
Z A P I S N I K 
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane  17. kolovoza 2022. godine 
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-02/22-01/16, URBROJ: 2189-16-22-1 od 11. 
kolovoza 2022. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači, s početkom u 18,30 
sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 11 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. Zdravko Sesvečan, 
8.Tihomir Gregurek, 
9. Siniša Bedeković, 
10. Mirko Pavleković, 
11. Zdravko Dijaković. 

 Nije nazočan Zlatko Majstor te Mario Čajkulić, Mario Rengel i Mirna Lovreković koji su 
ispričali svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Ivona Pankaz, županijska vijećnica i direktorica TZ Općine Pitomača, 
- Marija Jakelić, ravnatelj - odgjitelj Dječjeg vrtića “Potočnica”, 
- Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., 
- Dražen Derežić, direktor Plinkom Pitomača d.o.o., 
- Davor Deskar, direktor Draft d.o.o., 

 - 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, 
 - Maja Brođanac,  voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije, 
 - predstavnici medija. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan predložio je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
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- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

  - Aktualni sat 
 
          1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine,         
  2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2022. godine,  
   3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine,     
  4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine,             
   5. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine, 

6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu, 
7. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 

na području općine Pitomača u 2022. godini,       
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,    

 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Pitomača u 2022. godini,                                                                         
   10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2022. godinu, 
   11. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene 
smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“, 
  12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2022. godinu,   
  13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2022. godinu. 
   14. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pitomača, 
   15. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine, 
   16. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača, 
   17. Donošenje Odluke o prekopima javnih površina na području općine Pitomača, 
   18. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih 
građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine 
Pitomača, 
          19. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Rakitka I“, 
   20. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt Proširenje gospodarske 
zone „Rakitka 1“ - izgradnja ceste i infrastructure, 
     21. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 
 22. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 

23. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje „Centra za posjetitelje 
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Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 11 glasova ZA. 

 
- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 11 glasova ZA. 

   
 
- Aktualni sat 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković upozorio je da prema saznanjima, cijena plina raste. Nadalje 
navodi da s obzirom da se Komunalno Pitomača d.o.o. upustilo u nagovaranje naših sumještana 
da private uvjete komunalnog poduzeća, a ne uvjete Gradske plinare Zagreb, to ih je dovelo u 
situaciju da bi sada mogli plaćati i četiri puta veću cijenu plina obzirom da se nabavna cijena 
plina znatno povečava. Podsjeća da je od strane Komunalno d.o.o. na sjednicama Općinskog 
vijeća prezentirano da do 01.09. mogu garantirati postojeću cijenu, a sada obavještavaju da bi 
se kod njih mogla plaćati puno veća cijena plina po m3 od cijene plina u Gradskoj plinari 
Zagreb. Predložio je da se daje nalog Komunalno Pitomača d.o.o. odnosno zaposlenicima da 
svim korisnicima s područja općine Pitomača koji su ugovorom vratili u Komunalno d.o.o., pruže 
pomoć popunjavanjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača tj. prijelaz na Gradsku plinaru 
Zagreb.  
 Gosp. Zdravko Paša odgovorio je da nisu ljude nagovarali, a mještani su na vrijeme 
obaviješteni odnosno svima je dostavljena obavijest da promjene opskrbljivača plinom i 
svakodnevno se pomaže prilikom popunjavanja zahtjeva, a tako će se i nastaviti dokle god bude 
postojala potreba za istim. 
 Gosp. Rikard Bakan smatra da ne trebamo donositi nikakvu odluku o nalogu  
Komunalno d.o.o. jer isto ima Nadzorni odbor i brine o opskrbi plinom te vjeruje da će poduzeti 
sve potrebno, a i putem radija dostaviti obavijest mještanima. 
 
 Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića u svezi pitanja o nabavi električnog vlakića za 
Križnicu tj. da li je isti u funkciji, tko ga vozi, vozni red i koja je cijena vozne karte za vlakić, gđa 
Maja Brođanac pojasnila je da je turistički vlakić kupljen putem projekta “Centar za 
posjetitelje Križnica” i financiran sredstvima EU, ali još uvijek nije u funkciji već se nalazi na 
atestiranju u Zagrebu jer je vlakić prijevozno sredstvo koje se mora registrirati i tek kada centar 
bude otvoren,  biti će u funkciji. 
 Gosp. Ivica Peterfi konstatira da sve ide sporije zbog izmjena zakona koji regulira 
predmetnu tematiku. 
  
