača donirala je kućicu jednoj obitelji pa ga zanima koja je to obitelj, iz 
kojeg mjesta i koliko ima članova, na što je Općinski načelnik odgovorio da se radi o 
četveročlanoj obitelji Celčić iz Petrinje. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Zlatko Majstor, 

Tihomir Gregurek, Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković i Mirna Lovreković), donijelo je 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMČA 
ZA 2021. GODINU 

 
 (I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača. 
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TOČKA 5. 
           
Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 

na području općine Pitomača u 2021. godini.  
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su točke 5. do 10. dnevnog reda vezane su 
uz donijete izmjene Proračuna te iznosi da je iz ovog prijedloga vidljivo povećanje iznosa 
sredstava socijalne skrbi i to sa 4.477.000,00 kuna na 4.849.000,00 kuna, prvenstveno zbog 
povećanja aktivnosti - Pomoć obiteljima za poboljšanje demografske strukture. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
  

P R O G R A M 
o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 

na području općine Pitomača u 2021. godini 
 

 
Članak 1. 

U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. 
godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20) (u daljnjem tekstu: Program) u članku 
2. stavku 1. brojka „4.477.000,00“ zamjenjuje se brojkom „4.849.000,00“, a riječi u zagradi 
„slovima: četiri milijuna četristo sedamdeset sedam tisuća kuna“, zamjenjuju se riječima 
„slovima: četiri milijuna osamsto četrdeset devet tisuća kuna“. 

  
Članak 2. 

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

 
 

TOČKA 6. 
 

Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Siniša Bedeković 
i Mirna Lovreković), donijelo je 
 

P R O G R A M 
o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređanja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu 
 

 
Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Pitomača za 2021. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20) (u daljnjem tekstu: 
Program) u članku 3. stavku 2. brojka „13.978.000,00“ zamjenjuje se brojkom „14.045.000,00“, 
a riječi u zagradi „slovima: trinaest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća kuna“, 
zamjenjuju se riječima „slovima: četrnaest milijuna četrdeset pet tisuća kuna“. 
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Članak 2. 

         U članku 5. stavku 1. u točki 1. brojka „3.080.000,00“ zamijenjuje se brojkom 
„3.147.000,00“. 

Članak 3. 
         U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: 
         „Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2021. godini 
procjenjuju se u iznosu od 250.000,00 kuna (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna), a u 
nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa 
iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 

 

Rb.         Naziv objekta ili uređaja:    Vrsta  radova: Procjena troškova: 

1. GRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. Vodoopskrbni sustav zaseoka Šašnato Polje         Gradnja 250.000,00 kuna 

                                                                              U K U P N O: 250.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

Proračun Općine Pitomača 
„. 

Članak 4. 
         U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
         „Troškovi predložene gradnje javno prometnih površina u 2021. godini procjenjuju se u 
iznosu od 150.000,00 kuna (slovima: sto pedeset tisuća kuna), a u nastavku se daje opis 
poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javno prometnih površina, 
sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 

Rb.         Naziv objekta ili uređaja:       Vrsta radova:   Procjena  troškova: 

1. JAVNE ZELENE POVRŠINE 

1. Uređenje Trga kralja Tomislava u 

Pitomači - izrada projektne 

dokumentacije 

Izrada  75.000,00 kuna 

2. Izrada projektne dokumentacije za 

ishođenje građevinske dozvole za 

rekonstrukciju trafostanice na Trgu 

kralja Tomislava u Pitomači 

Izrada  75.000,00 kuna 

                                                                          U K U P N O:   150.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općina Pitomača 

„. 
 

Članak 5. 
         U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:  
         „Troškovi predložene gradnje javnih zelenih površina u 2021. godini procjenjuju se u 
iznosu od 295.000,00 kuna (slovima: dvjesto devedeset pet tisuća kuna), a u nastavku se daje 
opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa 
iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
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Rb. Naziv objekta ili uređaja:      Vrsta radova:  Pro Procjena troškova: 

1. JAVNE ZELENE POVRŠINE 

1. Gradnja dječjeg igrališta u Velikoj 

Črešnjevici 
          Gradnja   295.000,00 kuna 

                                                                          U K U P N O:   295.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
Članak 6. 

          U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: 
          „Troškovi financiranja Općine Pitomača u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od 
100.000,00 kuna (slovima: sto tisuća kuna), a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom 
troškova gradnje i sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 

Rb.        Naziv objekta ili uređaja:      Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

 
1. 

