
Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane  30. ožujka 2022. godine 
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-02/22-01/02, URBROJ: 2189-16-22-1 od 24. 
ožujka 2022. 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 konstatira da je sjednici nazočno 15 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. Tomislav Lovreković, 
7. Mario Čajkulić, 
8. Mario Rengel, 
9. Zdravko Sesvečan, 
10. Siniša Bedeković, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Mirna Lovreković, 
14. Zlatko Majstor, 
15. Zdravko Dijaković. 

   
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Ivona Pankaz, županijska vijećnica i direktorica TZ Općine Pitomača, 
- Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić”, 
- Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., 
- Antonio Vidović, direktor Vodakom Pitomača d.o.o., 
- Dražen Derežić, direktor Plinkom Pitomača d.o.o., 
- Davor Deskar, direktor Draft d.o.o., 
- Zlatko Novak Jembri, tajnik Sportske zajednice Općine Pitomača, 
- Zdravko Fras, zapovjednik VZ Općine Pitomača, 

 - 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 i v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
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 - Kristina Galjar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije, 

- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
- Slađana Zgorelac, zapisničar, 

 - predstavnici medija. 
 

Prije davanja na glasovanje dnevnog reda, gosp. Rikard Bakan predlaže skidanje 
točke 27. sa današnje sjednice koja glasi: „Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina i zemljišta pod njima u vlasništvu Općine Pitomača u vlasništvo javnog isporučitelja 
vodnih usluga društva preuzimatelja Virkom d.o.o.”. 

Skidanje ove točke s dnevnog reda predlaže iz razloga što je Ustavni sud u utorak 29.03. 
ove godine pokrenuo postupak za ocjenom ustavnosti i privremeno obustavio vladinu Uredbu o 
uslužnim područjima prema javnim isporučiteljima vodnih usluga. Do donošenja konačne odluke 
Ustavnog suda privremeno je obustavljeno izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji. 

Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA, usvojilo je prijedlog da se točka 27. skine sa dnevnog 
reda današnje sjednice. 

  
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan predložio je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomač za razdoblje     
od 01.01. do 31.12.2021. godine,                 

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2021. godine,  

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu, 
   4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu, 

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača za 2021. godinu,   

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu, 

7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2021. godinu, 
          8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 
2021. godinu,      

9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Pitomača za 2021. godinu, 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 
općine Pitomača u 2021. godini, 

11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2021. godini,                            
 12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje 
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od 01.01. do 31.12.2021. godine,              
   13. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,           
          14. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,           
          15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i  čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,             
          16. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,                
          17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,  
          18. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“,          
          19. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2021. godine,              
          20. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za 2021. godinu,         

21. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. 
godine,                 
          22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,  
 23. Donošenje Povedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine 
Pitomača za 2022. godinu,   
 24. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,  
 25. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu,                         
   26. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o 
pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na 
području općine Pitomača za 2021. godinu. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 
 
- Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA. 

   
- Aktualni sat 
 
 Gđica Mirna Lovreković zatražila je pojašnjenje za aktualno poskupljenje plina. 
Podsjeća da je Općinski načelnik na prethodnoj sjednici izjavio da korisnici usluge Plinkom d.o.o. 
i Gradske plinare Zagreb neće osjetiti razliku u cijeni plina pa pita da li je se još uvijek ostaje 
kod stava da neće biti razlike u cijeni naplate plina između ta dva distributera.? 

Gosp. Željko Grgačić podsjeća da je prije mjesec dana počeo rat u Ukrajini uslijed 
čega je došlo do problema sa opskrbom ne samo u Pitomači već u cijeloj RH i Europi.  
   Gosp. Zdravko Paša iznosi da je Odlukom HERE od 11. 03. ove godine donijeta cijena 
za javnu uslugu za područje cijele RH pa tako i za područje distribucije Plinkom d.o.o. Tom 
uredbom je cijena plina povećana, ali kad se primjene subvencije Vlade i manji PDV, ispada da 
cijena plina raste oko 0,50 Kn po m3, a Plinkom d.o.o. će se izjednačiti s cijenom javne usluge i 
takva cijena može se garantirati do 01.10. ove godine, a vjeruje da će to biti moguće čak i do 
31.03.2023. godine. 
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 Gosp. Siniša Bedeković osvrnuo se na demografiju o kojoj je bilo riječi i na prošloj 
sjednici Vijeća. Napominje da je ekonomija najbolja demografska mjera, pa vezano uz to iznosi 
da ukoliko se ode na službene stranice Općine Pitomača i potraže mjere za poticanje 
gospodarstva, pronađe se neki dokument na dvije stranice napisan iz 2013. godine sa potpisom 
Mirka Pavlekovića, drugi dokument iz 2014. g. sa potpisom Damira Begovića i treća mjera iz 
2018. godine za poticanje gospodarstva koju potpisuje Dinko Begović. Smatra da općina nema 
neki program i pita Općinskog načelnika kada možemo očekivati neki dokument sa njegovim 
potpisom vezano uz mjere za poticanje gospodarstva. 
 Gosp. Željko Grgačić pojasnio je da te mjere donosi Općinsko vijeće te ih stoga i 
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, a ne on kao Općinski načelnik. 
 Gosp. Rikard Bakan uključuje se u raspravu i potvrđuje da mjere donosi Vijeće u okviru 
proračuna za svaku godinu u kojem su predviđena i sredstva za poticanje gospodarstva, a što 
se tiče dugoročnih strategija, napominje da općina ima Plan razvoja do 2025. godine i u istom 
su predložene određene mjere odnosno strateški pravci gospodarskog razvoja. 
 