 Gosp. Siniša Bedeković ima pitanja u svezi zdravstva te ukazuje na problem 
nedostatka liječnika koji rade u ambulanti Pitomača, a ni medicinski laboratorij nije u funkciji 
već dva mjeseca te smatra da je time zanemarena zaštita naših građana pa pita što se 
namjerava poduzeti po tom pitanju. Nadalje navodi da je problem i fizikalna terapija koja nije 
zadovoljavajuća što stvara velike probleme našim mještanima koju su slabo pokretni ili 
nepokretni i potrebna im je fizikalna njega te pita da li se može uputiti dopis ispred Općinskog 
vijeća i načelnika te zatražiti da to podignu na višu razinu. 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da općina sufinancira dolazak liječnika specijalista u 
pitomački Dom zdravlja, a što se tiče liječnika opće prakse, ukazuje da je nedostatak liječnika 
problem koji je prisutan na području cijele RH i većina njih ne žele ni dolaziti u manja mjesta. 
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Predložio je da se  Virovitičko - podravskoj županiji uputi dopis kojim će se ukazati na 
predmetnu problematiku i zatražiti kvalitetnije reguliranje ovih pitanja, a Domu zdravlja 
Virovitica da se uputi dopis u svezi kvalitetnije dostupnosti fizikalne terapije. 
 Gosp. Siniša Bedeković osvrnuo se na kvalitetu vode za piće iz sustava javne 
vodoopskrbe i zaključio da naša voda nema boju ni okus, ali zato ima intenzivan miris pa pita da 
li je ista ispravna za piće odnosno koliko često se vrši kloriranje i voda daje na analizu.  
 Obzirom da nema direktora Vodakom d.o.o., gosp. Zdravko Paša pojasnio je da se 
voda redovito kontrolira i zadovoljava tražene parametre te ukazuje na činjenicu da je voda na 
cijelom području Virovitičko - podravske županije tvrda. 
  
 Gosp. Tihomir Gregurek upitao je što se događa sa poduzećima u vlasništvu općine 
Pitomača. Ovo pita iz razloga jer smo svjedoci da je prije nekoliko mjeseci donijeta odluka o 
pripajanju “Virkom” d.o.o. Virovitica, a sada je evidentno da će se plinski biznis pripojiti 
Gradskoj plinari Zagreb čime će se uveliko umanjiti prihodi našem komunalnom poduzeću. 
Smatra da se trebalo nešto poduzeti, na što je gosp. Zdravko Paša odgovorio da plinski biznis 
ima distribuciju čija mreža je u vlasništvu, a plin može prodavati svatko na svačijem području. 
Pojašnjava da Komunalno Pitomača d.o.o. provodi opskrbu, a distribuciju vrši Plinkom d.o.o. 
koji je vlasnik mreže te očitava i vrši zamjenu brojila te svi koji prodaju plin, moraju plaćati 
distribucijsku naknadu.  
 
 

TOČKA 1.   
 

        Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.         
   

Gosp. Rikard Bakan napominje da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine dostavljen vijećnicima u 
materijalima sa detaljnim obrazloženjem, kao i svi polugodišnji izvještaji u narednim točkama 
današnjeg dnevnog reda. 
 Gosp. Danijel Petković napominje da je ostvarenje proračunskih prihoda (52,41%) i 
rashoda (47,64%) zadovoljavajuće za promatrani period do 30.06.2022. godine, no uvijek 
postoji potreba za izmjenom budući se i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani događaju 
promjene koje nisu bile planirane. Posebno je istaknuo zadovoljavajuće ostvarenje prihoda od 
poreza na dohodak u iznosu 54,74%.  
 
 Gosp. Zdravko Dijaković postavlja nekoliko pitanja vezanih uz račune pojedinih konta 
prihoda i rashoda. Tako ga kod prihoda zanima: 

- zašto je na poziciji 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 
koju je planirano 5.940.000,0 kuna, ostvareno samo 210.455,17 kuna što je svega 3,54%?,  

- zašto je na poziciji 652 - prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu 1.711.000,00 
kuna ostvarenje puno veće i iznosi 4.967.286,14 kuna?, 

- kod pozicije 723 - prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu 60.000,00 kuna, što je 
prodano?, 

- zbog čega je kod pozicije 6422 - prihodi od zakupa i iznajmljivanja, ostvareno samo  
163.703,47 kuna, odnosno interesira ga zašto zakup od poljoprivrednog zemljišta nije 
naplaćivan?, 

 - na što se odnosi pozicija 652 - ostali nespomenuti prihodi tj. koji su to prihodi?. 
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Kod pozicija rashoda zamolio je pojašnjenje za: 
- poziciju 352 - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 

javnog sektora planiranu u iznosu 1.080.000,00, a ostvarena u iznosu 36.040,00 kuna, te 

smatra da se u šest mjeseci nije vodila briga o gospodarstvu na području općine, 

     - poziciju 3239 - ostale usluge ostvarene u iznosu od 411.047,18 kuna, koje su to 
usluge?, 

     - poziciju 423 - prijevozna sredstva u iznosu 200.000,00 kuna,  
     - poziciju 4221 - uredska oprema i namještaj u iznosu 1.099.476,34 kuna. 

