
Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 1/21. i 4/21), podnosim Općinskom vijeću Općine Pitomača slijedeće 

 

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 1. 7. DO 31. 12. 2022. GODINE 

 

Ovim Izvješćem Općinsko vijeće Općine Pitomača izvješćujem o svom radu u 

predmetnom razdoblju te ću se u istom osvrnuti na najvažnije aktivnosti vezane uz isto.  

 

I. KOLEGIJ OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

U izvještajnom razdoblju prema potrebi, nastavljeno je s održavanjem sjednica Kolegija 

Općinskog načelnika, osim u slučajevima kada je raspored prioritetnih aktivnosti određivao 

drugačiju dinamiku. Na sjednicama Kolegija raspravljalo se o aktualnoj općinskoj problematici, 

pojedinim inicijativama, prijedlozima, zahtjevima ili zamolbama, kako nadležnih upravnih 

odjela, ustanova, udruga i drugih subjekata, tako i pojedinaca.  

Stručnu pripremu materijala za potrebe donošenja odluka mene kao Općinskog 

načelnika vršile su općinske službe, ustrojene odlukom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 

II. PREDLAGANJE AKATA OPĆINSKOM VIJEĆU 

 

 U izvještajnom razdoblju kao Općinski načelnik utvrdio sam i uputio Općinskom vijeću 

84 prijedloga odluka i drugih općih i pojedinačnih akata, o kojima se raspravljalo na 3 održane 

sjednice Općinskog vijeća. Posljednja sjednica održana je u prostorijama Općine Pitomača, dok 

su sve prethodne održane u Domu kulture u Pitomači, uvažavajući mjere koje je nalagao 

nacionalni, županijski i općinski stožer civilne zaštite. Odluke koje su donošene definirale su 

poslovanje Općine Pitomača, općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, 

Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) i tvrtki u općinskom vlasništvu 

i suvlasništvu (Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o., Plinkom d.o.o., Draft d.o.o.), 

doticale su se problematike općinskog gospodarstva i turizma, komunalne infrastrukture, zaštite 

okoliša i energetske učinkovitosti, prostorno planskog uređenja, zaštite i spašavanja, kulture, 

školstva, zdravstva i socijale. Donesene odluke objavljene su u općinskom službenom glasilu 

„Službene novine“ Općine Pitomača, u brojevima od 7/22 do 13/22. 

 

III. GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM 

 

            Među najznačajnija područja općinskog djelovanja spadaju gospodarstvo, turizam i 

poljoprivreda. Bez obzira na negativan utjecaj epidemije COVID 19 na gospodarstvo u cjelini, 

provođene su planirane aktivnosti, prilagođene novim uvjetima.  

            Nakon završetka aktivnosti vezanih uz izradu prostorno planske dokumentacije za 

prošireni dio poduzetničke zone (Urbanistički plan uređenja Poduzetničke zone Rakitka), 

nastavljen je i postupak izrade projektne i tehničke dokumentacije za proširenje gospodarske 

zone Rakitka I – Izgradnja ceste i infrastrukture. Isti je tijekom godine, a zbog manje odobrenih 

financijskih sredstava potpore od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske 



unije, djelomično izmijenjen, tako da nije došlo do izdavanja građevinske dozvole u tijeku 

2022. godine, kao što je bio prvotni plan. 

            Nastavljene su, ali u manjem opsegu zbog limitiranosti općinskog proračuna i ostale 

poticajne aktivnosti namijenjene poduzetnicima i poljoprivrednicima (poticaji za ulaganja u 

zoni i izvan iste, povrat sredstava za umjetno osjemenjivanje goveda, izmjera državnog 

poljoprivrednog zemljišta…).  

