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1. UVOD 

Općina Pitomača izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 

2022. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2022. do 2025. 

godine.  

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Pitomača kao jedinica 

lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava 

strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine 

zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje. 

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 24. 

stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 

Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje kako Jedinica 

lokalne samouprave izvješćuje godišnje regionalnog koordinatora o izvršenju 

provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta 

strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi 

provedbenog programa Općine. 

Općinski načelnik Općine Pitomača je dana 15. prosinca 2021. godine donio 

Provedbeni program za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje 

se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske(»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), te Uredbe o smjernicama 

za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18). Provedbeni 

programi Općine Pitomača je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s 

višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana 

stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i 

aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja 

od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu. Provedbeni program čini osnovu za 

planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme 

proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s 

više razine upravljanja.  

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Pitomača je izvješće o 

provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz 

kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 

01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine. 

Načelnik Općine Pitomača informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o 

provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom 

koordinatoru.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2349.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2349.html
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2.  PREGLED STANJA U OPĆINI PITOMAČA 

Općina Pitomača nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Virovitičko-podravske 

županije na prostoru Bilogorske Podravine. Sa sjeverne strane graniči s Republikom 

Mađarskom, s istočne strane s Općinom Špišić Bukovica, s južne strane s Bjelovarsko - 

bilogorskom županijom (Općina Veliki Grđevac), a s zapadne s Koprivničko - križevačkom 

županijom (općine Kloštar Podravski i Podravske Sesvete). 

Područje Općine bogato je šumama i poljoprivrednim zemljištem. Stoga su 

poljoprivreda i ratarstvo najrazvijenija grana proizvodnje i većina stanovnika bavi se tim 

djelatnostima. Uz ove dvije djelatnosti razvijeno je i pčelarstvo. 

Područje je bogato tradicijom i kulturom, koja se njeguje kroz razne udruge i 

manifestacije, stoga se treba ulagati u promociju i jačanje ruralnog turizma. 

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Pitomača se vodi svojom Vizijom i Misijom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz 

Nacionalnih i EU fondova. 

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose 

razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini. 

VIZIJA: 

Općina Pitomača je poželjna za investiranje, u nju se rado dolazi i ostaje jer pruža 

mogućnosti održivog razvoja u svim segmentima življenja. 

MISIJA: 

Općina Pitomača pruža najbolje usluge javnosti učinkovitim, djelotvornim i 

ekonomičnim upravljanjem javnim sredstvima, a to ostvaruje kroz postavljanje 

ambicioznih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva, sustavni rad na razumijevanju potreba, 

zahtjeva i očekivanja građana, dizanje svijesti stanovništva i pravnih subjekata u 

primjeni načela održivog razvoja, donošenje odluka na temelju vjerodostojnih 

informacija i metodički obrađenih podataka, obavljanje poslova na pravilan, etičan, 

učinkovit i djelotvoran način, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje 

rezultata poslovanja, uspostavljanje poslovnih odnosa s ostalim institucijama koji će 

rezultirati obostranom koristi radi provođenja ciljeva općine, njegovanje i razvijanje 

partnerskih odnosa s vanjskim suradnicima i koncesionarima, primjenjivanje i 

poboljšavanje djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrolu u svim 

procesima, kontinuirano ispunjavanje zahtjeva zakona, propisa i normi te zahtjeva 

građana, kontinuiran i predan rad na zaštiti imovine od gubitaka uzrokovanih lošim 

upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem. 
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Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim 

dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: 

poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, 

istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske 

tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte. 

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili 

perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije 

najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na 

raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama. 

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi 

sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni 

razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu 

tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila 

za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument 

za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. 

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj 

moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija 

bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih 

analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Pitomača izradila je 

Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog 

razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od 

četiri godine.  

U Provedbenom programu Općina Pitomača detaljno je opisala razvojne mjere 

definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog 

održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju 

ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te 

održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje. 

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, 

suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri 

čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline. 

Općina Pitomača je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 31.12.2022. 

godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, 

te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima 

razvoja. Stoga je navedeno osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati 

u mandatnom razdoblju. 

Tijekom izvještajnog razdoblja općina je ulagala u projekte kako bi svojim 

stanovnicima omogućili što aktivniji i kvalitetniji život. Većina planiranih projekata za ovo 

razdoblje je završena. Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, javnih 
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zelenih površina, dječjih igrališta, ulica i groblja provode se kontinuirano tijekom cijele 

godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.  

Ulaganja u objekte u vlasništvu Općine iznimno su bitna jer su objekti namijenjeni 

za održavanje kulturnih događanja i manifestacija, stoga je završen projekt izgradnje i 

opremanja Društvenog doma u Starogradačkom Marofu, nastavljene su i aktivnosti 

vezane uz rekonstrukciju i opremanje Doma kulture u Pitomači, proveden je projekt 

dopune multimedijalnog sadržaja postava Kuće Petra Preradovića, izrađena je potrebna 

projektna dokumentacija za buduće općinske projekte (Sportsko rekreacijski centar 

SRCE, rekonstrukciju područne škole u Starom Gracu u Područni odjel Dječjeg vrtića 

Potočnica…) i dr. 

Općina je provodila aktivnosti na projektu Zaželi II, Pomoć za sretniju starost kroz 

koji su u Općini Pitomača bile zaposlene tri osobe (projektni asistent i dva koordinatora). 

Općina i dalje nastavlja s ovim hvalevrijednim projektom te su potpisani ugovori za 

projekt “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.”. Ovim projektom uz zapošljavanje 

žena koja su bile u nepovoljnom položaju na tržištu rada, Općina  želi svim stanovnicima 

kojima je potrebno omogućiti pomoć i brigu. 

Projekt Zaželi nije jedini projekt kojim se brinemo za stanovnike treće životne dobi, 

projekt „Vrckavi penzići“ je novi projekt Udruge umirovljenika Hrvatske općine Pitomača. 

Ovim projektom putem radionica, susreta, izleta i edukacija želimo podižu kvalitetu života 

umirovljenika. 

Ulagali smo u školstvo dodjelom stipendija, nabavom školskih udžbenika, 

sufinanciranjem rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici, sufinanciranje 

kupnje udžbenika polaznicima prvih razreda svih usmjerenja Srednje škole Stjepana 

Sulimanca, jer želimo mlade i obrazovane ljude koji će biti naša budućnost. 