  
 Gosp. Danijel Petković odgovara da su neki računi za koje gosp. Zdravko 
Dijaković pita ustvari sintetička proračunska konta koja su zbirna i nalaze se u više 
proračunskih programa ili aktivnosti pa bez proračunske pozicije na koju se odnose, ne može sa 
sigurnošću odgovoriti zbog čega neki račun ima veće ili manje ostvarenje od planiranog. 
Također je na pitanja o prihodima pojasnio da:  

“- Pozicija 723 - prodaja prijevoznih sredstava, odnosi se na prodaju automobila (pasat) jer 
se išlo u kupnju novog automobila, 

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa od iznajmljivanja imovine ostvareni 
su na osnovu sklapanih ugovora, ali ima nenaplaćenih potraživanja i naplata bi trebala biti puno 
veća, 

- pod ostale nespomenute prihode knjiže se npr. krediti, povrati stipendija, ovrhe jamčevina, 
a tu su i pozicije proračunskih korisnika (ulaznice, suveniri).” 
 Što se tiče rashoda Gosp. Danijel Petković potvrđuje da se u prvoj polovici ove 
godine nisu doznačivala sredstva trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima, ali 
skreće pozornost na to da se općina zadužila u drugom polugodištu prošle godine u iznosu 
4.000.000,00 kuna, vratila taj kredit, uzela namjenski revolving kredit od 5.000.000,00 kuna da 
bi financirala sve investicije tako da se likvidnost proračuna u ovom trenutku održava kreditnim 
sredstvima. 
 Nadalje pojašnjava: 

     „Pozicija - ostale usluge u iznosu 411.047,18 kuna se između ostalog odnosi na 

prijevozne usluge za srednjoškolce, grafičke i tiskarske usluge, fotografija, a moguće je da je na 

toj poziciji naknjižena usluga koja će se kasnije rasknjižiti na novu poziciju koja se otvara I. 

izmjenama i dopunama proračuna, 

- kod pozicije - uredska oprema i namještaj, nabavljena je oprema za Centar za 

posjetitelje u Križnici, Spektar, dječji vrtić, a sredstva nisu utrošena za opremu općinskih 

prostorija.“  

 Gosp. Rikard Bakan zamolio je vijećnike da ukoliko žele tako detaljne informacije, 
dođu u Općinu Pitomača gdje mogu vidjeti što je na pojedinoj poziciji naknjiženo. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek zamolio je obrazloženje za završeni sudski spor između 
Marina Tudića i Općine Pitomača prema kojem Općina ima obvezu plaćanja mjesečne rente u 
iznosu 1.583,96 kuna, odnosno interesira ga koliko mjeseci ili godina Općina ima tu obvezu, na 
što je gosp. Danijel Petković odgovorio da se radi o saobračajnoj nesreći na nerazvrstanoj 
cesti (kod Duhanprodukta u Pitomači) sa posljedicom invaliditeta te je presuda u korist Marina 
Tudića o isplati doživotne rente. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Siniša 
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Bedeković, Zdravko Dijaković i Tihomir Gregurek), donijelo je 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE 

 
 /Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2022. godine sastavni je dio zapisnika/. 

TOČKA 2.   
 
   Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.  
 
 Gosp. Rikard Bakan ispričao je općinskog načelnika koji zbog zdravstvenih problema 
nije nazočan današnjoj sjednici te podsjetio da je izvješće dostavljeno u materijalima pa ukoliko 
netko ima pitanja, ista će se proslijediti općinskom načelniku. 
  Gosp. Tihomir Gregurek, vezano uz transparentnost općinskog proračuna konstatira 
da je pokušao ući u program transparentnosti i naći određenu stavku, ali nije uspio pa pita da li 
se stranice još uvijek ažuriraju na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da je ažuriranje 
dovršeno i program radi tako da bi se bez problema trebalo vidjeti zatraženo. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2022. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 

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

 
TOČKA 3.   

 
 Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine.  

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, usvojilo je  

 

  POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA  POTOČNICA“  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2022. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 4.   



                                                                         - 7 - 

 

 
Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice 

Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine. 
    

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, usvojilo je  

  

  POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE 

 /Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2022. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 5.   
 

     Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine. 
           
 Gosp. Rikard Bakan ispričao je gosp. Rajka Stilinovića, v.d. ravnatelja Centra za kulturu 
koji nije nazočan sjednici. 
  Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića u svezi sredstava Ministarstva kulture u iznosu 
500.000,00 kuna, upitao je da li su radovi u tijeku, na što je gosp. Danijel Petković potvrdio 
da su sredstva iz Ministarstva kulture u iznosu 500.000,00 kuna odobrena te podsjeća da su 
jučer otvorene ponude i po sklapanju ugovora ide se u provođenje investicije. 
 
          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Siniša 
Bedeković), donijelo je 
 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURI 
„DRAGO BRITVIĆ“ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2022. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2022. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 6. 

 
Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu.

     
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. 

godinu dostavljen u materijalima zajedno sa detaljnim obrazloženjem te je zamolio pročelnika 
za kratko pojašnjenje, nakon čega će vijećnici moći postavljati pitanja ukoliko ih interesira koja 
pozicija. 