 Gosp. Siniša Bedeković konstatira da smo svi svjedoci povećanja cijena od plina, 
struje, nafte i ostalih energenata pa ga zanimaju koncesijske naknade i pita da li općina ima 
prostora za povećanje koncesijskih naknada budući da koncesionari podižu cijene za kućanstva 
odnosno da li su vezani uz eksploataciju plina ili količinu na godišnjoj razini. Ovo pita iz razloga 
što  usporedbom sa prethodnim godinama, ispada da je od eksploatacije mineralnih sirovina 
općina dobivala cca 7.000.000,00 kuna godišnje, a danas je to jedva 3.000.000,00 kuna što je 
veliko smanjenje za općinski proračun. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da općina ima ugovorenu samo koncesiju za 
obavljanje dimnjačarskih usluga i to je jedina koncesija koju imamo, a na naknadu za 
eksploataciju mineralnih sirovina nemamo utjecaja odnosno postoje bušotine na temelju kojih 
ostvarujemo pravo na naknadu. Naglašava da općina nema utjecaj da direktno sa onima koji 
crpe dogovara cijenu već je država odredila razred za svakog u sustavu.  
 Gosp. Željko Grgačić iznosi da se zakon mijenjao odnosno da je JLS prije dobivala 50% 
od eksploatacije, 30% država i 20% županija, a izmjenom je došlo do toga da se sada plaća 
50% državi, 30% općinama i gradovima i 20% županiji, što je veliko smanjenje na koje općina 
nema utjecaj jer je to odluka Vlade. 
 Gosp. Zlatko Majstor ukazuje na problem neasfaltirane ceste od Dinjevca prema 
Kozarevcu te pita da li se radi o nerazvrstanoj ili županijskoj cesti. Iznosi da je Općina Kloštar 
Podravski  izvršila asfaltiranje prema Prugovcu do granica naše općine pa ga zanima da li 
postoji mogućnost da se otprilike 1 km preostale ceste asfaltira na što je gosp. Željko Grgačić 
odgovorio da se radi o nerazvrstanoj cesti te je održan sastanak s Općinom Kloštar Podravski i 
općina će nastojati to napraviti, ali trenutno nema sredstava za te radove. 
  
 Gosp. Tihomir Gregurek navodi da je vozeći se biciklom prema Dravi uočio nesnošljivi 
smrad na kraju Dravske ulice jer istu presijeca kanal, a pretpostavlja da isti ide od našega 
prečistača prema Dravi. Iznosi da je kanal u očajnom stanju i kad je toplije vrijeme, osjeti se 
smrad, a kuće su jako blizu i početak je staze Banov Brod. Obzirom da se naša općina 
promovira kao turistička općina i dolaze turisti, pita tko zagađuje kanal i da li je to od 
postojećeg pročistača. 
 Gosp. Antonio Vidović, direktor Vodakom d.o.o. potvrđuje da se otpadna voda ispušta 
u taj kanal koji dalje ide svojim tokom prema rijeci Dravi. Nadalje navodi da postoji ugovor sa 
izvođačima za novu rekonstrukciju pročistača otpadnih voda i naglašava da je projektna 
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dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole u vrlo visokoj fazi te bi cjelokupni uređaj 
izgrađen po svim najnovijim tehnologijama kao i kanalizacijska mreža trebao biti gotov krajem 
2023. godine, a do tada bi trebalo sve izgraditi i pustiti u pogon. Mišljenja je da će tada i 
zagađenje kanala biti znatno manje, a što se tiče samog čišćenja i održavanja kanala, odgovorio 
je da to spada pod Hrvatske vode.  
 