Našim najmlađim stanovnicima sufinancirali smo predškolsku igraonicu Glazbene 

škole Jan Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića, sufinanciramo troškova 

polaznika Dječjeg vrtića pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju te je završena 

dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači kao i opremanje prostorija za dvije nove 

skupine polaznika. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane 

pomoči, kao i pomoći za novorođeno dijete. 

Kako bismo povećali turističku ponudi i postali mjesto privlačno turistima i drugim 

posjetiteljima Općine je završila projekt izgradnje Turističko informativnog centra 

Klopotec, završen je i projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski 

centar rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav, te se ulaže u redovan rad TZ Općine 

Pitomača kako bismo za naše stanovnike i posjetitelje imali što više raznih događanja i 

manifestacija kao što su Vincekovo, Bartolovo, Martinje, Vidovo i dr. 
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Općina je većinu planiranih projekta započela i većinu u planiranom roku završila, 

dio projekta se provodi kontinuirano te se stalno ulaže u aktivnosti koje su potrebne za 

razvoj Općine. 
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3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA  

Općina Pitomača prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i 

ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2022. do 

2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta: 

1. Razvoj gospodarstva održive konkurentnosti, zasnovanog na poljoprivredi, 

prerađivačkoj industriji i poduzetničkoj klimi, 

2. Unaprjeđenje infrastrukture, prostorno planiranje i očuvanje okoliša 

3. unaprjeđenje kvalitete života, očuvanje povijesnog i kulturnog nasljeđa 

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati 

u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više 

kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.  

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom 

razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, 

vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u 

razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za 

suočavanje s nepredvidivim okolnostima. 

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i 

Općine Pitomača je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna 

za realizaciju provedbenih mjera  te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve 

sektore i regije unutar Republike Hrvatske. 
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3.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u 

financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju 

Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u 

mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za 

provedbu 25 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 65.870.803,65 kuna. 

Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava 

R.br. Naziv mjere 

Procijenjeni 
trošak 

provedbene 
mjere  

Planirani 
iznos za 

2022. godinu 

Iznos do 
sada 

utrošenih 
sredstava 

u razdoblju 
od 01.01.-

31.12.2022. 

1. Redovna djelatnost predstavničkog tijela 2.000.000,00 542.000,00 519.440,93 

2. 
Razvoj i jačanje stručno - administrativnih 
kapaciteta 

20.000.000,00 11.579.000,00 11.536.368,21 

3. 
Ulaganja u sustav civilne zaštite i 
spašavanja 

2.000.000,00 735.000,00 729.325,00 

4. Unaprjeđenje poljoprivrede i gospodarstva 5.000.000,00 1.128.000,00 830.923,75 

5. 
Održavanje komunalne infrastrukture na 
području Općine Pitomača 

6.500.000,00 1.820.000,00 1.007.995,26 

6. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže 6.000.000,00 3.348.000,00 3.258.238,25 

7. 
Izgradnja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture 

2.000.000,00 280.000,00 208.979,75 

8. Zaštita čovjekove prirode i okoliša 35.000.000,00 16.678.000,00 16.424.460,70 
9. Prostorno-plansko planiranje 400.000,00 100.000,00 80.000,00 

10. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 7.000.000,00 1.902.000,00 1.876.172,71 
11. Osiguranje razvoja zdravstvene skrbi 1.250.000,00 368.000,00 309.921,35 
12. Promicanje i ulaganje u sportski život 3.500.000,00 1.010.000,00 1.005.000,00 
13. Jačanje standarda socijalnih usluga 3.500.000,00 1.246.000,00 1.134.696,31 

14. 
Poboljšanja demografske strukture na 
području Općine Pitomača 

4.000.000,00 800.000,00 629.787,50 

15. Projekt Spektar 2.780.000,00 3.983.144,38 3.953.953,45 
16. Jačanje organizacija civilnog društva 250.000,00 70.000,00 64.000,00 
17. Turistički razvoj Općine Pitomača 1.500.000,00 576.000,00 528.664,44 
18. Centar za posjetitelje Križnica 4.712.000,00 3.763.000,00 3.874.917,54 
19. Projekt Eagle 5.940.000,00 7.014.000,00 7.075.303,40 
20. Valorizacija i prezentacija kulturne baštine 1.750.000,00 738.000,00 655.352,50 

21. 
Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine 
Pitomača 

15.000.000,00 6.344.000,00 4.766.929,96 

22. Aktivna politika zapošljavanja 1.250.000,00 71.000,00 68.567,98 
23. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Potočnica 13.000.000,00 4.750.549,00 3.619.920,55 

24. 
Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice 
Pitomača 

1.000.000,00 319.779,26 239.246,38 

25. 
Redovna djelatnost Centra za kulturu 
"Drago Britvić" 

6.000.000,00 2.095.992,20 1.472.637,73 

Ukupno: 151.332.000,00 71.216.464,84 65.870.803,65 
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Analiza statusa provedbene mjere 

Općina Pitomača je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 25 mjera, tijekom 

izvještajnog razdoblja 4 mjere su provedene dok je 21 mjera označena statusom u tijeku.  

Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere 
R.br. Naziv mjere Status provedbe 

1. Redovna djelatnost predstavničkog tijela U tijeku 
2. Razvoj i jačanje stručno - administrativnih kapaciteta U tijeku 
3. Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja U tijeku 
4. Unaprjeđenje poljoprivrede i gospodarstva U tijeku 

5. 
Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine 
Pitomača 

U tijeku 

6. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže U tijeku 
7. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture U tijeku 
8. Zaštita čovjekove prirode i okoliša U tijeku 
9. Prostorno-plansko planiranje Provedeno 

10. Ulaganja u odgoj i obrazovanje U tijeku 
11. Osiguranje razvoja zdravstvene skrbi U tijeku 
12. Promicanje i ulaganje u sportski život U tijeku 
13. Jačanje standarda socijalnih usluga U tijeku 

14. 
Poboljšanja demografske strukture na području Općine 
Pitomača 

U tijeku 

15. Projekt Spektar U tijeku 
16. Jačanje organizacija civilnog društva U tijeku 
17. Turistički razvoj Općine Pitomača U tijeku 
18. Centar za posjetitelje Križnica Provedeno 
19. Projekt Eagle Provedeno 
20. Valorizacija i prezentacija kulturne baštine U tijeku 
21. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Pitomača U tijeku 
22. Aktivna politika zapošljavanja Provedeno 
23. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Potočnica U tijeku 
24. Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Pitomača U tijeku 
25. Redovna djelatnost Centra za kulturu "Drago Britvić" U tijeku 
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3.2. Opis statusa provedbene mjere 

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi 

razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno 

omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na 

principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije 

depopulacijskih trendova.  