 
Gosp. Danijel Petković  izvijestio je o slijedećem: “Razlog donošenja ovih izmjena i 

dopuna je ostvarenje ili neostvarenje određenih proračunskih stavki, kreditno zaduženje 
revolving kreditom za premoštenje tekuće nelikvidnosti u iznosu 5.000.000,00 kuna te donos 
salda iz prethodnih godina i uključenje istog u općinski proračun. Isto je i kod prijenosa salda 
proračunskih korisnika. Na tragu ostvarenja od 52,47%, polazna osnova za izračun izmjena i 
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dopuna bilo je  predmetno ostvarenje sa 30.06.2022. godine. Prijedlogom I. izmjena i dopuna 
predloženo je povećanje proračunskih prihoda za 11.804.820,46 kuna odnosno proračunskih 
rashoda za 8.900.964,84 kuna. Sve je izvjesnije da bi investicija  - sanacija odlagališta 
komunalnog otpada Klisa mogla završiti do kraja ove godine pa je u izmjenama i dopunama 
predloženo povećanje prihoda od Fonda za zaštitu okoliša za 5.000.000,00 kuna, a preostalih 
5.000.000,00 kuna su sredstva revolving kredita. Na rashodovnoj strani glavni dio od tih 
8.000.000,00 kuna ponovno se odnosi na povećanje pozicije vezane za sanaciju odlagališta 
Klisa. Kod otplate kreditnih sredstava povećan je iznos na 3.000.000,00 kuna, a ostale stavke 
po predviđenim aktivnostima pretrpjele su određene manje promjene”. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek), donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2022. GODINU 

 
 

 /I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu sastavni su dio 
zapisnika/. 

 
 

TOČKA 7. 
 
  Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da su daljnje točke današnjeg dnevnog reda vezane uz 
izmjene i dopune Proračuna, a iz ovog prijedloga vidljivo je da se sredstva socijalne skrbi 
planirana u iznosu 5.122.000,00 kuna povećavaju na 5.311.144,38 kuna te je u članku 3. 
Programa potrebno dodati novu alineju - aktivnosti projekta - Vrckavi penzići.   
  

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je   

P R O G R A M 
o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području 

općine Pitomača u 2022. godini 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. 

godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. 
stavku 1. brojka „5.122.000,00“ zamjenjuje se brojkom „5.311.144,38“, a riječi u zagradi 
„slovima: pet milijuna sto dvadeset dvije tisuće kuna“, zamjenjuju se riječima „slovima: pet 
milijuna tristo jedanaest tisuća sto četrdeset četiri kune i trideset osam lipa“. 

 
Članak 2. 

 U članku 3. stavku 1. iza alineje „-aktivnosti projekta Pomoć za sretniju starost“, briše se 
zarez i dodaje se alineja „-aktivnosti projekta Vrckavi penzići.“. 
  

Članak 3. 
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 Iza članka 23. dodaje se podnaslov „AKTIVNOSTI PROJEKTA VRCKAVI PENZIĆI“ i članak 
24. koji glasi: 

„Članak 24. 
Općina Pitomača partner je Udruzi umirovljenika Hrvatske Općine Pitomača na 

dvogodišnjem projektu „Vrckavi penzići“ usmjerenom na unaprjeđenje kvalitete života i zaštite 
prava starijih osoba, koji je sufinanciran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, 
obitelji i socijalne politike, a kroz koji se pod vodstvom stručnih voditelja održavaju različite 
radionice i edukacije, organiziraju izleti i susreti umirovljenika, a u sklopu programa u udruzi je 
zaposlena i jedna osoba kao voditelj programa.“.  
 

Članak 4. 
 Članci 24. i 25. postaju člancima 25. i 26. 
 

Članak 5. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 

Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu. 
  

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

  

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

području općine Pitomača za 2022. godinu 
 
 

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

Pitomača za 2022. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/21 (u daljnjem tekstu: 
Program) u članku 3. stavku 2. brojka „13.975.000,00“ zamijenjuje se brojkom „19.173.000,00“, 
a riječi u zagradi „slovima: tri milijuna osamsto sedamdeset pet tisuća kuna“, zamjenjuju se 
riječima „slovima: devetnaest milijuna sto sedamdeset tri tisuća kuna“. 
 

 Članak 2. 
          Članak 5. mijenja se i glasi: 
 „Izvori financiranja Programa su: 
1. Proračun Općine Pitomača u iznosu od 4.173.000,00 kuna, 
2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 15.000.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 
         U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: 
         „Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2022. godini 
procjenjuju se u iznosu od 398.000,00 kuna (slovima: tristo devedeset osam tisuća kuna), a u 
nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa 
iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
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Rb.        Naziv objekta ili uređaja:           Vrsta      

radova: 
      

       Procjena  troškova: 

1. GRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

 

1. 

 Vodoopskrbni sustav zaseoka Šašnato  

 Polje i naselja Križnica 

 

           Gradnja 

 

      398.000,00 kuna 

                                                                               U K U P N O:       398.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
 

Članak 4. 
          U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Troškovi planirane gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2022. godini  
procjenjuju se u iznosu od 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna), a u nastavku daje se 
opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja odvodnje otpadnih 
voda, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 

Rb.        Naziv objekta ili uređaja:           Vrsta           
radova: 
      

       Procjena  troškova: 

1.  GRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

 

1. 

    Sustav odvodnje naselja Velika       

    Črešnjevica 

     

        Izrada 

 

 

      50.000,00 kuna 

                                                                               U K U P N O:       50.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
Članak 5. 

          U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Troškovi predložene gradnje javno prometnih površina u 2022. godini  procjenjuju se u 

iznosu od 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna), a u nastavku daje se 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: 
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1.  JAVNO PROMETNE POVRŠINE 

 

1. 