 Gosp. Zdravko Dijaković upozorava da do današnjeg dana nije raspisan natječaj za 
zakup poljoprivrednog zemljišta niti su dani privremeni ugovori za korištenje poljoprivrednog 
zemljišta kako bi se stekla mogućnost za prijavu Agenciji za plaćanje. Ukazuje i na problem u 
samom plaćanju i u prihodima od neplaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta od kojeg je 
prikupljeno cca 102.000,00 kuna. Obzirom da je veliki dio neplatiša za poljoprivredno zemljište, 
pita što će općina poduzeti s naplatom zakupa, tko su korisnici, a ne plaćaju isto i na koji način 
će se oni tretirati u slijedećem natječaju koji će uslijediti nakon dobivanja suglasnosti.  
 Gosp. Goran Perović pojasnio je da je dobar dio privremenih ugovora napravljen, dio je 
u izradi, a dio u kontroli kod javnog bilježnika i ugovori su pripremljeni, a isti se sklapaju na 
dvije godine. Napominje da će kod slijedećeg natječaja status biti takav da se smatra kako su to 
dosadašnji posjednici i imati će prednost na budućem natječaju za koji se ovih dana očekuje 
suglasnost i objava. Budući da ima jako puno imovinsko pravno neriješene zemlje, još nije 
točno definirano koje će zemljište ići u natječaj. 
 Gosp. Zdravko Dijaković skreće pažnju da se ipak radi o cca 1800 ha koje se obrađuje, 
a općina je naplatila svega 102.000,00 kuna što je samo dio jer dio od zakupa pripada državi. 
Postavlja pitanje da li naplata privremenih ugovora ide na račun općine ili raspodjela opet ide 
od države. Pita i na koji način će se riješiti pitanje onih koji su kroz sve vrijeme koristili 
zemljište, a nisu od 2020. izvršili naplatu jer radi se o cca 400.000,00 kuna što u ovom trenutku 
nisu mala sredstva za općinu. 
 Gosp. Goran Perović odgovorio je da je ovaj podatak o naplati 102.000,00 kuna samo 
razmjerni dio koji pripada općini nakon raspodjele na državnoj razini. Ujedno odgovara da u 
slučaju da netko ne bi mogao sklopiti ugovor iz razloga što je zemlja imovinsko pravno 
neriješena, proslijediti će se državnom odvjetništvu za naplatu duga. Ponavlja da prema Zakonu 
o poljoprivrednom zemljištu pravo prvenstva imaju dosadašnji posjednici na temelju 
privremenih ugovora. 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković  upitao je da li se s obzirom na ovu aktualnu situaciju i rast 
cijene energenata, plina, struje i ostalih troškova poslovanja, u općini razmišlja o odustajanju od 
nekih projekata koje bi trebalo financirati jer će i cijena rasta troškova svih korisnika proračuna 
biti toliko velika da će se morati rebalansirati onaj dio sredstava koja su bila predviđena iz 
proračuna za 2022. godinu ili se razmisliti o novom zaduživanju. Također pita da li općina ima 
plan za kriznu situaciju jer općinskih 24.000.000,00 kn izvornih prihoda neće biti dovoljno za sve 
planirano. Podsjeća da je smanjena i cijena vrtića na 400,00 kuna mjesečno pa neće biti niti 
800.000,00 kuna dovoljno za subvenciju vrtiću da bi mogao funkcionirati s ovim brojem djece, a 
to su ogromna sredstva i kad se uključe troškovi plina i struje, doći će se do iznosa preko 
1.500.000,00 kuna novog zaduženja.  
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je teško unaprijed prognozirati, ali napominje da 
se općina nije zadužila dugoročno, a ukoliko bude problema i da bi se premostilo vrijeme do 
dobivanja sredstava za završene projekte, postoji mogućnost dugoročnog zaduživanja o čemu 
će vijećnici biti upoznati. 
 Gosp. Zdravka Dijakovića interesira aglomeracija i u svezi s tim prepisivanje dijela 
imovine na Virkom Virovitica, odnosno pita kada je općina donijela odluku o prepuštanju 
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aglomeracije Virkom-u te na koji način i kojim dokumentom je to verificirano.  
 Gosp. Antonio Vidović pojasnio je da se tu ne radi o nikakvom prelasku. Iznosi da 
obzirom na to da je tvrtka Vodakom d.o.o. mala i njeni kapaciteti nisu bili dovoljni da se 
provede projekt u vrijednosti od 262.000.000,00 kuna, nakon kontakata preko Ministarstava, 
došlo se do zaključka da ukoliko želimo provesti aglomeraciju na području općine Pitomača, 
potrebno je naći partnera u projektu pa se došlo do ideje da se krene u realizaciju aglomeracije 
na način da Virkom bude vodeći partner. Što se tiče mogućih spajanja na nivou cijele RH, 
konstatira da je Ustavni sud zaustavio postupak zbog žalbi nekih tvrtki. 
  Gosp. Zlatko Majstor konstatira  da je Virkom samo nositelj, ali ukazuje da je bitno to 
da će oni najvjerojatnije odlučivati o cijeni za cijelo područje. 
  