Izrada projektne dokumentacije – 

Rekonstrukcija križanja lokalne ceste 

prema objektima Doma zdravlja, 

Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

Dječjem vrtiću te javnog parkirališta 

 

 
          Izrada 

 

 
100.000,00 kuna 

                                                                   U K U P N O: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
 

Članak 7. 
          U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi: 
          „Troškovi predložene izgradnje/rekonstrukcije u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od 
125.000,00 kuna (slovima: sto dvadeset pet tisuća kuna), a u nastavku, daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
 

Rb.        Naziv objekta ili uređaja: Vrsta    radova:   Procjena troškova: 

1. GRADNJA / REKONSTRUKCIJA GROBLJA 

1. Izgradnja pješačkih staza, rasvjete i 

ograda na mjesnim grobljima 
      Gradnja / 

Rekonstrukcija 
     125.000,00 kuna 

                                                                           U K U P N O:      125.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
Članak 8. 
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          U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi: 
          „Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2021. godini procjenjuju 
se u iznosu od 225.000,00 kuna (slovima: dvjesto dvadeset pet tisuća kuna), a u nastavku se 
daje opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa 
iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 

Rb. Naziv objekta ili uređaja:         Vrsta radova:  Procjena troškova: 

1. GRADNJA / REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 

 
1. 

Rekonstrukcija javne rasvjete na 

području općine Pitomača zamjenom 

rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića 

javne rasvjete iz postojećih 

trafostanica 

 
     Rekonstrukcija 

 

 
225.000,00 kuna 

                                                                       U K U P N O:       225.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
 

Članak 9. 
Ispod naslova „VII. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM 

OTPADOM, 7.1.  SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA “KLISA“ „ dodaje 
se riječ i brojka: 

„Članak 16.“ 
Dosadašnji članci 16. i 17. postaju člancima 17. i 18. 
 

Članak 10. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 
 

TOČKA 7. 
 

 Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Siniša Bedeković 
i Mirna Lovreković), donijelo je 
 

P R O G R A M  
o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2021. godinu 
 

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

Pitomača za 2021. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20) (u daljnjem tekstu: 
Program) u članku 2. stavku 1. brojka „1.780.000,00“ zamjenjuje se brojkom „1.880.000,00“, a 
riječi u zagradi „slovima: milijun sedamsto osamdest tisuća kuna“, zamjenjuju se riječima 
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„slovima: milijun osamsto osamdest tisuća kuna“. 
U istom stavku u alineji 4. brojka „461.000,00“ zamjenjuje se brojkom „561.000,00“. 

 
Članak 2. 

U članku 3. stavku 1.  u tablici pod točkom 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, u 
podtočki 2.1. Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop zemljanog materijala sa 
izradom pokosa kod prošitenja trupa cesta brojka „350.000,00“ zamjenjuje se brojkom 
„450.000,00“. 
 U istoj točki tablice iza riječi UKUPNO: brojka „670.000,00“ zamjenjuje se brojkom 
„770.000,00“. 
 U tablici pod točkom 5.  ODRŽAVANJE GROBLJA, u podtočki 5.1. Održavanje groblja i 
mrtvačnica iza riječi SVEUKUPNO: brojka „1.780.000,00“ zamjenjuje se brojkom „1.880.000,00“. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program  stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2021. godinu. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

  
P R O G R A M 

o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  
za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 11/20) (u daljnjem tekstu: Program)  članak 3. mijenja se i glasi: 
          „U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2021. godinu planiraju se 
u iznosu od 400.000,00 kuna (slovima: četiristo tisuća kuna), a koristit će se za sufinanciranje: 
- izgradnje vodoopskrbne mreže - 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna), 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna).“. 
 

Članak 2. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
 
Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Pitomača u 2021. godini.  
 

    Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Zlatko Majstor, 
Tihomir Gregurek, Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković i Mirna Lovreković) donijelo je 
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P R O G R A M 
o  izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 
na području općine Pitomača u 2021. godini 

I. 
U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini 

(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20) (u daljnjem tekstu: Program) 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 programa javnih potreba u kulturi u iznosu 708.000,00 kuna (slovima: sedamsto 
osam tisuća kuna),  
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 279.318,39 
kuna (slovima: dvjesto sedamdeset devet tisuća tristo osamnaest kuna i trideset devet lipa), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 
1.840.000,00 kuna (slovima: milijun osamsto četrdeset tisuća kuna).“. 

 
II. 

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

 
 

TOČKA 10. 
                                            

    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. 
prosinca 2021. godine.   