   Gradnja pješačkih staza na području  

   općine Pitomača 

     

        Gradnja 

 

 

      200.000,00 kuna 

                                                                               U K U P N O:       200.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Proračun Općine Pitomača 
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

„. 
 

,Članak 6. 
         U članku 15. tabela mijenja se i glasi: 
„ 

Rb.        Naziv objekta ili uređaja:           Vrsta           
radova: 
      

          Procjena  troškova: 

1.  SANACIJA I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „KLISA“ 

 

1. 

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta 

otpadom „Klisa“ 

     

        Sanacija 

 

      15.000.000,00 kuna 

                                                                               U K U P N O:      15.000.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
Proračun Općine Pitomača 

„. 
 

Članak 7. 
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 2022. godini.  

 
   Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je   

P R O G R A M 
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Pitomača u 2022. godini 
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I. 

U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/21) (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 812.000,00 kuna (slovima: osamsto 
dvanaest tisuća kuna), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 289.279,26 
kuna (slovima: dvjesto osamdeset devet tisuća dvjesto sedamdeset devet kuna i dvadeset šest 
lipa), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 
1.972.992,20 kuna (slovima: milijun devetsto sedamdeset dvije tisuće devetsto devedeset 
dvije kune i dvadeset lipa).“. 

 
II. 

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

TOČKA 10. 
 

           Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za 2022. godinu. 
  

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

  

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA” 
ZA 2022. GODINU 

 
 
 /I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2022. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 

 
TOČKA 11. 

 
    Donošenje Odluke o II. Izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske 
cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi kako je iz prijedloga vidljivo da se uslijed svih povećanja 
cijena energenata i namirnica, predlaže povećanje cijene smještaja djece u Dječjem vrtiću 
„Potočnica“ sa 400,00 kuna na 450,00 kuna. 

Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića kolika je stvarna ekonomska cijena vrtića i koliki 
je udio roditelja u to cijeni, gđa Marija Jakelić, ravnateljica Dječjeg vrtića “Potočnica” 
odgovorila je da je ekonomska cijena vrtića utvrđena u iznosu od 1.812,90 kuna mjesečno. 

Gosp. Danijel Petković napominje da je učešće roditelja 25% i navodi da se iz 
projekta “Igraonica sreće” sufinancira dio troškova zaposlenika vrtića, a ove godine su od 
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Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dobivena i sredstva u iznosu od 
220.000,00 kuna tako da su korisnici bili oslobođeni plaćanja za jedan mjesec smještaja djece u 
vrtiću. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o II. izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i 
visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ 
 

Članak 1. 
U Odluci o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu 

roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Dječjem vrtiću „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/17. i 6/21) (u daljnjem 
tekstu: Odluka), u članku 4. stavku 1., brojka „400“ zamjenjuje se brojkom “450“. 
 

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

Pitomača.  

 
TOČKA 12. 

 
 Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2022. godinu.  
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

  

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 
ZA 2022. GODINU 

 
 
 /I. Izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice i čitaonice za 2022. godinu sastavni su 
dio zapisnika/. 
 

TOČKA 13. 
 

  Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2022. godinu. 
 
 Gosp. Manfred Kodžaga smatra da bi u financijskom planu Centra za kulturu trebala 
biti predviđena i sredstva za udruge žena koje tijekom godine sudjeluju na mnogobrojnim 
manifestacijama na području općine, a isto tako je zamolio da ih se na događanja ne poziva dan 
ranije već da ih se na vrijeme unaprijed obavijesti kako bi aktivnosti mogle uskladiti sa svojim 
obiteljskim obvezama.  
 Gosp. Sinišu Bedekovića interesira što je sa pitomačkim folklorom koji je već puno 
godina zapostavljen, a u prijašnjim vremenima bio je na ponos Pitomače i predstavljao 
Pitomaču širom RH. Smara da je folklor dio kulture i njime se prezentira općina pa bi bilo dobro 
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da se isti ponovno pokrene, na što je gosp. Rikard Bakan napomenuo da je teško naći 
voditelja. 
 Gosp. Siniša Bedeković također je upitao u kojoj je fazi štampanje knjige o Pitomači 
od strane Branka Begovića, na što je gosp. Rikard Bakan izvjestio da će se to ispitati i 
dostaviti odgovor. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU  
“DRAGO BRITVIĆ” ZA 2022. GODINU 

 
 /I. Izmjene i dopune financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2022. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 

 
TOČKA 14. 

 
  Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da je prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pitomača izradio VTC-PROJEKT d.o.o. iz Virovitice sukladno Odluci Općinskog 
vijeća i pristiglim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.  
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

 

O D L U K U 
o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pitomača 
 
 

/Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 
sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 15. 
 
   Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

                
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine 
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1. Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. 

godine do 31.12.2020. godine koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Virovitičko - 

podravske županije. 

2. Izvješće iz članka 1. sastavni je dio Zaključka.  

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

TOČKA 16. 
 

    Donošenje Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da se zbog usklađenja sa Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu predlaže donošenje nove Odluke o komunalnom redu na području općine 
Pitomača kojom bi se propisao komunalni red, mjere za njegovo provođenje kao i obveze 
pravnih i fizičkih osoba u provođenju mjera te prekršajne odredbe u slučaju neprovođenja 
mjera. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je  

O D L U K U 
o komunalnom redu na području općine Pitomača 

 
/Odluka o komunalnom redu na području općine Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 

 
  

TOČKA 17. 
 