 

TOČKA 1. 
 

      Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 

  
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu zajedno sa 
izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Pitomača i detaljnim obrazloženjem  
dostavljen je u materijalima te je predsjednik Općinskog vijeća zamolio pročelnika JUO za 
kratko pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da sukladno Zakonu o proračunu i Pravilnikom o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Općinski načelnik utvrdio je 
izvješće obračuna proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2021. godine. Između ostalog istaknuo je slijedeće: “Najinteresantniji su opći i posebni dio 
proračuna u kojem su vidljivi financijski parametri, zatim izvještaj o zaduženju, o korištenju 
proračunske zalihe, a  makroekonomski pokazatelji odrađeni su na višoj razini. Svima je znano 
da se općina u  mjesecu studenom prošle godine zadužila revolving kreditom za premoštenje 
tekuće likvidnosti zbog financiranja određenih općinskih projekata bilo sa EU, bilo sa razine 
državnog proračuna u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a taj iznos je i realiziran u 2021. godini. 
Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu 44.603.887,75 kuna ili 81,72%, a tu su ostvareni 
prihodi od poreza, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kao 
i prihodi ostvareni na temelju javnog nadmetanja. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 
3.444.001,94 kuna, a najviše od naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina. 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u 
iznosu 2.755.478,83 kuna, a tu prednjače prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu 
od 1.113.760,48 kuna, od komunalnog doprinosa, naknade za nezakonito izgrađene izgrađene 
građevine, kao i vlastiti prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića “Potočnica”, Centra za 
kulturu i Knjižnice i čitaonice. U prihode poslovanja spadaju još prihodi od prodaje proizvoda i 
robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni u iznosu 445.245,98 kuna. Najveći dio 
njih otpada na sredstva koja su ostvarena od dva projekta financirana od strane LAG Virovitički 
prsten za uređenje svlačionice NK Podravec u Dinjevcu te za izgradnju i opremanje dječjeg 
igrališta u Velikoj Črešnjevici. Posljednja stavka prihoda koji ulaze u prihode poslovanja su 
ostali prihodi ostvareni u iznosu 358.787,83 kuna kao povrat sredstava za učešće u projektu 
Spektar. Druga vrsta prihoda su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 
77.402,27 kuna, a ostvareni su od prodaje zemljišta u općinskom vlasništvu tj. nekretnine koje 
je općina dobila preko Centra za socijalnu skrb. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 
iznosu od 4.000.000,00 kuna iskazani su u računu financiranja. Ostvareni prihodi diktirali su 
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rashode koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 51.577.584,41 kuna i korišteni su u 
proračunskim glavama naziva Općinsko vijeće u jednom manjem dijelu te Jedinstvenog 
upravnog odjela koji obuhvaća sve ostale aspekte proračunske potrošnje te sva tri proračunska 
korisnika. U posljednjem dijelu obrazloženja navedeno je i stanje nenaplaćenih potraživanja, 
stanje nepodmirenih nedospjelih obveza kao i informacija o sporovima koji su u tijeku”. 

Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da je postotak ostvarenja proračuna realan 
obzirom na trenutnu situaciju. Osvrnuo se na iznos od 102.000,00 kuna ostvaren od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta te na podatak prema kojem je 190.128,07 kuna nenaplaćenih 
potraživanja od zakupa zemljišta. Interesira ga što znače dionice i udjeli u glavnici kod dijela 
Plinkom d.o.o., Komunalno d.o.o., Vodakom d.o.o. i Draft d.o.o., u iznosu od cca 3.500.000,00 
kuna odnosno koja sredstva se vode na nenaplaćenim potraživanjima. Također ga zanima 
potraživanje od Građevinarstvo - Stipić. 

Gosp. Danijel Petković  u svezi dionica i udjela odgovorio je da je to temeljni kapital 
prilikom osnivanja, kapital upisan pri Trgovačkom sudu, a tu je i vrijednost prenesene imovine. 
Što se tiče Građevinarstva - Stipić, odgovorio je da se tu radi o naplati ugovorne kazne nakon 
završetka izgradnje Srednje škole Pitomača koju je općina gradila uz sufinanciranje sa 
županijom. Obzirom da je Građevinarstvo - Stipić otišlo u predstečaj, u predstečajnoj nagodbi 
je predloženo i sud je riješio da Općini Pitomača pripada 50% od traženog iznosa na ime 
ugovorne kazne za kašnjenje u izvedbi radova na srednjoj školi. 

Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića da li postoji mogućnost otpisa ukoliko se 
smatra da taj iznos nećemo dobiti, a isto tako i kod komunalne naknade gdje je potraživanje u 
iznosu od 1.289.791,90 kuna, gosp. Danijel Petković odgovorio je da je općina u Fini u 
redoslijedu naplate od Građevinarstvo - Stipić koje nije brisano iz registra, ali je mala 
mogućnost da ćemo nešto dobiti. 

 
Na zahtjev gosp. Zdravka Dijakovića za pojašnjenje sudskog spora sa BM d.o.o., 

gosp. Danijel Petković pojašnjava da je ovo stanje spora sa 31.12.2021. godine, a radi se o 
prostoru u zadruzi gdje su bili u sporu radi neuvođenja u pravovremeni posjed, ali spor je još 
uvijek  aktualan, tj. sud je nakon presude na višoj razini, ponovno vratio predmet na 1. razinu i 
BM d.o.o. je stavio prigovor na sudsko rješenje, ali obzirom da nisu nadležni za podnošenje 
prigovora, vjerojatno će im zahtjev biti odbijen jer je tvrtka ugašena. 

 
Na konstataciju gosp. Zdravka Dijakovića da su tekuće obveze za kredit općine u 

2021. godini iskazane u iznosu od 4.000.000,00 kuna, ali se ne vidi plaćanje kamata, gosp. 
Danijel Petković odgovorio je da do tada općina nije plaćala kamatu, a općina je iskoristila 
cijeli iznos do 31.12.2021. godine i u prva tri mjeseca ove godine vraćena je glavnica u iznosu 
od 1.600.000,00 kuna i zaduženje za kamatu za to razdoblje općina još nije zaprimila.  

 
Gosp. Zdravko Dijaković  zatražio je pojašnjenje za program 1005. - program 

poticanja razvoja gospodarstva i poljoprivrede za koji su bila predviđena sredstva u iznosu od 
1.644.000,00 kuna, a utrošeno je 1.160.189,61 kuna za subvencije poljoprivrednicima. Zanima 
ga i izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta odnosno koje je to zemljište općina mjerila i 
koliko je sredstava utrošeno. 

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da se na toj poziciji ne radi o nekoj određenoj 
tabli već se općina javljala za pojedine table koje se moglo privesti namjeni prodaje, a također 
se općina javljala i prema državnom uredu za katastar i iskazala spremnost za sudjelovanje u 
tipu pilot projekta na područjima k.o. u kojima je najviše poljoprivrednog zemljišta, a gdje je  
situacija gruntovno i katastarski vrlo neusklađena počevši od k.o. Stari Gradac i k.o. Pitomača, 
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ali osim nekakvih naznaka da su to zaprimili, nikakvog konkretnog odgovora  od njihove strane 
nije bilo.  

Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića o plaćanju 3.500.000,00 kuna za Križnicu i da li 
to znači da je projekt završen, gosp. Danijel Petković izvješćuje da je u Križnici danas 
obavljen tehnički pregled te preostaje primopredaja i otklanjanje nekih nedostataka, a ti 
tehnički utvrđeni nedostaci nisu uvjet za nedobivanje uporabne dozvole, ali je svima u interesu 
da radovi što prije budu završeni kako bi sve bilo u skladu sa  ugovorom. Napominje da je 
zadnji ZNS br. 16 podnijet prema SAFU na iznos od 4.000.000,00 kuna i neke stavke nisu 
prihvaćene, ali se mogu zatražiti u daljnjim ZNS-ovima tako da ta sredstva nedostaju općini jer 
je na njih računala. Ističe da općina ima otprilike 1.000.000,00 izdataka do kraja projekta 
izgradnje, a za povrat se očekuje 5.000.000,00 kuna od SAFU. 

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) usvojilo je 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA ZA 

RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2021. GODINE 
 
 /Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2021. godine sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 2. 
  

Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine. 

 
Gosp. Rikard  Bakan napominje da je izvješće  o radu Općinskog načelnika za 

razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine kao i sva ostala izvješća za proteklu 2021. godinu u 
narednim točkama dnevnog reda dostavljeno u materijalima.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zdravko 

Dijaković, Tihomir Gregurek i Siniša Bedeković), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2021. 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. 
 
 

Nakon 2. točke dnevnog reda vijećnik gosp. Zlatko Majstor napustio je 
sjednicu te Općinsko vijeće broji 14 članova. 
 