 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da su 16. svibnja ove godine održani izbori te je 
utvrđen novi sastav članova Općinskog vijeća pa je potrebno donijeti novu Odluku o 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću za razdoblje 
od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine na temelju koje će se izvršiti preraspodjela planiranih 
sredstava razmjerno broju članova pojedine političke stranke. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

 Općinskom vijeću Općine Pitomača 
 za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine 

  
Članak 1. 

 Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Pitomača za 
2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
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 Sredstva planirana u Proračunu za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom 
vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke iznose 30.360,67 kuna (slovima: trideset tisuća tristo 
šezdeset kuna/ šezdeset sedam lipa). 

Članak 3. 
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u godišnjem iznosu od 

3.500,00 kuna, tako da se sredstva raspoređuju pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju 
njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:  

    
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (9 članova)        18.375,00 kuna, 
- DOMOVINSKI POKRET – DP, ZELENA LISTA, HRVATSKA SELJAČKA  
  STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ  
- DOMOVINSKI POKRET – DP (1 član)                                                          2.041,67 kuna, 
- ZELENA LISTA (1 član)                                                                             2.041,67 kuna, 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP (2 člana)                       4.083,33 kuna, 
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS (1 član)                             2.041,67 kuna,                   
- HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE - HSPD (1 član)                               2.041,67 kuna.                                                                               

 
Članak 4. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog  spola, političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća, što predstavlja mjesečnu svotu od 35,00 kuna tako da političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu, i to: 

 
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (2 članica)                        70,00 kuna, 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP (1 članica)                         35,00 kuna. 
 

Članak 5. 
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se tromjesečno u jednakim 

iznosima na žiro-račun političke stranke. 
Članak 7. 

 Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, 
Odsjek za financije i proračun. 
 

Članak 8. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 11/20). 

 
Članak 9. 

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

TOČKA 11. 
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           Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za 2021. godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 
DJEČJEG VRTIĆA „PITOMAČA“ 

 
 (I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. godinu 
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača). 
 
 

TOČKA 12. 
 
 Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2021. godinu.  
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 
KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

 
 (I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu 
sastavni su 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 2021. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Zlatko Majstor, 
Tihomir Gregurek, Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković i Mirna Lovreković) donijelo je 
 

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

 
 (I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2021. godinu 
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača). 
 
   

TOČKA 14. 
 
   Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim 
materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine 
Pitomača. 
 

    Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Općinski načelnik uputio prijedlog Odluke o osnovici i 
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koeficijentima za obračun plaće i drugim materijalnim pravima načelnika i zamjenika načelnika u 
Općini Pitomača. Iz navedenog proizlazi da koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika  
iznosi 4,60, a zamjenika 3,70. 

     Gosp. Zlatko Majstor  upitao je koliko iznosi osnovica za obračun plaće odnosno koji 
je  ukupni iznos plaće jer iz materijala za sjednicu to nije vidljivo.  

     Gosp. Danijel Petković odgovorio je da bruto osnovica za izračun plaće iznosi 
3.890,00 kuna iz čega proizlazi da je to cca bruto iznos od 17.894,00 kuna. Nadalje iznosi da je 
do sada osnovica za obračun place načelnika bila u razredu općina do 3.000 stanovnika.  

    Na pitanje gosp. Siniše Bedekovića koji je razlog za predloženo povećanje, pročelnik 
je odgovorio da je to iz razloga usklađivanja sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi kojim su propisani iznosi do kojih se mogu isplaćivati plaće te je iz 
istog vidljivo da se plaća gadonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave 
koje imaju više od 10.000 stanovnika, ne smije odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 
5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju 
obveze i prava državnih dužnosnika. Stoga je dostavljen prijedlog da se načelnikova plaća 
poveća i da iznosi 4,60, a prema zakonu može biti u rasponu od 4,55 do 5,27 za jedinice lokalne 
uprave i samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika. 

 
     Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (Tihomir Gregurek, 

Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković i Mirna Lovreković) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 

 
O D L U K U 

 o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

 Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Odlukom o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima 
Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Odluka) određuju se osnovica i koeficijenti za obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 
Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju 
profesionalno te druga materijalna prava. 
 

Članak 2. 
 Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% 
za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 
 

Članak 3. 
 Osnovica za obračun plaće dužnosnika iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za 
obračun plaće državnih dužnosnika. 
 