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim 

provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom 

budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti 
i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja. 

Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera 
Mjera 1. Redovna djelatnost predstavničkog tijela 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 542.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

519.440,93 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Osiguranje redovnog rada predstavničkog tijela jedinice 
lokalne samouprave. 

Opis statusa provedbe: 
Sjednice Općinskog vijeća održavane su redovito. Sredstva za 
financiranje rada političkih stranaka isplaćena su za ovo 
izvještajno razdoblje. 

Mjera 2. Razvoj i jačanje stručno – administrativnih kapaciteta 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 20.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 11.579.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

11.536.368,21 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Povećanje djelotvornosti i učinkovitosti jedinice lokalne 
samouprave i osiguranje redovnog rada Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pitomača. 

Opis statusa provedbe: 
Troškovi su vezani uz poslovanje uprave, otplatu revolving 
kredit za premoštenje tekuće nelikvidnosti, te troškove rada 
skelara. 

Mjera 3. Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 735.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

729.325,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: 
Opremanje infrastrukture civilne zaštite i vatrogasne 
postrojbe, unaprjeđenje sustava za zaštitu od požara te 
jačanje stupnja sigurnosti stanovnika Općine. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru sufinancira se redovna djelatnost vatrogasne 
zajednice sukladno Ugovoru i zakonskim propisima, te 
sufinanciranje rada civilne zaštite i HGSS. 

Mjera 4. Unaprjeđenje poljoprivrede i gospodarstva 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 5.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 1.128.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

830.923,75 

Status provedbe mjere: Provedeno 

Svrha provedbe mjere: 

Ujednačavanje dostupnosti i kvalitete usluga poduzetnicima, 
dodjela financijskih potpora poljoprivrednim 
gospodarstvima, udrugama u poljoprivredi te drugim 
poduzetnicima te pružanje stručne potpore kroz 
edukacije/seminare u skladu s potrebama poljoprivrednog 
sektora. Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj 
ulaganjem u Poduzetničku zonu. 

Opis statusa provedbe: 

Sredstva za subvencije poljoprivrednicima (umjetno 

osjemenjivanje krava i krmača, sufinanciranje sadnje 

bobičastog voća, geodetsko katastarske usluge, objave oglasa 

u sudskim postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa 

vezanih uz poljoprivredno zemljište…) redovito se isplaćuju, 

kao i isplata poticajnih mjera gospodarstvenicima te je u 

tijeku ishođenje dokumentacije vezane za izgradnju 

komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Raktika. 

Mjera 5. Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 6.500.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 1.820.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

1.007.995,26 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Razvoj komunalne infrastrukture uz poduzimanje mjera 
nužnih za povećanje stupnja sigurnosti za stanovništvo. 

Opis statusa provedbe: 

Izvršena je sanacija dijela nerazvrstanih cesta koje su u 
općinskoj nadležnosti, redovito su održavane javne zelene 
površine, kao i površine svih općinskih groblja, a u javnoj 
rasvjeti radi uštede uvedeno je automatsko isključivanje iste 
od 0:00 do 05.00h. 

Mjera 6. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 6.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 3.348.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

3.258.238,25 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: 

Unaprjeđenje i proširenje vodoopskrbnog sustava na 
području Općine, jačanje kapaciteta za unaprjeđenje, 
održavanje i upravljanje sustavom vodoopskrbe. Nastaviti 
širiti mrežu odvodnje te unaprijediti sustave odvodnje 
otpadnih voda. 

Opis statusa provedbe: 

Kroz ovu mjeru ulagalo se u redovitost u radu javnog sustava 
vodoopskrbe i odvodnje, završena je investicija vodoopskrbe 
zaseoka Šašnato Polje, te je pripremljena dokumentacija za 
izgradnju kanalizacijskog sustava za naselje Velika 
Črešnjevica kao i dokumentacija vodoopskrbnog sustava 
naselja Križnica. 

Mjera 7. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.000.0000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 280.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

208.979,75 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Poboljšanje prometne povezanosti naselja u cilju podizanja 
komunalnog standarda te pružanje sigurnosti stanovništvu, 
kao i poboljšanje uvjeta kolnog i pješačkog prometa. 
Unaprjeđenje javne rasvjete sukladno potrebama naselja te 
smanjenje troškova svjetlosnog zagađenja, postupno 
zamjenjivanje stare rasvjete novom, ekološki prihvatljivom. 

Opis statusa provedbe: 

U ovom izvještajnom razdoblju radi uštede električne 
energije ugrađeni su sklopovi koji omogućuju reguliranje 
paljenja i gašenja javne rasvjete te je izgrađena pješačka staza 
u dijelu naselja Stari Gradac. Nisu ostvarene sve planirane 
aktivnosti. 

Mjera 8. Zaštita čovjekove prirode i okoliša 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 35.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 16.678.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

16.424.460,70 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Unaprijediti sustav upravljanja otpadom ulaganjem u 
infrastrukturu i opremu te osigurati uvjete za odvojeno 
sakupljanje komunalnog otpada. 

Opis statusa provedbe: 

Radovi na investiciji Sanacija i zatvaranje odlagališta 
komunalnog otpada Klisa teku planiranom dinamikom, 
obavljena je  proljetna i jesenska deratizacija te tretman 
komaraca na području općine te je u funkciju stavljen 
biokomposter. 

Mjera 9. Prostorno-plansko planiranje 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 400.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 100.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

80.000,00 

Status provedbe mjere: Provedeno 

Svrha provedbe mjere: 
Izrada projektne dokumentacije, unaprjeđenje i održivo 
korištenje i upravljanje prostorom s ciljem unaprjeđenja 
kvalitete života. 
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Opis statusa provedbe: 
Mjera je provedena te su izrađene IV. Izmjene i dopune 
prostornog Plana Općine Pitomača. 