    Donošenje Odluke o prekopima javnih površina na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da bi se donošenjem ove Odluke propisali uvjeti 
prekopavanja javnih površina na području općine kao što su: nerazvrstane ceste, zelene 
površine, nogostupi, biciklističke staze i druge javne površine radi zaštite istih, a gosp. Danijel 
Petković istaknuo je da se Odlukom zapravo detaljnije uređuje pitanje javnih površina. 
 Na pitanje gosp. Zdravka Dijakovića kada će se postupati po ovoj Odluci i da li će se 
provoditi zatečeno stanje jer stanovnici s područja općine Pitomača u velikom dijelu nisu 
poštivali postojeće Odluke, a pogotovo u svezi  parkirnih mjesta, gosp. Danijel Petković  
pojasnio je da bi postupanje trebalo krenuti od datuma stupanja na snagu Odluke. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
o prekopima javnih površina na području općine Pitomača 

 
/Odluka o prekopima javnih površina na području općine Pitomača sastavni je dio 

zapisnika/. 
 

 
TOČKA 18. 

 
   Donošenje Odluke o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objekata, 
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privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim 
površinama na području općine Pitomača.  
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da se ovom Odlukom kao što i sam naslov kazuje propisuje 
način i uvjeti za postavljanje montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i 
pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Pitomača, a isto se primjenjuje i 
na zemljište u vlasništvu općine koje služi za gospodarske i ostale svrhe na nekretninama. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je   

O D L U K U 
o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, 

ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na 
 području općine Pitomača 

 
/Odluka o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, 

ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na  području općine Pitomača 
sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 19. 

 
  Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Rakitka I“. 
 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da je ovu Odluku potrebno donijeti zbog potrebe 
osnivanja poduzetničke zone „Rakitka I“ u naselju Kladare kako bi se mogle nastaviti aktivnosti 
na uređenju zone radi razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranja što povoljnijih uvjeta 
za poduzetnike. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da predložena Odluka mijenja stariju Odluku jer su se 
prijašnje odluke razlikovale od odluka iz prostorno planske dokumentacije. Ovo pojašnjava 
činjenicom da na području Kladara postoji neikoliko  gospodarskih zona s nazivom Rakitka te je 
došlo do potrebe ujadnačavanja sa prostorno planskom dokumentacijom pa se nametnula  
potreba za korigiranjem postojeće odluke. 
 Gosp. Zdravko Dijaković upitao je da li je općina nominirala i neku drugu lokaciju za 
zonu osim Rakitke koja ima ukupno 13 ha, a ovo pita iz razloga što se nitko nije zainteresirao za 
dolazak u tu zonu jer je prostor premali. Također pita koliko sredstava je općina uložila u 
uređenje te zone i još jednom postavlja pitanje da li u Pitomači nema zemljišta koje bi se moglo 
kandidirati za gospodarsku zonu osim Rakitke u Kladarama. Napominje da ostala mjesta i manje 
općine u okruženju uspjevaju privući gospodarske subjekte kojima je potreban veći prostor za 
izgradnju pa je mišljenja da bi i mi trebali razmišljati o tome da se iznađe veći prostor za 
gospodarsku zonu. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da u prostorno planskoj dokumentaciji ima još 
lokacija, ali se najprije krenulo u uređenje Rakitke jer su velika sredstva u pitanju da bi se zona 
uredila, odnosno vrijednost infrastrukturnog opremanja je više nego dvostruko veća od trenutno 
odobrenih sredstava općini. 
 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je   

 
O D L U K U  

o osnivanju poduzetničke zone „Rakitka I“ 
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Članak 1. 

Odlukom o osnivanju poduzetničke zone „Rakitka I“  (u daljnjem tekstu: Odluka), osniva 
se poduzetnička zona „Rakitka I“ s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva te stvaranja 
povoljnih uvjeta za poduzetnike. 

Poduzetnička zona „Rakitka I“ definirana je Prostornim Planom uređenja Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/03, 1/09, 7/13, 9/13. - pročišćene 
odredbe, 5/15, 9/18. i 10/18. - ispravak Odluke). 

 

Članak 2. 
Poduzetnička zona „Rakitka I“ smještena je u jugozapadnom  dijelu naselja Kladare uz 

državnu cestu D2  i  obuhvaća područje slijedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini 
Kladare: 924/3, 924/28, 924/4, 924/34, 924/5, 924/35, 924/36, 924/27, 924/6, 924/8, 924/9, 
924/37, 924/10, 924/11, 924/30, 924/12, 924/29, 924/13, 924/31, 924/32, 924/33, 924/40, 
924/39, 924/38, 924/41, 924/43, 924/44, 924/45, 924/46, 924/47, 924/48, 924/49. 

 
Članak 3. 

 Nositelj i organizator razvoja poduzetničke zone „Rakitka I“  je Općina Pitomača.  
 