Članak 4. 
 Koeficijenti za obračun plaće dužnosnicima utvrđuju se kako slijedi: 

- Općinski načelnik – 4,60, 
- zamjenik Općinskog načelnika – 3,70. 

 
Članak 5. 
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 Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno: 
- ima pravo na plaću i staž osiguranja, 
- ostvaruje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, 
- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti. 

 
Članak 6. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog 
odnosa (volonterski): 

- ima pravo na naknadu za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 
- ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi obnašanja dužnosti. 

 
Članak 7. 

Naknada za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski), mogu iznositi najviše do 50% umnoška 
koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i 
osnovice za obračun plaće. 

Odluku o visini naknade za rad iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, zasebnom odlukom. 

 
Članak 8. 

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje 
naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za djecu, 
plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, 
neredne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom. 
 

Članak 9. 
 Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i 
zamjenika Općinskog načelnika, utvrđene prema odredbama posebnog zakona, donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o plaći, naknadama te ostalim 
pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (“Službene 
novine” Općine Pitomača broj 2/16). 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dana od dana objave u „Službenom novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 15. 
 
   Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine 
Pitomača koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski). 
 
 Gosp. Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika javio se za riječ i podsjetio da je 
intencija Vlade RH iz prethodne godine bila da se izmjeni Zakon o lokalnoj odnosno područnoj 
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samoupravi te je značajnije došlo do smanjenja lokalnih dužnosnika i broja vijećnika. Smatra da 
se zbog cjelokupnog stanja u gospodarstvu uzrokovanog ovom pandemijom razmisli o tome da 
se i njegova plaća umanji, odnosno da ne iznosi 5.000,00 kuna neto kao što je predloženo u 
materijalima. 
 Gosp. Zdravko Dijaković pita do kojeg iznosa može iznositi trošak rada zamjenika 
Općinskog načelnika na što je pročelnik odgovorio da je predloženi koeficijent za plaću 
zamjenika kao profesionalca u iznosu 3,70. Također pojašnjava da je visina naknade za rad 
zamjenika Općinskog načelnika predložena u skladu sa člankom 6. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je određeno da naknade za rad zamjenika župana, 
gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za 
obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za 
obračun plaće, iz čega proizlazi da to može biti iznos do 5.800,00 kuna.  
 Gosp. Željko Grgačić predložio je da naknada iznosi 3.500,00 kuna, ali gosp. Mario 
Čajkulić  smatra da gosp. Marin Aragović dobro radi i da ga se za takav rad treba i adekvatno 
nagraditi te predlaže da se ostane kod prijedloga od 5.000,00 kuna. 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi činjenicu da je zakon upravo zato i donijet sa ciljem da se 
smanji broj vijećnika i zamjenika načelnika pa tako i troškovi i stoga smatra kako nije logično da 
iznos troškova ostane isti jer do sada je iznosio 2.500,00 kuna po svakom od dva zamjenika, a 
sada ispada da će to opet biti isti iznos.  
 
 Gosp. Rikard Bakan daje na glasovanje prijedlog da naknada za rad zamjenika 
Općinskog načelnika iznosi 5.000,00 kuna neto. 
 

     Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, (Tihomir 
Gregurek, Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković, Mirna Lovreković i Zlatko Majstor), donijelo je 

 
O D L U K U 

o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača 
koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) 

 
 

Članak 1. 
Odlukom o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski) (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se 
visina naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača (u daljenjem tekstu: 
zamjenik Općinskog načelnika) koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski). 
 

Članak 2. 
     Zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima 

pravo na naknadu za rad u iznosu najviše 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 
zamjenika Općinskog načelnika koji tu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za izračun 
plaće. 

 Visina naknade iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu 5.000,00 kuna neto. 
       

Članak 3. 
    Rješenje o utvrđivanju naknade zamjeniku Općinskog načelnika iz članka 1. ove Odluke 

donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. 
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Članak 4. 

    Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 31. 
srpnja 2021. godine. 

TOČKA 16. 
 
   Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za sufinanciranje 
radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da Općinski načelnik može odlučivati do iznosa od 
156.838,99 kuna te je potrebna odluka Općinskog vijeća kako bi načelnik mogao potpisati 
bjanko zadužnicu u iznosu od 500.000,00 kuna Središnjem državnom uredu za demografiju i 
mlade za sufinanciranje radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ kao 
jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za sufinanciranje 
radova i usluga za “Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića” 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Središnjem 
državnom uredu za demografiju i mlade u iznosu 500.000,00 kuna (slovima: petsto tisuća kuna) 
za sufinanciranje radova i usluga za „PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA u svrhu 
osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza 
sukladno Ugovoru o sufinanciranju Broj: 89-21, KLASA:555-09/21-07/90, URBROJ: 519-05/3-
21-4 od 21. svibnja 2021. godine, prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u 
dječjim vrtićima u 2021. godini, KLASA: 555-09/21-07/2, URBROJ: 519-05/1-21-1 od 15. veljače 
2021. godine i u skladu s Odlukom KLASA: 011-02/21-01/26, URBROJ: 519-02/1-21-2 od 03. 
svibnja 2021. godine. 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 

iznosu 500.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Središnjem državnom uredu za 

demografiju i mlade, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, temeljem Ugovora o sufinanciranju Broj: 
89 - 21. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

      
TOČKA 17. 
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     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava 
rasvjetnih tijela“. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog za davanje 

suglasnosti Općinskom načelniku za odabir ponuditelja „AREA LIGHTING d.o.o.“ Zagreb, 
Maksimirska cesta 132, u iznosu od 202.250,00  kuna s PDV-om u predmetu nabave „Nabava 
rasvjetnih tijela“. Nadalje obrazlaže da je suglasnost potrebna kako bi Općinski načelnik mogao 
donijeti Odluku za odabir navedenog ponuditelja, a budući da vrijednost prelazi iznos od 
156.838,99 kuna do kojega Općinski načelnik može samostalno odlučivati, potrebna je 
suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, (Tihomir Gregurek, 

Siniša Bedeković, Zdravko Dijaković, Mirna Lovreković i Zlatko Majstor), 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 predmetu nabave „Nabava rasvjetnih tijela“, te sklapanje 
ugovora o jednostavnoj nabavi, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne 
vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 18. 
 
   Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača 
za 2021. godinu. 
    

Gosp. Rikard Bakan navodi da sukladno obavljenom inspekcijskom nadzoru u 
području civilne zaštite, Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru dostavljena je preporuka i 
mišljenje nadležnog inspektora da je godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje potrebno ponovno donositi iz razloga što je sam prijedlog 
podnošenja godišnjeg plana vezan na mandat aktualne vlasti. Stoga se predlaže Općinskom 
vijeću prihvaćanje navedenog godišnjeg plana.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE PITOMAČA ZA 2021. GODINU 

 
I. UVOD  

 
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Pravna osnova za donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
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Pitomača za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadržana je u članku 17. stavku 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18. i 31/20) kojim je definirano da 
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Planom su obuhvaćene mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 
resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 Djelovanje sustava civilne zaštite Općine Pitomača provesti će preventivnim i planskim 
aktivnostima u razvoju i jačanju spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
što se postiže donošenjem godišnjih planova te predviđanjem odnosno njihovom projekcijom u 
narednim godinama. 

 Izrada godišnjeg plana temeljena je na općim načelima i to načelu humanosti i zabrane 
dikriminacije te načelu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite koje uključuje načelno 
supsidijarnosti, solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja. 

Općina Pitomača će tijekom iduće godine, poslove iz svog samoupravnog djelokruga 
organizirati i planirati sagledavajući da isti doprinose razvoju, učinkovitom funkcioniranju 
sustava civilne zaštite te njezinom financiranju. 

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Stožer civilne zaštite 
Općine Pitomača će organizirati sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i posebnih propisa. 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Pitomača provode sljedeće 
snage sustava civilne zaštite: 
a) stožeri civilne zaštite, 
b) operativne snage vatrogastva, 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 
e) udruge, 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 
g) koordinatori na lokaciji, 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 
Pregled nositelja i aktivnosti snaga sustava civilne zaštite: 
 

Nositelj 
aktivnosti: 

Aktivnost: Suradnici: Rok izvršenja: Planirana 
financijska 
sredstva u 
kunama: 

Stožer CZ Održavanje  
redovitih sjednica 

Općina Pitomača kontinuirano 0,00 

 Osposobljavanje 
članova stožera 

Ravnateljstvo  
civilne zaštite 

kontinuirano 0,00 

 Ažuriranje  Općina Pitomača kontinuirano 0,00 



- 26 - 

 

 

 

podataka o 
članovima 

 Ažuriranje  
podataka o 
pripadnicima CZ 

Općina Pitomača kontinuirano 0,00 

 Nabava opreme Općina Pitomača kontinuirano 5.000,00 

 Edukacija 
stanovništva kao 
pripadnika CZ 

 
Općina Pitomača 

 
kontinuirano 

 
0,00 

VZO Pitomača Osiguranje  
potreba za 
operativnu 
samodostatnost 
(materijalno-
tehnička 
sredstva), 
 edukacija i 
osposobljavanje 
vatrogasaca 