                     Iz Ministarstva poljoprivrede dobivena je suglasnost na 1. Izmjene i dopune Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH kao i mišljenje o potrebi provedbe 

strateške procjene utjecaja na okoliš 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja. Time bi bili 

ispunjeni svi uvjeti za raspisivanje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH, no iz Ministarstva poljoprivrede zatražene su nove suglasnosti na 1. Izmjene i 

dopune Programa od Hrvatskih voda (VGO Osijek i VGO Varaždin) odnosno Hrvatskih šuma, 

budući su postojeće uslijed dužeg čekanja na suglasnosti nadležnog ministarstva postale starije 

od godinu dana. Nastavljeno je i sa kontinuiranim rješavanjem imovinsko - pravnih odnosa 

vezanih uz poljoprivredno zemljište.  

             Nastavljena je politika otvorenih vrata za sve općinske poduzetnike i poljoprivrednike,  

kako od strane općinskih dužnosnika, tako i svih općinskih zaposlenika. Uz pomoć t.d. Draft 

d.o.o., kako lokalnoj samoupravi, tako i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama 

nastavljeno je s pružanjem pomoći pri izradi i apliciranju prijava za javne natječaje resornih 

ministarstava i fondova EU.  

             Završetkom projekta izgradnje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar 

rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, sufinanciranog od strane EU iz Europskog fonda za 

regionalni razvoj i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, sa javnom ustanovom za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, postignut je 

sporazum o upravljanju istim u periodu od narednih pet godina. Nastavljeno je s njegovim  

opremanjem kako bi se dobio novi i atraktivan prostor usmjeren na interpretaciju lokalne 

prirodne baštine, a koji bi u proljeće iduće godine svoja vrata otvorio zainteresiranim 

posjetiteljima.  

              Iz općinskog proračuna osigurana je financijska pomoć radu Turističke zajednice 

općine Pitomača i funkcioniranju njenog Turističkog ureda, a dana je financijska i logistička  

potpora pri organizaciji i suorganizaciji brojnih općinskih manifestacija. 

 

IV. KOMUNALNI POSLOVI 

 

              Najveći dio komunalnih poslova na području općine Pitomača obavlja se preko 

općinske komunalne tvrtke Komunalno Pitomača d.o.o. te specijaliziranih trgovačkih društava 

Vodakom d.o.o. (voda, odvodnja) i Plinkom d.o.o. (distribucija plina). Općina Pitomača 

sredstvima transfera prema navedenim tvrtkama pokušava nivo komunalnih i ostalih usluga 

namijenjenih krajnjim korisnicima, a to su žitelji naše općine, podići na višu razinu. Nastavljeno 

je s provedbom projekta Aglomeracija Pitomača te se na brojnim lokacijama na području općine 

provode ugovoreni radovi. Završena je i investicija izgradnje vodoopskrbne mreže zaseoka 

Šašnato Polje, kao prve faze opskrbe vodom prekodravskog naselja Križnica. 



               Općinska komunalna infrastruktura u kontinuitetu traži ulaganja u njeno održavanje, 

kako kroz sanaciju nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača, tako i kontinuiranu 

rekonstrukciju i održavanje javne rasvjete na području općine Pitomača.  

                Kroz program Javni radovi, financiran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

u Općini Pitomača, od odobrene tri, zaposlene su dvije osobe s invaliditetom na razdoblje od 6 

mjeseci, budući su se za ovaj natječaj značajno promijenili uvjeti financiranja, vezani uz ciljane 

skupine. 

                 Nastavljeno je s financiranjem plaće za jednog skelara zaposlenog na skeli Križnica 

kojom upravlja Komunalno Pitomača d.o.o., a nakon provedene javne nabave potpisan je i 

ugovor o izvođenju radova na izgradnji nove skele Križnica (zajednica ponuditelja Marina 

studio d.o.o. Zagreb, Studio 360 vl. Sanja Bandula, Zagreb) za koji su sredstva osigurana iz 

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) odnosno Ministarstva mora, 

prometa i infrastrukture. Ugovor o dodjeli financijskih sredstva iz NPOO-a dodijeljen je Općini 

Pitomača na 14. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, održanoj u Pitomači krajem 

prosinca.  