Članak 4. 
Obuhvat   i površina poduzetničke  zone „Rakitka I“  definirana  je   Prostornim Planom 

uređenja  Općine Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača broj 3/03, 1/09, 7/13, 9/13 - 

pročišćene odredbe, 5/15, 9/18. i 10/18 - ispravak Odluke) te iznosi ukupno  13,00 ha.   

 Dio poduzetničke zone infrastrukturno uređen je sa izgrađenim i aktivnim površinama, a 

za ostali većim dijelom  neizgrađeni dio donesen  je Urbanistički plan uređenja Gospodarske 

Zone Rakitka I („Službene novine“ Općine Pitomača broj 4/21). 

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Rakitka I definiran je Prostornim 

Planom uređenja Općine Pitomača i  obuhvaća područje veličine 8,65 ha. 

 Namjena površina te način i uvjeti gradnje za  planirane zahvate unutar poduzetničke 
zone „Rakitika I“  detaljnije su uređeni navedenom prostorno - planskom dokumentacijom, 
odnosno Prostornim planom uređenja Općine Pitomača i Urbanističkim planom uređenja 
Gospodarske zone  Rakitka I . 
 

Članak 5. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proširenju Industrijske 

zone „Rakitka II“ u Kladarama KLASA: 021-05/08-01/37, URBROJ: 2189/16-08-1 od 26. lipnja 
2008. godine. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
  

TOČKA 20. 
 
   Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt 
Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ - izgradnja ceste i infrastrukture. 
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          Gosp. Rikard Bakan podsjeća da su Općini odobrena sredstva u iznosu od 
3.000.000,00 kuna za financiranje projekta Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“ - izgradnja 
ceste i infrastrukture. Obzirom da Općinski načelnik može odlučivati do iznosa 195.367,67 kuna, 
potrebna je Odluka Općinskog vijeća da bi načelnik mogao potpisati bjanko zadužnicu u iznosu 
od 3.300.000,00 kuna kako bi se ista dostavila Ministarstvu regionalnog razvoja i Fondova 
Europske unije. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je   

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

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt 
 PROŠIRENJE GOSPODARSKE ZONE „RAKITKA 1“ - IZGRADNJA  

CESTE I INFRASTRUKTURE 
 

Članak 1. 
Odlukom o odabiru projekta KLASA: 973-02/22-01-5, URBROJ: 538-09-1-3/418-22-15 od 

11. srpnja 2022. godine i Ugovora o financiranju Broj: 09-F-I-0640/22-10, korisniku Općini 
Pitomača odobrena su sredstva potpore u iznosu 3.000.000,00 kuna za financiranje EU projekta 
Proširenje gospodarske zone „Rakitka 1“. 

Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 3.300.000,00 kuna kao jamstvo za 
uredno izvršenje svih ugovornih obveza za projekt PROŠIRENJE GOSPODARSKE ZONE 
„RAKITKA 1“ - IZGRADNJA CESTE I INFRASTRUKTURE sukladno Programu podrške 
gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema i Odluci Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske o dodjeli sredstava KLASA: 973-02/22-01-5, URBROJ: 538-09-1-2/276-22-1. 

 
Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 
iznosu 3.300.000,00 kuna kao jamstvo za uredno izvršenje svih ugovornih obveza u vrijednosti 
odobrenih sredstava potpore uvećanih za 10%. 

 
Članak 3.  

Zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22, temeljem Odluke o odabiru projekta. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 21. 

 
          Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je potrebno imenovati Povjerenstvo za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta, a zakonom je propisano da Povjerenstvo čini 7 članova od kojih po 
jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, dva predstavnika Općinskog vijeća, 
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jedan predstavnik upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u čijem 
djelokrugu su poslovi poljoprivrede na čijem području se zemljište nalazi te jedan predstavnik 
Ministarstva. Naglašava da su u materijalima navedeni prijedlozi za članove Povjerenstva osim 
predstavnika Ministarstva poljoprivrede te napominje da se ispred ministarstva za člana 
Povjerenstva predlaže gosp. Ivan Ključec. 
 Gosp. Zdravko Dijaković upitao je kada će se krenuti sa raspisivanjem natječaja na što 
je gosp. Marin Aragović podsjetio da je dobivena suglasnost Ministarstva poljoprivrede i 
županije na Plan raspolaganja te istaknuo da je trenutno u izradi Pravilnik o provođenju samog 
natječaja i nakon donošenja istog u Saboru, općina će imati obvezu raspisati natječaj. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je  

 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Pitomača 
 

I. 
U Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:  
- Rikard Bakan, mag.oec, za predsjednika, 

  - Tomislav Lovreković, za člana, 
  - Marinko Barčan, dipl.ing.agr., za člana,  

- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu 
- Krunoslav Bedeković, geodet, za člana, 
- Dario Ripli, predstavnik upravnog tijela jedinice (regionalne) samouprave, za člana, 
- Ivan Ključec, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, za člana. 

 
II. 

Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke kao i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti rada 
tog Povjerenstva.  
 

III. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će su u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 22. 
 