VZ, VPŽ, Općina 
Pitomača 

kontinuirano 650.000,00 

GDCK Virovitica Osiguranje  
potreba za 
operativnu 
samodostatnost 
(materijalno-
tehnička 
sredstva)  

Općina Pitomača kontinuirano 130.000,00 

HGSS - Stanica  
Orahovica 

Osiguranje  
potreba za 
operativnu 
samodostatnost 
(materijalno -
tehnička 
sredstva) 

Općina Pitomača kontinuirano 7.000,00 

Povjerenici CZ Priprema i 
provođenje mjera  
CZ 

Općina Pitomača kontinuirano 0,00 

Udruge Uspostava 
učinkovitog 
komunikacijskog 
sustava 

 
Općina Pitomača 

 
kontinuirano 

 
0,00 

     

 
II. FINANCIJSKI UČINCI ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. 
 

Općinsko vijeće Općine Pitomača, na prijedlog Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
izvršava sljedeće zadaće: 
- u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
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razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje odnosno do 
zaključenja ciklusa te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju 
svake četiri godine, 
- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 

 

Sredstva za provedbu aktivnosti utvrđenih ovim Planom osigurati će se u Proračunu 
Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. 
 

III. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan razvoja sustava civilne zaštite na 
području općine Pitomača za 2021. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača 11/20). 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu prvi 
dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općina Pitomača. 

 
 

TOČKA 19. 
 
   Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području općine Pitomača za 2021. - 2024. godinu. 

 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite predstavničko 
tijelo jedinica lokalne i područne (samouprave) samouprave na prijedlog izvršnog tijela donosi 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za svoje područje koje se razmatraju 
svake četiri godine. Stoga je Općina  izradila smjernice kojima se utvrđuju aktivnosti u razvoju 
sustava civilne zaštite, a cilj smjernica je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke 
kapacitete kojima raspolaže Općina u slučaju pojave bilo koje ugroze čime se stvaraju 
preduvjeti za prevenciju i reagiranje u slučajevima nesreća i katastrofa. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

S M J E R N I C E 
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području općine Pitomača za 2021. - 2024. godinu 
 

 

RB. OPIS POZICIJE 2021. 2022. 2023. 

1. VZO Pitomača 650.000,00 550.000,00 650.000,00 

2. Civilna zaštita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

3. HGSS – Stanica Orahovica 7.000,00 7.000,00    7.000,00 

4. GDCK Virovitica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 

5. Izrada i donošenje 
planskih dokumenta 

   

6. Ukupno  887.000,00 787.000,00 887.000,00 
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/SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača 
za 2021. - 2024. godinu sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača/. 

TOČKA 20. 
 
 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 
javnim dobrom u općoj uporabi. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor zatražio je pojašnjenje. 
 Gosp. Tomislav Tišljar podsjeća da je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture 
javnim dobrom u općoj uporabi kojom se nerazvrstana cesta u ulici Petra Zrinskog u Pitomači 
proglašava javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pitomača, donijeta na 29. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2020. godine. Nakon dostave elaborata u 
gruntovnicu, dostavljeno je mišljenje da se pobroje sve z.k.č. odnosno potrebno je uvrštenje još 
dvije z.k.č (dio 2511/4 i dio 2511/6) te se stoga predlaže izmjena postojeće Odluke kako bi se 
proveo upis tih nekretnina u katastarskom operatu i uknjižba u zemljišno knjižnom odjelu u 
Pitomači kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture 

 javnim dobrom u općoj uporabi 
 

Članak 1. 
 U Odluci o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 11/20) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. stavku 
1. točka 1. mijenja i glasi: 
 
 „1. Nerazvrstana cesta, ulica Petra Zrinskog u Pitomači, na nekretninama označenim kao 
z.k.č. 2514/3, 2514/1, dio 2525/1, dio 2511/4, dio 2511/6 sve u k.o. Pitomača.“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 21. 
 
 Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 
općoj uporabi. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor zatražio je pojašnjenje. 