Mjera 10. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 7.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 1.902.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

1.876.172,71 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Unaprijediti postojeći obrazovni sustav  stvaranje jednakih 
uvjeta za sve osnovnoškolce, srednjoškolce i studente. 

Opis statusa provedbe: 

Kroz ovu mjeru ulaže se u obrazovanje kroz dodjelu 
stipendija, kupnju udžbenika, sufinanciranje škola i dječjih 
vrtića, završena je dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica u 
Pitomači te opremanje prostorija za dvije nove skupine 
polaznika. 

Mjera 11. Osiguranje razvoja zdravstvene skrbi 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.250.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 368.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

309.921,35 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga. 

Opis statusa provedbe: 
Redovno se sufinancira rad Doma zdravlja VPŽ radi 
osiguranja dolazaka liječnika specijalista u pitomački Dom 
zdravlja. 

Mjera 12. Promicanje i ulaganje u sportski život 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.500.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 1.010.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

1.005.000,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Poticanje stanovništva na promicanje zdravih navika. 
Omogućiti jednaki pristup sportskoj infrastrukturi svim 
stanovnicima. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru redovito se financira rad Športske zajednice 
Općine Pitomača, kao i sportskih udruga koje su se javile na 
općinski javni poziv za prijavu projekata u sportu. 

Mjera 13. Jačanje standarda socijalnih usluga 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 3.500.000,00 
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Planirani iznos za 2022. godinu 1.246.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

1.134.696,31 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Doprinijeti ublažavanju socioekonomskih razlika 
stanovništva osiguranjem uvjete za pružanje različitih 
pomoći te smanjiti broj osoba koje žive u riziku od 
siromaštva, ali i postići poboljšane uvjete života građana. 

Opis statusa provedbe: 

Ovom mjerom podiže se kvaliteta života stanovnika na 
području općine kroz dodjelu novčanih pomoći te pomoći 
starijim stanovnicima kroz projekt „Zaželi“, kao  
i sredstva  za rad Gradske organizacije Crvenog križa 

Virovitica. 

Mjera 14. Poboljšanje demografske strukture na području Općine Pitomača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 800.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

629.787,50 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Stimulacija mladih obitelji  za uspostavu nastana i 
zapošljavanja na području Općine. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru dodjeljivana su sredstva za novorođenu 
djecu kako bi se pomoglo roditeljima. Ova mjera je provedena 
prema planu a sukladno primljenim zahtjevima. 

Mjera 15. Projekt Spektar 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 2.780.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 3.398.144,38 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

3.953.953,45 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Pružanje usluga psihosocijalne podrške osobama srednje i 
starije dobi, osobama s invaliditetom i teškoćama u razvoju 
te za osobe svih dobi koje su bile žrtve nasilja. Pružanje 
usluga rane intervencije djeci te pružanje psihosocijalne 
podrške djeci i osobama u dobi od 7 do 21 godinu. 

Opis statusa provedbe: 

Kroz ovu mjeru ulaže se u rekonstrukciju zgrade stare škole 
koja će služiti za Projekt Spektar kojim se žali pružiti 
psihosocijalna podrška djeci i osobama u dobi od 7 do 21 
godinu. Ova mjera provodi se prema planu za ovo izvještajno 
razdoblje. 

Mjera 16. Jačanje organizacija civilnog društva 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 250.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 70.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

64.000,00 

Status provedbe mjere: U tijeku 
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Svrha provedbe mjere: 

Analiza razvojnih programa postojećih OCD-ova. 
Osmišljavanje i provedba aktivnosti potpore djelovanju, 
osposobljavanju i transparentnosti rada lokalnih OCD-a. 
Poticanje udruga na stvaranje promotivnih aktivnosti koje će 
doprinijeti promociji i prepoznatljivosti Općine... 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru ulaže se u poboljšanje života stanovnika na 
području Općine kroz donacije i sufinanciranje raznih udruga 
u kulturi. 

Mjera 17. Turistički razvoj Općine Pitomača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.500.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 576.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

528.664,44 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Obogatiti turističku ponudu i osnažiti turizam u Općini 
razvojem kvalitetnih sadržaja turističke ponude te 
poticanjem turističkih manifestacija. Promovirati Općinu 
Pitomača kao prepoznatljivu turističku destinaciju. 

Opis statusa provedbe: 
Sufinancira se redovan rad TZ Općine Pitomača te se ulaže u 
održavanje manifestacija na području Općine. 

Mjera 18. Centar za posjetitelje Križnica 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 4.712.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 3.763.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

3.874.917,51 

Status provedbe mjere: Provedeno 

Svrha provedbe mjere: 

Interpretacija prirodne baštine na edukativan i inovativan 
način, priprema i provedba edukativnih radionica i programa 
škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju 
odredišta prirodne baštine promicat zaštitu, valorizaciju, 
edukaciju i održivo upravljanje Centrom. Stvoriti turističku 
infrastrukturu za veliki broj posjetitelja te Virovitičko-
podravsku županiju učiniti prepoznatljivim turističkim 
odredištem. 

Opis statusa provedbe: 
Završen je projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica – 
Interpretacijski centar rezervata biosfere Mura – Drava – 
Dunav. 

Mjera 19. Projekt Eagle 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 5.940.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 7.014.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

7.075.303,40 

Status provedbe mjere: Provedeno 

Svrha provedbe mjere: 

Doprinijeti razvoju turističkog potencijala regije kroz 
specifično vrednovanje prirodne i kulturne baštine te privući 
posjetitelje stavljajući vinogradarsko područje općine na 
kartu turističkih destinacija šire regije. 
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Opis statusa provedbe: 
Završen je projekt izgradnje Turističko informativnog centra 
Klopotec. 

Mjera 20. Valorizacija i prezentacija kulturne baštine 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.750.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 738.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

655.352,50 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Pružati podršku radu kulturnih društava i vjerskih zajednica. 
Jačanje kapaciteta kulturnih društava i kulturno-umjetničkih 
programa. Promovirati kulturno-umjetničke programe i 
društva na području Općine Pitomača. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru ulaže se u poboljšanje života stanovnika na 
području Općine kroz sufinanciranje raznih udruga u kulturi, 
vjerskih zajednica te se ulaže u projekte od značaja za općinu. 