 
TOČKA 3. 
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 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
 Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture čija je realizacija u 
2021. godini iznosila 4.142.278,72 kuna dostavljeno je u materijalima sa pojašnjenjem koliko je 
sredstava utrošeno za izgradnju vodoopskrbnog sustava, kanalizacijskog sustava, plinskog 
sustava, rekonstrukciju groblja, javne rasvjete i gradnju javno prometnih površina te 
predsjednik otvara raspravu. 
 Gosp. Zdravko Dijaković konstatira kako je iz izvješća vidljivo da je oko 400.000,00 
kuna u prethodnoj godini utrošeno za vodoopskrbu, a 50.000,00 kuna za plin pa ga interesira 
koje su to aktivnosti bile i da li je to sufinancirala općina ili su sredstva bila iz projekata. 
 Gosp. Dražen Derežić, direktor Plinkom d.o.o. podsjetio je da je Plinkom-u d.o.o. iz 
Programa gradnje u 2021. godini namijenjeno godišnje 50.000,00 kuna za razvoj plinske 
infrastrukture, a što se tiče vodoopskrbnog sustava zaseoka Šašnato Polje, isti je projekt 
završen odnosno financiran vlastitim sredstvima te se očekuje ishođenje uporabne dozvole. 
Ujedno napominje da je u planu još jedan veliki projekt tj. zamjena postojeće čelične plinske 
mreže koja datira iz 1970. godine i to na području šireg centra općine Pitomača tj. u ulicama: 
Vinogradska, Braće Radića, Petra Preradovića, Štrosmajerova, Ljudevita Gaja i Mihanovićeva 
ulica, a radi se o velikom projektu koji će trajati nekoliko godina i biti će izvođen u 8 faza tj. 
svake godine po jedna faza.  
 Gosp. Antonio Vidović, direktor Vodakom d.o.o. potvrđuje da je tehnički pregled 
obavljen u ponedjeljak te se očekuje izdavanje uporabne dozvole i puštanje u rad 
vodoopskrbnog sustava u Šašnatom Polju. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Mirna 
Lovreković), donijelo je 

 
 Z A K L J U Č A K 

 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
 komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godini 

 
 

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
 

II. 
 Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

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

 
 

TOČKA 4. 
 

   Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
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Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture čija je realizacija u 
2021. godini iznosila 1.649.383,75 kuna također je dostavljeno u materijalima sa pojašnjenjem 
koliko je sredstava naplaćeno s osnove komunalne naknade kao i koliko je poslova realizirano, a 
odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, javne 
rasvjete i groblja te predsjednik otvara raspravu. 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek i Mirna Lovreković), donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. Godinu 

 
I. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
  

II. 
Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

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

TOČKA 5. 
 

         Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača za 2021. godinu. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi kako iz Izvješća proizlazi da su sredstva ostvarena od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ostvarena u 
iznosu od 102.132,10 kuna, a ista su utrošena za zakup poljoprivrednog zemljišta, za sanaciju 
poljskih puteva i rubnih dijelova nerazvrstanih cesta, za sufinanciranje i druge poticajne mjere 
za unaprjeđenje poljoprivrede, za provođenje deratizacije i dezinsekcije, za veterinarske usluge, 
subvenciju pregleda na trihinelozu te za izmjeru geodetsko - katastarsku izmjeru državnog 
poljoprivrednog zemljišta i za objave oglasa. 

Gosp. Zdravko Dijaković upozorava da je spomenuti iznos od 102.132,10 kuna 
ostvaren od zakupa poljoprivrednog zemljišta premali i da općina treba poraditi na tome da 
naplata bude puno veća. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Zdravko 

Dijaković) i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek, Siniša Bedeković i Mirna Lovreković), 
donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača za 2021. godinu 
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I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa korištenja  

sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2021. godinu.  

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

II. 
Ovaj Zaključak podnijeti će se nadležnom Ministarstvu, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 6. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, 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 2021. godinu 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.  

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

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

  
 

TOČKA 7. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2021. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su sredstva šumskog doprinosa ostvarena u iznosu 

447.281,92 kuna utrošena za izgradnju vodoopskrbne mreže i aglomeraciju Pitomača. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  
šumskog doprinosa za 2021. godinu 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2021. godinu.  
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Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

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

TOČKA 8. 
 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke 

rente za 2021. godinu.        
  
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da su sredstva spomeničke rente ostvarena u iznosu 
od 235,20 kuna utrošena za provođenje aktivnosti na projektu Preradović - Csokonai. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

spomeničke rente za 2021. godinu 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 

spomeničke rente za 2021. godinu.  
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
II. 

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

 
TOČKA 9. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području općine Pitomača u 2021. godini. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području općine Pitomača u 2021. godini 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini. 
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
II. 

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

TOČKA 10. 
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Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području općine Pitomača u 2021. godini. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području općine Pitomača u 2021. godini 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu na području općine Pitomača u 2021. godini. 
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
II. 

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

 
TOČKA 11. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne 

skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini. 
 