Gosp. Tomislav Tišljar  iznosi da se kod projekta aglomeracije pojavljuju problemi 
zbog neusklađenosti stanja na terenu sa stanjem u katastru, dijelom i zbog homogenizacije koja 
je provedena nakon ishođene građevinske dozvole, te se paralelno s provedbom samog 
projekta aglomeracije,  dodatno uređuju i  imovinsko pravni odnosi kako bi se uskladilo stvarno 
stanje na terenu i stanje u katastru. U ovom konkretnom  slučaju nakon snimanja radi provedbe 
geodetskog elaborate javne ceste u naselju Otrovanec i to lokalne ceste koja počinje od križanja 
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prema naselju Velika Črešnjevica pa sve do samog  naselja Sedlarica, parcelacijom će nastati 
nove čestice na makadamskom putu ispred Davida Tržića, odnosno parka u Otrovancu. S 
obzirom da je makadamska cesta zapravo nerazvrstana cesta koja bi trebala biti pod 
upravljanjem općine Pitomača, a trenutno je na istoj upisano upravljanje Županijske uprave za 
ceste, potrebno je donijeti ovu Odluku za navedeni makadamski put te za makadamski put 
nasuprot parka kako bi se u zemljišne knjige iste upisale kao javno dobro u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Mirna 
Lovreković), donijelo je 

          
O D L U K  U 

o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura navedena u donjem popisu 
javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pitomača: 
1. Nerazvrstana cesta, ulica u naselju Otrovanec, na nekretninama označenim kao  čest.zem.: 
396, 989/2 sve u k.o. Otrovanec, 
2. Nerazvrstana cesta, ulica u naselju Otrovanec, na dijelu  nekretnine označene kao  čest.zem.: 
980/2 (nakon provedbe geodetskog elaborata izvedenog stanja javne  ceste  buduća 
novoformirana  k.č. 980/3), na dijelu  nekretnine označene kao  čest.zem.: 989/1 (nakon 
provedbe geodetskog elaborata izvedenog stanja javne  ceste buduća   novoformirana  k.č. 
989/3), te cijeloj nekretnini označenoj kao  čest.zem.: 409, sve u   k.o. Otrovanec, 
 

Članak 2. 
 Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provesti će se upis u 
katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u 
Virovitici,  Zemljišno knjižnog odjela u Pitomači, kao javno dobro u općoj uporabi - komunalna 
infrastruktura, u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, 
OIB: 80888897427. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama”  Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 22. 
 
         Donošenje Zaključka o o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu.  

 

Ovo izvješće podnosi se jednom godišnje te je dostavljeno na usvajanje Općinskom 
vijeću u predloženom tekstu.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom  

u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  

I. 

Zaključkom o usvajanju Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Zaključak) usvaja se Izvješće o 
provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu 
(u daljnjem tekstu: Izvješće) kojeg je Općina Pitomača u obvezi donijeti u skladu s odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), te prema 
preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-
podravske županije. 

 
II. 

Izvješće konceptualno prati strukturu poglavlja Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14). 

 

III. 

Izvješće podnosi Općinski načelnik Općine Pitomača jednom godišnje Općinskom vijeću 

Općine Pitomača, a najkasnije do 30. rujna  tekuće godine za prethodnu godinu. 

Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača, na službenoj web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr,  Oglasnoj ploči 
Općine Pitomača te je dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15). 

 
 

TOČKA 23. 
 

   Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone „Rakitka.  

 
Obzirom na potrebu donošenja Urbanističkog plana uređenja za Gospodarsku zonu 

“Rakitka I” u Kladarama, predlaže se donošenje Odluke u tekstu kao što je navedeno u 
materijalima. 

 
Gosp. Zdravka Dijakovića interesira koji je cilj donošenja ovog Urbanističkog plana i 

način uređenja te zone.  
Gosp. Tomislav Tišljar pojasnio je da se radi o novom Urbanističkom planu za 

postojeću gospodarsku zonu “Rakitka I” jer u obuhvatu iste postoji neizgrađeni i neuređeni dio 
građevinskog zemljišta za koji postoji zakonska obveza izrade i donošenja urbanističkog plana. 
Obuhvat UPU-a je također definiran Prostornim planom Općine Pitomača, a u obuhvatu novog 
UPU-a omogućiti će se izgradnja objekata za gospodarsku namjenu te pripadajuća cestovna i 

http://www.pitomaca.hr/
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ostala infrastuktura.  
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske  zone „Rakitka I“ 
/Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I” sastavni 

je dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 24. 