Mjera 21. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Pitomača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 15.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 6.344.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

4.766.929,96 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 
Upravljanje nekretninama, pokretninama i imovinskim 
pravima Općine Pitomača. Zaštita, održavanje i osiguranje 
javne imovine. 

Opis statusa provedbe: 

Ulaže se u imovinu na području općine koja je značajna za 
stanovnike. Neki projekti su završeni dok su drugi u tijeku i 
na njima se radi. Ulaže se u društvene domove, dječja igrališta 
te izgradnju nove skele koja će uvelike pomoći stanovnicima 
općine. 

Mjera 22. Aktivna politika zapošljavanja 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.250.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 71.000,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

68.567,98 

Status provedbe mjere: Provedeno 

Svrha provedbe mjere: 
Jačanje aktivnih politika zapošljavanja, uključivanjem osoba 
u nepovoljnom položaju na tržištu rada i time povećanje 
izgleda za zapošljavanje nezaposlenih i neaktivnih osoba. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru doprinosilo se zapošljavanju osoba u 
nepovoljnom položaju na tržištu rada te su kroz Javne radove 
zaposlene dvije invalidne osobe na razdoblje od šest mjeseci. 

Mjera 23. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Potočnica 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 13.000.000,00 
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Planirani iznos za 2022. godinu 4.750.549,00 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

3.619.920,55 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje 
redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica radi 
zadovoljenja potrebe za predškolskim odgojem djece. 
Kvalitetno provođenje programa odgoja i naobrazbe djece te 
iskazivanje društvene brige o djeci. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru financirala se redovna djelatnost dječjeg 
vrtića. 

Mjera 24. Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Pitomača 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 1.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 319.779,26 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

239.246,38 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje 
redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica radi 
zadovoljenja potrebe za predškolskim odgojem djece. 
Kvalitetno provođenje programa odgoja i naobrazbe djece te 
iskazivanje društvene brige o djeci. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru financirala se redovna djelatnost Knjižnice i 
čitaonice Pitomača 

Mjera 25. Redovna djelatnost Centra za kulturu "Drago Britvić" 
Nositelj provedbe mjere: Općina Pitomača 
Procijenjeni trošak provedbe mjere: 6.000.000,00 
Planirani iznos za 2022. godinu 2.095.992,20 
Utrošena proračunska sredstva za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: 

1.472.637,73 

Status provedbe mjere: U tijeku 

Svrha provedbe mjere: 

Stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje 
redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica radi 
zadovoljenja potrebe za predškolskim odgojem djece. 
Kvalitetno provođenje programa odgoja i naobrazbe djece te 
iskazivanje društvene brige o djeci. 

Opis statusa provedbe: 
Kroz ovu mjeru financirala se redovna Centra za kulturu 
"Drago Britvić" te su financirane i aktivnosti vezane uz 
rekonstrukciju i opremanje. 
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3.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata 

definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, 

izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. 

Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata 

također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s 

krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s 

njom povezani očekivani rezultati. 

Općina Pitomača je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u 

provedbi mjera Provedbenog programa. Većina mjera je u tijeku ili su završene.  

Provedba mjera kao planirana u Provedbenom programu uvelike se ostvaruju 

prema planiranom te je većina aktivnosti i projekata u 25 mjera sa statusom u tijeku ili se 

provodi prema planiranom s predviđenom dinamikom provedbe uz veliku većinu 

ostvarenih utvrđenih rokova.  

Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe 
Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u 

provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja 

 

Potrebno napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne 

predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju. U proračunu je tijekom 

rebalansa došlo do promjene u planiranim sredstvima. 

   

Status provedbe

Provedeno U tijeku Kašnjenje

Nije pokrenuto Odustaje se
Proračunska sredstva

Planirana sredstva Iskorištena sredstva
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4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA  

Općina Pitomača Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi 

ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine 

• SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo, 

• SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi, 

• SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom 

imovinom, 

• SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, 

• SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji, 

• SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj, 

• SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, 

• SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva. 

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine 

Pitomača tijekom izvještajnog razdoblja: 

SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO 

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno 

gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za 

ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, 

kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i 

radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike 

na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada. 

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Pitomača, povećanju 

kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile 
tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 17. Turistički razvoj Općine Pitomača 

• A101901 Financiranje rada turističke zajednice -  osigurana sredstva za 

sufinanciranje redovnog rada Turističke zajednice Općine Pitomača redovito 

su doznačivana; 

• A101902 Turističke manifestacije -  u suradnji sa Turističkom zajednicom 

Općine Pitomača, Centrom za kulturu Drago Britvić ili nekom od općinskih 

udruga, održavane su općinske turističke manifestacije (Vincekovo, 

Bartolovo, Martinje, Vidovo…); 

• A101903 Subvencija agencijama za organizirani dolazak izletnika - tijekom 

izvještajnog razdoblja nije bilo zahtjeva za isplatu subvencije agencijama za 

organizirani dolazak izletnika na područje općine Pitomača. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 528.664,44 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 
91,78% od planiranih sredstva. 
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Mjera 18. Centar za posjetitelje Križnica 

• K101901 Centar za posjetitelje Križnica - završen je projekt izgradnje Centra 

za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar rezervata biosfere Mura – 

Drava – Dunav. Ukupna površina Centra za posjetitelje iznosi 10.762 m², a na 

njoj se nalazi glavna zgrada u kojoj su smještene multimedijske 

prezentacijska dvorana, bio istraživačka stanica, multimedijska učionica i 

prezentacijska dvorana, suvenirnica te vidikovac. Na vanjskom dijelu Centra 

nalazi se poučna staza, umjetno biološko jezero, a okoliš je uređen s 

autohtonim biljnim vrstama i odličan za provođenje aktivnosti škole u 
prirodi.  

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 3.874.917,51 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 102,97 % od planiranih sredstva. 

Mjera 19. Projekt Eagle  

• K101903 Projekt: EAGLE - završen je projekt izgradnje Turističko 

informativnog centra Klopotec. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 7.075.303,40 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 
iznosi 109,85 % od planiranih sredstva. 