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 

 
   Gosp. Rikard Bakan napominje da je također potrebno imenovati Povjerenstvo za zakup 
poljoprivrednog zemljišta koje čini 7 članova te su predloženi isti članovi kao i u prethodnoj 
točki. 
 Gosp. Tihomir Gregurek zamolio je pojašnjanje da li se prihod od zakupa 
poljoprivrednog zemljišta doznačuje u 100%-tnom iznosu u općinski proračun na što je gosp. 
Marin Aragović odgovorio da općina dobiva 70% od uplaćenih sredstva, 10% županija i 20% 
RH. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je  

 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Pitomača 
 

I. 
U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:  
- Rikard Bakan, mag.oec, za predsjednika, 

  - Tomislav Lovreković, za člana, 
  - Marinko Barčan, dipl.ing.agr., za člana,  

- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu 
- Krunoslav Bedeković, geodet, za člana, 
- Dario Ripli, predstavnik upravnog tijela jedinice (regionalne) samouprave, za člana, 
- Ivan Ključec, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, za člana. 

 
II. 

Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke kao i članovi njihovih obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su 
u nadležnosti rada tog Povjerenstva.  

 
III. 

Stupanjem  na snagu ove Odluke ukida se Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, KLASA: 
320-01/22-01/03, URBROJ: 2189-16-22-1 od 25. siječnja 2022. godine. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će su u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača.  
 

TOČKA 23. 
 

Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje „Centra za 
posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - 
Dunav“. 
 

Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je Odlukom o načinu raspolaganja, korištenja i 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača definirano da iznimno, Općina može 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
dati na korištenje i upravljanje nekretnine u svom vlasništvu bez provođenja javnog natječaja i 
bez naknade, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih 
građana, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Stoga se predlaže donošenje 
ove odluke kojom se novoizgrađeni Centar za posjetitelje Križnica daje na korištenje i 
upravljanje Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom 
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Virovitičko - podravske županije, Noskovci, Čađavica, čija se nadležnost proteže i na područje 
Križnice. 
 Gosp. Zdravko Dijaković mišljenja je kako nije u redu da se Centar za posjetitelje 
Križnica daje nekome na upravljanje jer to je biser naše općine. Podsjeća da su generacije 
ulagale u Križnicu, a sada ispada da se to daje na upravljanje na razdoblje od 5 godina. 
Mišljenja je da obzirom da smo uložili sredstva, trebamo sami i upravljati kako se ne bi dogodilo 
kao i sa firmama Duhanprodukt i Gaj koje su otišle iz Pitomače i više nije bilo povratka. 
 Gosp. Danijel Petković skreće pažnju da su uvjeti same prijave na natječaj propisali 
da objekt trebamo dati na upravljanje Javnoj ustanovi za gospodarenje zaštićenim dijelovima 
prirode na našem području, a također iznosi mišljenje da ukoliko Javna ustanova bude to držala 
na razini koja je i u Noskovcima, sigurno ćemo biti zadovoljni. 
  

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Siniša Bedeković i 

Zdravko Dijaković) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo je  

O D L U K U 
o davanju na korištenje i upravljanje „Centra za posjetitelje Križnica  
- Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“ 

 
Članak 1. 

Općina Pitomača, OIB:80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Općina) objekt s pripadajućom opremom „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar 

Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“ (u daljnjem tekstu: Centar za posjetitelje)  u svom 

vlasništvu na gruntovnoj čestici oznake kčbr. 6794 Križnica, dvorište površine 10762 m2 upisane 

u zk.ul.br. 10661 k.o. Križnica istovjetne s katastarskom česticom oznake kčbr. 7800 k.o. 

Križnica, površine 10762 m2  daje na korištenje i upravljanje Javnoj ustanovi za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko - podravske županije, OIB: 

82943640239, Noskovci 2/A, Čađavica (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) u svrhu očuvanja i 

održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti i staništa, okolišne održivosti te promicanja 

društveno – gospodarskog i turističkog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini, a što je u 

interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana. 

 
Članak 2. 

Centar za posjetitelje izgrađen je i opremljen u sklopu projekta „Centar za posjetitelje 

Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“ dodjelom 

bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. 

- 2020. KK.06.1.2.02.0018. 

 

Članak 3. 
 Centar za posjetitelje daje se na korištenje i upravljanje Javnoj ustanovi na određeno 

razdoblje na vrijeme od pet (5) godina, bez naknade (besplatno) pod uvjetima da: 

- se isti koristi isključivo u namjenu za obavljanje djelatnosti za koju je Javna ustanova 

registrirana, 

- svrha prostora i pripadajuće opreme ostaje neizmijenjena u odnosu na namjenu,  

- se poštuju odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se 

financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. KK.06.1.2.02.0018., u dijelu 

upravljanja projektnom imovinom, 

- Javna ustanova plaća režijske troškove i troškove održavanja. 
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Članak 4. 

Međusobna prava i obaveze o korištenju i upravljanju objekta iz članka 1. ove Odluke 
urediti će se zasebnim sporazumom. 

 
Članak 5. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača za potpisivanje sporazuma iz članka 4. 
ove Odluke te poduzimanje svih potrebnih radnji za provedbu ove Odluke. 

 
Članak 6. 

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

 
 

 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 10. sjednicu Općinskog vijeća 
u 20,05 sati i zahvaljujem na odazivu. 
  

                                                              

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