 Gosp. Rikard Bakan navodi da su sredstva socijalne skrbi realizirana u iznosu od 
4.978.028,22 kuna za namjene navedene u točki II. Izvješća te predsjednik otvara raspravu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Siniša 
Bedeković), donijelo je  

 
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2021. godini 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa korištenja 
sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini. 

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

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 

TOČKA 12. 
 

Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
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Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića zajedno sa izvješćem Povjerenstva za popis 
imovine i obrazloženjem dostavljen je u materijalima. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je 
 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 

DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA” ZA 2021. GODINU 
 

         /Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2021. 
godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 13. 
  

          Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
   

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 14. 

 
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine.       
 
Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice sa izvješćem Povjerenstva za popis 

imovine i obrazloženjem dostavljen je u materijalima. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je  

   
 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 

KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2021. GODINU 
 

         /Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. 
godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 15. 

 
          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2021. 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 16. 

 
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 

Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
 
Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu sa izvješćem Povjerenstva za popis 

imovine i obrazloženjem dostavljen je u materijalima. 
 Gosp. Zdravko Dijaković  konstatira da je prošle godine utrošeno 1.823.835,97 kuna 
te ga kod kulturnih događanja interesira na koji način je taj program odrađen tijekom godine i 
što se planira sa kućom Petra Preradovića u Grabrovnici, a to pita iz razloga što je prema 
podacima iz izvješća vidljivo da nije bilo većeg broja posjetitelja ni puno nekih posebnih 
aktivnosti. Nadalje pohvaljuje što je riješeno pitanje kino dvorane. 
 Gosp. Rajko Stilinović osvrnuo se na investicije i iznosu od 1.234.112,08 kuna koje se 
odnose na uređenje Centra za kulturu, a iste su vršene sukcesivno u skladu sa  mogućnostima 
iz općinskog proračuna i sredstava iz Ministarstva kulture koje već tradicionalno sudjeluje u 
godišnjem iznosu sa 500.000,00 kuna. Iznosi da su u prethodnoj godini sredstva Ministarstva 
kulture i općine realizirana na način da je nabavljena kompletna kino oprema do potpune 
funkcionalnosti pa su već sa Božić bile prikazane prve kino projekcije u kino dvorani. Nadalje 
iznosi da je napravljena 1. faza požarnog izlaza na južnoj strani dvorane, 1. faza južne fasade 
dvorane kao i uređene prostorije ispod galerije dvorane, a što se tiče kulturnih događanja 
navodi da su održane 4 kazališne predstave, 12 koncerata, 4 izložbe slika, 3 promocije knjiga i 
nosača zvuka, humanitarna manifestacija za SOS dječje selo Hrvatska te kulturni programi 
vezani uz Dan općine kao i ostale značajne obljetnice. Skreće pažnju na to da je Interpretacijski 
centar Petar Preradović najteže pogođen pandemijom izazvanom korona virusom jer je to dosta 
mali prostor sa bitno ograničenim kapacitetom i tek je ove godine povodom obilježavanja 
proslave rođendana povećan broj ljudi koji su mogli nazočiti programu. Također je bio i vakum 
do izbora novog djelatnika u centru. 
 Gosp. Mario Čajkulić podsjeća da je centar u Grabrovnici planiran kao turistička 
ponuda naše općine i smatra kako nije u redu da radno vrijeme centra bude biti od 7,00 do 
15,00 sati te se događa da gosti koji dođu na naše područje u dane vikenda ne mogu posjetiti 
muzej pa predlaže da se radno vrijeme prilagodi posjetiteljima. 
 Rajko Stilinović podsjeća da se o tome raspravljalo i na Stručnom vijeću tako da je u 
izradi shema rada centra i van klasičnog radnog vremena koje bi se prilagodilo posjetiteljima, a 
nastoji se poraditi na tome da Interpretacijski centar uđe u program školskog obrazovanja te bi 
se dovršetkom centra u Križnici nastojala ponuditi edukativna turistička ponuda. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek i Mirna Lovreković), usvojilo je  
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GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 
CENTRA ZA KULTURU “DRAGO BRITVIĆ” ZA 2021. GODINU 

 
         /Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu “Drago Britvić” za 
2021. godinu sastavni je dio zapisnika/. 

TOČKA 17. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 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 v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. 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 18. 

 
Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 

kulturu „Drago Britvić“. 
 

 Gosp. Rikard Bakan  iznosi da na raspisani javni natječaj nije pristigla niti jedna 
prijava te je prijedlog da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
ponovno imenuje gosp. Rajko Stilinović, do imenovanja ravnatelja, a najduže do godinu dana. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
   

O  D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
  

1. Rajko Stilinović, ing., iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja urediti će se 
posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 4. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  

TOČKA 19. 
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   Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
           

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
   

Z A K L J U Č A K 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2021. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 20. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za 2021. 
godinu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zdravko 

Dijaković), donijelo je  
   

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 
2021. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 21. 