Mjera 20. Valorizacija i prezentacija kulturne baštine 

• A102301 Financiranje djelatnosti udruga u kulturi - sredstva za 

sufinanciranje redovnog rada općinskih udruga u kulturi redovito su 

doznačivana sukladno provedenom javnom pozivu; 

• A102302 Financiranje vjerskih zajednica - sredstva za sufinanciranje 

projekata i rada vjerskih zajednica s područja općine isplaćivana su na 

temelju traženja istih; 

• A102304 Postav i interijer Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića - 

proveden je projekt dopune multimedijalnog sadržaja postava Kuće Petra 
Preradovića, sufinanciran od strane Ministarstva kulture i medija. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 655.352,50 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

88,80 % od planiranih sredstva. 

Mjera 24. Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice Pitomača 

• A101401 Financiranje redovne djelatnosti - sredstva za financiranje redovne 

djelatnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača redovito su isplaćivana sukladno 

potrebama knjižnice. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 239.246,38 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 
74,81 % od planiranih sredstva. 

Mjera 25. Redovna djelatnost Centra za kulturu "Drago Britvić" 

• A101401 Financiranje redovne djelatnosti - Sredstva za financiranje redovne 

djelatnosti Centra za kulturu Drago Britvić redovito su isplaćivana sukladno 

potrebama i planovima centra, a uz sufinanciranje Ministarstva kulture i 
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medija nastavljene su i aktivnosti vezane uz rekonstrukciju i opremanje 

Doma kulture u Pitomači. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 1.472.637,73 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 70,26% od planiranih sredstva. 

SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI 

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u 

zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme 

ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i 

učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i 

cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i 

izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga 

obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, 

osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i 

dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i 

gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i 

gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja. 

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i 

društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se 

provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 10. Ulaganja u odgoj i obrazovanje 

• A101201 Stipendiranje studenata - nastavljena je redovita isplata općinskih 

stipendija; 

• A101207 Sufinanciranje osnovne škole - nastavljeno je redovito 

sufinanciranje materijalnih troškova Osnovne škole Petra Preradovića; 

• A101208 Sufinanciranje visoke škole za menadžment u turizmu i informatici 

- nastavljeno je redovito sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u 

turizmu i informatici; 

• A101209 Sufinanciranje srednje škole Stjepana Sulimanca - nastavljeno je 

redovito sufinanciranje kupnje udžbenika polaznicima prvih razreda svih 

usmjerenja Srednje škole Stjepana Sulimanca; 

• A101210 Financiranje predškolske igraonice glazbene škole - nastavljeno je 

redovito sufinanciranje polaznika predškolske igraonice Glazbene škole Jan 

Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića; 

• A101211 Sufinanciranje COOR Virovitica - nastavljeno je redovito 

sufinanciranje troškova polaznika Dječjeg vrtića pri Centru za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici; 

• K100319 Dogradnja dječjeg vrtića Potočnica - uz sufinanciranje Središnjeg 

državnog ureda za demografiju i mlade završena je dogradnja Dječjeg vrtića 

Potočnica u Pitomači te opremanje prostorija za dvije nove skupine 

polaznika; 
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• K101213 II. Osnovna škola i školska sportska dvorana - tijekom ovog 

izvještajnog razdoblja nije bilo aktivnosti vezanih uz projekt gradnje II. 

Osnovne škole i sportske dvorane. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 1.876.172,71 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 98,64 % od planiranih sredstva. 

Mjera 22. Aktivna politika zapošljavanja 

• A100309 Javni radovi - uz financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

kroz mjeru Javni radovi, zaposlene su dvije invalidne osobe na razdoblje od 

šest mjeseci. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 68.567,98 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

96,57 % od planiranih sredstva. 

Mjera 23. Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Potočnica 

• A101101 Financiranje redovne djelatnosti - sredstva za financiranje redovne 

djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica redovito su isplaćivana sukladno 

traženjima vrtića: 

• A101103 Projekt Igraonica sreće - u Dječjem vrtiću Potočnica započet je 

drugi ciklus projekta Igraonica sreće, sufinanciranog sredstvima Europskog 

socijalnog fonda, koji kroz nekoliko radionica (eko, sportska, engleska, 

likovna…) oplemenjuje kvalitetu boravka djece za vrijeme produženog 

trajanja rada vrtića. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 3.619.920,55 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 76,20 % od planiranih sredstva. 

 

SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE 

DRŽAVNOM IMOVINOM 

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu 

provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane 

administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog 

pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje 

državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog 
gospodarstva i očekivanjima građana. 

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru 

javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile 

tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 1. Redovna djelatnost predstavničkog tijela 

• A 100101 Poslovanje općinskog Vijeća - sjednice Općinskog vijeća održavale 

su se redovito, a ukupno je održano 6 sjednica. Zbog COVID-19 odgođeni 



23 

izbori za članove Vijeća mjesnih odbora općinskih naselja raspisani su 

tijekom mjeseca prosinca. 

• A100102 Donacije političkim strankama - sredstva za financiranje rada 

političkih stranaka isplaćivana su u skladu s važećom općinskom odlukom. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 519.400,93 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 
95,83 % od planiranih sredstva. 

Mjera 2. Razvoj i jačanje stručno - administrativnih kapaciteta 

• A100301 Javna uprava i administracija - zaprimljeni upravni i neupravni 

predmeti rješavani su redovito, a u skladu s mogućnostima općinskog 

proračuna pokrivani su i svi troškovi vezani uz poslovanje Općine Pitomača; 

• A 100307 Otplata kredita - u ugovorenom roku vraćen je podignuti revolving 

kredit za premoštenje tekuće nelikvidnosti u iznosu od 4 milijuna kuna te 

podignut novi u iznosu od 5 milijuna kuna; 

• A 100311 Održavanje skele i drugi izdaci - sa tri na jednog smanjen je broj 

skelara kojima općina refundira plaću; 

• A 100312 Financiranje vodnog gospodarstva - sredstva za financiranje 

vodnog gospodarstva isplaćivana su u skladu s traženom dinamikom 

plaćanja; 

• A 100316 Savjet mladih - Savjet mladih nije formiran tijekom godine budući 

na izborima za članove istog nije bilo zainteresiranih kandidata. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 11.536.368,21 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 
iznosi 99,63 % od planiranih sredstva. 