 
 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u 
naselju Pitomača. 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da je namjena tog prostora starački dom i 
proširenje groblja, ali je zamolio da netko pobliže objasni što općina planira napraviti u tom 
prostoru, da li je to javna namjena, da li namjerava kandidirati taj projekat kod EU fondova i tko 
će biti nositelj kada se prostor izgradi. 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog 
vijeća donesena odluka o kupnji nekretnina bivšeg GAJ-a, dijela uz Vinogradsku ulicu, poslovne 
zgrade i bivšeg salona do njihovog proizvodnog pogona, kao i dio koji bi služio za proširenje 
groblja u dijelu 16 do 20 metara od postojeće pitomačke mrtvačnice prema unutrašnjosti, a 
izmjena Odluke potrebna je iz razloga jer su u TVIN-u (nakon konstatacije da TVIN nema 
protupožarni put koji su zakonski dužni imati), odlučili zadržati postojeći ulaz iz Vinogradske 
ulice pa se trebala raditi nova geodetska podloga i utvrđene su nove čestice kojima je potrebno 
nadopuniti postojeću odluku. Također navodi da je gosp. Bukvić radio procjenu, a gosp. 
Stilinović pregledavao dokumentaciju i kao takvu verificirao svojom izjavom tako da imamo i 
potvrdu od strane ovlaštenog sudskog vještaka. Nadalje navodi da je namjena tog prostora 
izgradnja objekta vezanog uz socijalne usluge odnosno doma za starije osobe nešto drugačijeg 
tipa od klasičnih domova. Upravo iz razloga što Općina mora biti vlasnik da bi se mogli javiti na 
neki od natječaja i tražiti sufinanciranje za privođenja namjeni tog prostora, potrebna je ova 
Odluka radi mogućnosti kupnje građevinskog zemljišta za ovu namjenu i proširenje postojećeg 
mjesnog groblja odnosno izgradnju nove mrtvačnice u Pitomači. 

Gosp. Željko Grgačić iznosi da bi se projekt nominirao na Ministarstvo socijalne skrbi, 
a prednost izgradnje ovakvih domova je u tome što bi smještaj u njima koštao oko 2.000,00 
kuna jer bi bilo sufinanciranje od strane Ministarstva socijalne skrbi, što je u pola jeftinije od 
smještaja u postojećim domovima za starije. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o kupnji nekretnina u naselju Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj 2/21) u članku 1. stavku 1. u alineji 4. riječi i brojke u zagradi „površina dijela čestice za 
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kupoprodaju iznosi 395 čhv“ mijenjaju se i glase: 
„novoformirana čestica kčbr. 2452/36 površine 1.002 m2 i novoformirana čestica kčbr. 2452/38 
površine 1043 m2, nastale od dio čestice kčbr. 2452/14, dio čestice kčbr. 2452/17  i  dio čestice 
kčbr. 2452/19.“. 
 U istom članku iza alineje 4. dodaju se nove alineje i glase: 
„ - dio kčbr. 2452/14 Dvorište, površine 17 čhv, upisana u z.k. uložak 8862 k.o. Pitomača 
(novoformirana čestica kčbr. 2452/36 površine 1.002 m2, nastala od dio čestice kčbr. 2452/14 i 
dio čestice kčbr. 2452/17), 
- dio kčbr. 2452/19 Nadstrešnica i dvor, površine 86 čhv, upisana u z.k. uložak 8862 k.o. 
Pitomača (novoformirana čestica kčbr. 2452/38 površine 1.043 m2, nastala od dio čestice kčbr. 
2452/19 i dio čestice kčbr. 2452/17)“. 
 

Članak 2.  
 U članku 2. stavku 1. alineji 1. riječi i brojke u zagradi „površina dijela čestice za 
kupoprodaju iznosi 2.484 m2“ mijenjaju se i glase: 
„novoformirana čestica kčbr. 2452/35 površine 2510 m2, nastala od čestice kčbr. 2452/19 i dio 
čestice kčbr. 2452/17“. 

U istom članku iza alineje 1. dodaju se nova alineja i glasi: 
„ - kčbr. 2452/29 Skladište boja i lakova površine 10 čhv, upisana u z.k. uložak 8862 k.o. 
Pitomača (novoformirana čestica kčbr.  2452/35 površine 2.510 m2, nastala od čestice kčbr. 
2452/29 i dio čestice kčbr. 2452/17)“. 

 
Članak 3. 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za javnu nabavu, 
imovinsko - pravne poslove i opće poslove. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave  u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
 
 
 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 2. sjednicu Općinskog vijeća u 
21,50 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 

 

                 
                                  PREDSJEDNIK: 
                     Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac   
 
 
 
 