 
Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2021. godine.        
     
Gosp. Zdravko Dijaković upitao je nazočnog direktora Draft d.o.o. koliko Draft d.o.o. 

ima zaposlenih djelatnika i da li koristi vanjske suradnike ili sve poslove odrađuju sami, a ovo 
pita iz razloga obima različitih zahtjevnih projekata. 

Gosp. Davor Deskar odgovorio je da Draft d.o.o. ima 10 djelatnika od kojih 5 
djelatnika radi na pripremi i provedbi projekata unutar Draft d.o.o. dok ostalih 5 djelatnika radi 
na poslovima gerontodomaćica. Posebno skreće pažnju na to da Draft d.o.o. radi projekte za 3 
općine (Pitomača, Špišić Bukovica i Kloštar Podravski), a što se tiče Općine Pitomača, ista 
sudjeluje u sufinanciranju Draft d.o.o. na godišnjoj razini u iznosu od 144.000,00 kuna, ali 
napominje da se često koriste i usluge projektnih asistenata  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je  

    
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 22. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zdravko 
Dijaković), donijelo je    

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 23. 
 

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
općine Pitomača za 2022. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan napominje da na temelju Zakona o zaštiti od požara jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji 
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu osiguravaju 
financijska sredstava. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
   

PROVEDBENI PLAN 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE PITOMAČA ZA 2022. GODINU 
 

 /Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. 
godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 24. 

 
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan navodi da se radi usklađenja sa Zakonom o socijalnoj skrbi, 
predlaže donošenje nove Odluke o socijalnoj skrbi.   

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

   
O D L U K U 

o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača 
 
 /Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 
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TOČKA 25. 
 

Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu. 

Gosp. Rikard Bakan  podsjeća da je obveza jedinica lokalne samouprave i donošenje 
plana gospodarenja otpadom koji treba biti usklađen sa županijskim planom gospodarenja 
otpadom. Taj plan gospodarenja otpadom mora osim općih podataka o lokalnoj samoupravi, 
sadržavati prikaz postojećeg stanja gospodarenja otpadom za područje jedinice lokalne 
samouprave, mjere odvojenog skupljanja otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta, 
aktivnosti na sanaciji nelegalnih odlagališta i ostalog onečišćenog okoliša, izvore i potrebna 
sredstva za provedbu, a izvješće daje odgovor na ta pitanja za promatranu godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
   

TOČKA 26. 
 

Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača 
d.o.o. o pružanju  usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača za 2021. godinu. 

 
 Gosp. Zdravka Dijakovića interesira rad reciklažnog dvorišta, odnosno koliko je isto u 

funkciji i da li ima interesa mještana za dovoz otpada. 
Gosp. Zdravko Paša odgovorio je da interes postoji, ali nije prevelik jer ipak je ovo 

ruralna sredina pa ljudi i sami zbrinjavaju otpad. Daje informaciju da je radno vrijeme 
reciklažnog dvorišta dva dana u tjednu što se za sada pokazalo dostatnim, a najviše se sakupi 
papira i otpadne plastike. Na nivou države nisu određeni ovlašteni sakupljači koji moraju doći po 
otpad na poziv korisnika pa se mora tražiti tko će to odvesti po nižoj cijeni.  

Gosp. Zdravko Dijaković zamijetio je iz izvješća da je broj korisnika 7782 što je 
daleko manje od ukupnog broja stanovnika s područja općine Pitomača pa pita gdje je nestao 
određeni broj stanovnika koji nisu obuhvaćeni plaćanjem usluge odvoza komunalnog otpada. 

Gosp. Zdravko Paša podsjetio je da u izvješću stoji kako se 120 kuća vodi kao prazno, 
a Križnica i Đuretina nisu niti obuhvaćene uslugom odvoza. Navodi da se svake godine vrši 
ažuriranje tako da se briše ukoliko netko umre ili se odseli, ali ima i onih koji ne prijave točan 
broj korisnika u domaćinstvu već prijave manji broj.  

Gosp. Zdravko Dijaković konstatira kako iz tih podataka kojima raspolaže Komunalno 
Pitomača d.o.o. proizlazi da broj stanovnika na području općine Pitomača iznosi cca 8 tisuća što 
je manje od podataka iz popisa stanovništva. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine 
Pitomača za 2021. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
 

 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 8. sjednicu Općinskog vijeća u 
20,50 sati i zahvaljuje na odazivu. 

  
                

                                                
PREDSJEDNIK: 

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