Mjera 21. Upravljanje imovinom u vlasništvu Općine Pitomača 

• A100302 Održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje - redovito je 

održavana oprema i zgrade u vlasništvu općine; 

• A100305 Nabava dugotrajne imovine - nabavljena je potrebna dugotrajna 

imovina (službeno vozilo, računalna oprema, računalni programi…); 

• A100310 Djelokrug mjesne samouprave - Osigurana su potrebna financijska 

sredstva za potrebe funkcioniranja mjesne samouprave. 

• K100313 Građevinski objekti - izrađena je potrebna projektna 

dokumentacija za buduće općinske projekte (Sportsko rekreacijski centar 

SRCE, rekonstrukciju područne škole u Starom Gracu u Područni odjel 

Dječjeg vrtića Potočnica…), a vršena su i dodatna ulaganja na objektima u 

vlasništvu općine; 

• K100316 Društveni dom Starogradački Marof - završen je projekt izgradnje i 

opremanja Društvenog doma u Starogradačkom Marofu, financiran iz 

programa ruralnog razvoja preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju; 

• K100318 Dječje igralište - Započet je projekt izgradnje i opremanja 

otvorenog dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Potočnica sufinanciranog 

sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 
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• K100323 Nova skela Križnica - Započet je projekt izgradnje nove skele 

Križnica sufinanciranog sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i 

otpornosti te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 4.766.929,96 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 75,14 % od planiranih sredstva. 

SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT 

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s 

ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne 

su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih 

potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom 

ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u 

ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća. 

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina 

ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su 

se provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 11. Osiguranje razvoja zdravstvene skrbi 

• A101303 Preventivni pregledi i savjetovanja - nastavljena su redovita 

sufinanciranja Doma zdravlja VPŽ radi osiguranja dolazaka liječnika 

specijalista u pitomački Dom zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, 

Specijalističke ordinacije za pedijatriju Kornelija Koši-Šantić, kao i pregleda 

na trihinelozu. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 309.921,35 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

84,21 % od planiranih sredstva. 

Mjera 12. Promicanje i ulaganje u sportski život  

• A101501 Financiranje SZO Pitomača i sportskih aktivnosti - nastavljeno je 

redovito financiranje rada Športske zajednice Općine Pitomača, kao i 

sportskih udruga koje su se javile na općinski javni poziv za prijavu projekata 

u sportu. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 1.005.000,00 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 99,5 % od planiranih sredstva. 

Mjera 13. Jačanje standarda socijalnih usluga 

• A101602 Pomoć u novcu pojedincima i obitelji - sredstva za materijalne 

troškove stanovanja redovito su isplaćivana korisnicima zajamčene 

minimalne naknade; 

• A101603 Naknade štete od elementarnih nepogoda - tijekom prošle godine 

nisu dobivena financijska sredstva naknade štete od elementarne nepogode 

koja je za područje općine Pitomača proglašena tijekom prošle godine; 
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• A101605 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa - redovito su 

isplaćivana sredstva za sufinanciranje rada Gradske organizacije Crvenog 

križa Virovitica; 

• A101608 Projekt: Pomoć za sretniju starost - Općina Pitomača, kao partner 

Udruzi umirovljenika hrvatske općine Pitomača, završila je aktivnosti na 

projektu Zaželi II, Pomoć za sretniju starost kroz koji su u Općini Pitomača 

bile zaposlene tri osobe (projektni asistent i dva koordinatora); 

• A101609 Projekt: Vrckavi penzići - Općina Pitomača, kao partner Udruzi 

umirovljenika hrvatske općine Pitomača, završila je aktivnosti na projektu 

Vrckavi penzići. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 1.134.496,31 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 91,06 % od planiranih sredstva. 

Mjera 15. Projekt Spektar 

• K101601 Projekt: Spektar - nastavljeni su radovi na rekonstrukciji zgrade 

stare škole u sklopu projekta Spektar. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 3.953.953,45 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 
iznosi 99,26 % od planiranih sredstva. 

Mjera 16. Jačanje organizacija civilnog društva 

• A101801 Financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva - Sredstva 

za sufinanciranje redovnog rada općinskih udruga kojima sport i kultura nisu 

pretežita djelatnost redovito su doznačivana sukladno provedenom javnom 

pozivu. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 64.000,00 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

91,43 % od planiranih sredstva. 

SC 6. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI 

Demografski oporavak značajan je preduvjet budućeg gospodarskog rasta i 

stabilnosti društva. Vizija razvoja i opredijeljenost za ulaganje u ljude znači i ustrajan rad 

na stvaranju društvenih odnosa i društvenog razumijevanja važnosti obitelji i roditeljstva. 

Stvarat će se društvo koje u svakom aspektu društvenih i javnih poslova pokazuje da vodi 

brigu o potrebama majki, obitelji s djecom, djece i mladih. Poticanjem roditeljskog i 

uvođenjem očinskog dopusta promicat će se i veća uloga muškaraca u brizi o novorođenoj 
i maloj djeci. 

Provedbom mjera želi se pridonijeti povećanu nataliteta i sprječavanju iseljavanja 

mladih obitelji. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja: 

Mjera 14. Poboljšanja demografske strukture na području Općine Pitomača 

• A101607 Pomoć obiteljima za poboljšanje demografske strukture - sredstva 

za naknadu za novorođeno dijete redovito su isplaćivana, kao i poticajna 

sredstava mladim obiteljima iz općinskog programa poboljšanja 
demografske strukture trenutnim općinskim investicijama. 
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Utrošena sredstva za ovu mjeru su 629.787,50 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

78,72 % od planiranih sredstva. 

SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ 

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav 

civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom 
izvještajnog razdoblja: 

Mjera 3. Ulaganja u sustav civilne zaštite i spašavanja 

• A 100401 Financiranje rada VZO Pitomača - sredstva za redovan rad 

općinskih DVD-a redovito su doznačivana posredstvom VZO Pitomača; 

• A 100403 Financiranje rada civilne zaštite - za potrebe funkcioniranja Civilne 

zaštite nabavljena je oprema za izvlačenje iz bunara; 

• A 100404 Financiranje rada Gorske službe spašavanja - Sredstva za 

financiranje rada HGSS-a, Orahovica, isplaćena su sukladno potpisanom 
sporazumu. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 729.325,00 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 
99,23 % od planiranih sredstva. 

SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST 

Očuvanje prirode, obnovljivih prirodnih resursa, voda, šuma, tla i mora osnova je 

održivog i uključivog rasta, sigurnosti proizvodnje hrane i smanjivanja siromaštva. Pitka 

voda, čist zrak, te zdravi kopneni, slatkovodni i morski ekosustavi omogućuju ljudima u 

Hrvatskoj da vode zdrav i produktivan život, ostvaruju vlastite potencijale i pridonose 

društvu, jer bez zdravog ekosustava to nije moguće. 

Provedbom mjere djeluje se na poboljšanje i zaštitu prirodnog okoliša i podiže 

svijest o učinkovitom gospodarenju otpadom. Mjere koje su se provodile tijekom 

izvještajnog razdoblja: 

Mjera 5. Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača 

• A 100601 Održavanje nerazvrstanih cesta - u suradnji s predstavnicima 

Vijeća mjesnih odbora, prema uočenoj hitnosti, izvršena je sanacija dijela 

nerazvrstanih cesta koje su u općinskoj nadležnosti; 

• A 100604 Održavanje javnih površina - redovito su održavane javne zelene 

površine od strane općinskog komunalnog poduzeća Komunalno Pitomača 

d.o.o., kao i korisnika zajamčene minimalne naknade (rad za opće dobro); 

• A 100605 Održavanje javne rasvjete - Osim redovitog održavanja javne 

rasvjete, radi uštede uvedeno je automatsko isključivanje iste od 0:00 do 

05.00 sati; 

• A 100607 Održavanje groblja - Tijekom prošle godine nije bilo potrebe za 

intervencijama vezanim uz održavanje mjesnih groblja. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 1.007.995,26 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 
iznosi 55,38 % od planiranih sredstva. 
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Mjera 6. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže 

• A 100701 Gradnja vodoopskrbnog sustava - nastavljena je redovitost u radu 

javnog sustava vodoopskrbe, a završena je i investicija vodoopskrbe zaseoka 

Šašnato Polje. Pripremljena je dokumentacija za izgradnju vodoopskrbnog 

sustava naselja Križnica; 

• A 100702 Gradnja kanalizacijskog sustava - nastavljena je redovitost u radu 

javnog kanalizacijskog sustava. Pripremljena je dokumentacija za izgradnju 

kanalizacijskog sustava naselja Velika Črešnjevica; 

• A 100707 Aglomeracija Pitomača - Nastavljene su aktivnosti na provedbi 

projekta Aglomeracija Pitomača. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 3.258.238,25 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 97,31 % od planiranih sredstva. 

Mjera 7. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

• A 100704 Gradnja plinskog sustava  - tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo 

aktivnosti vezanih uz gradnju plinskog sustava; 

• A 100706 Gradnja/rekonstrukcija groblja - Tijekom izvještajnog razdoblja 

nije bilo aktivnosti vezanih uz gradnju / rekonstrukciju općinskih mjesnih 

groblja; 

• A 100708 Javna parkirališta Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo 

aktivnosti vezanih uz gradnju javnih parkirališta; 

• A 100703 Gradnja/rekonstrukcija javne rasvjete – radi uštede električne 

energije u sustavu javne rasvjete, u svim općinskim trafostanicama ugrađeni 

su sklopovi koji omogućuju reguliranje paljenja i gašenja javne rasvjete; 

• A 100705 Gradnja javno prometnih površina - Sredstvima sufinanciranja 

Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izgrađena 
je pješačka staza u dijelu naselja Stari Gradac. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 208.979,75 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

74,63 % od planiranih sredstva. 

Mjera 8. Zaštita čovjekove prirode i okoliša 

• A100803 Provođenje programa i projekata zaštite okoliša - sredstvima 

sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljen 

je i u funkciju stavljen biokomposter; 

• A101301 Deratizacija i dezinsekcija  - redovito su, u skladu sa programima 

Zavoda za javno zdravstvo VPŽ, obavljene proljetna i jesenska deratizacija te 

tretman komaraca na području općine; 

• A101305 Zaštita životinja - nastavljena je redovita suradnja veterinarskom 

ambulantom Feliks d.o.o. Virovitica, koja u svojem sastavu ima i sklonište za 

nezbrinute životinje; 

• A100801 Sanacija odlagališta komunalnog otpada - Nastavljene su aktivnosti 

na provedbi projekta Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog 

otpada Klisa. 
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Utrošena sredstva za ovu mjeru su 16.424.460,70 kuna za ovo izvještajno razdoblje što 

iznosi 98,48 % od planiranih sredstva. 

Mjera 9. Prostorno-plansko planiranje 

• A101001 Prostorna dokumentacija - završena je izrada IV. Izmjena i dopuna 

prostornog plana Općine Pitomača. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 80.000,00 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 
80 % od planiranih sredstva. 

SC 9. SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA 

Hrana je društveno, kulturno i zdravstveno dobro koje povezuje ljude različitih 

kulturnih, socijalnih i ekonomskih obilježja s lokalnim zajednicama i njihovom 

raznolikošću, a proizvodnja hrane dio je prehrambenog sustava koji je iznimno značajan 

za dostatnu opskrbu stanovništva hranom.  

Mjera 4. Unaprjeđenje poljoprivrede i gospodarstva 

• A 100502 Poticanje poljoprivredne proizvodnje - sredstva za subvencije 

poljoprivrednicima (umjetno osjemenjivanje krava i krmača, sufinanciranje 

sadnje bobičastog voća, geodetsko katastarske usluge, objave oglasa u 

sudskim postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz 

poljoprivredno zemljište…) redovito se isplaćuju; 

• A 100506 Poticanje razvoja gospodarstva - u skladu s mogućnostima 

općinskog proračuna isplaćivana su poticajna sredstava 

gospodarstvenicima, sufinanciran je rad Udruženja obrtnika općine 

Pitomača, Lokalne akcijske grupe Virovitički prsten te Draft d.o.o. kojega je 

Općina Pitomača jedan od osnivača; 

• A 100504 Poduzetnička zona - za proširenje Poduzetničke zone Rakitka u 

Kladarama u postupku smo ishođenja građevinske dokumentacije vezane uz 

izgradnju komunalne infrastrukture sukladno odobrenim sredstvima 

Ministarstva gospodarstva. 

Utrošena sredstva za ovu mjeru su 830.923,75 kuna za ovo izvještajno razdoblje što iznosi 

73,66 % od planiranih sredstva. 