               

V. ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST 

 

            Posljednjih se godina i na području naše općine sve više pažnje posvećuje programima 

i projektima vezanim uz zaštitu okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, odnosno 

korištenju obnovljivih izvora energije.  

            Komunalni otpad redovito se odvozi na gradsko odlagalište u Virovitici, nastavljen je 

mjesečni odvoz papira i plastike sa kućnog praga (Flora VTC d.o.o. Virovitica), kao i pražnjenje 

kontejnera sa zelenih otoka sa područja cijele općine od strane ugovorenih društava. 

            Tijekom godine, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  

nabavljen je i komposter s ugrađenim biofilterom za komunalni biorazgradivi otpad koji je dan 

na upravljanje t.d. Flora VTC d.o.o. Virovitica. 

              U Poduzetničkoj zoni u Kladarama s radom je nastavilo općinsko reciklažno dvorište 

izgrađeno sredstvima Europske Unije iz kohezijskog fonda (Ministarstvo graditeljstva i 

prostornoga uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) te sredstvima 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.  

            Na tragu ugovorenog sufinanciranja projekta Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta 

otpada Klisa, sufinanciranog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (85%) i 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (10%) te provedenog postupka javne nabave 

za izvođenje radova (GT trade d.o.o. Split), kao i stručni nadzor nad istim (Maxicon d.o.o. 

Zagreb), nastavljeno je s izvođenjem radova na sanaciji odlagališta Klisa. 

 

VI.    DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 

A   Predškolski odgoj i obrazovanje  

             Kontinuirano se prati rad Dječjeg vrtića „Potočnica“ osiguranjem potrebnih 

financijskih sredstava, a u istom je osim redovnog programa vrtića nastavljeno i s održavanjem 

program predškole (mala škola).  



             Nakon završene dogradnje dječjeg vrtića, sufinancirano od strane Središnjeg državnog 

ureda za demografiju i mlade, od prošle jeseni povećan je kapacitet dječjeg vrtića za dvije nove 

vrtićke skupine, što je rezultiralo i zapošljavanjem novih odgojitelja.   

             Nastavljeno je s od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne 

politike financiranim projektom Igraonica sreće, kroz koji se produžuje i još kvalitetnije 

organizira produženi boravak djece u vrtiću (sportska igraonica, eko igraonica, igraonica 

engleskog jezika, dramska igraonica…). Kroz navedeni sufinancirani program u vrtiću je 

zaposleno još četvero djelatnika (2x odgojitelj, psiholog, pomoćna kuharica).  

   Od jeseni je nastavljeno i s preuzetom obvezom plaćanja boravka i sufinanciranja 

roditeljskog prijevoza za dvoje djece s područja općine koji pohađaju Dječji vrtić pri Centru za 

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica. 

  Nastavljeno je sufinanciranje rada predškolske igraonice Osnovne glazbene škole Jan 

Vlašimsky Virovitica, Područne škole dr. Marijana Jergovića u Pitomači, koju kontinuirano   

pohađa desetak polaznika.  

 

B    Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje 

            Javne potrebe u školstvu i u ovom dijelu proračunske godine Općina Pitomača pomogla 

je iz općinskog proračuna. Sufinancirani su režijski troškovi, kao i troškovi nabave školskog 

pribora za sve polaznike Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači, dok je Srednjoj školi 

Stjepana Sulimanca u Pitomači i nadalje na besplatno korištenje ustupljen prostor ugostiteljskog 

praktikuma u zgradi na Trgu kralja Tomislava u Pitomači te prostor bivše karaule Šašnato Polje 

za praktikum poljoprivredne proizvodnje. Za polaznike prvih razreda srednje škole osigurano 

je sufinanciranje nabave udžbenika.  

Nastavljeno je sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama sa područja općine 

Pitomača u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, sufinanciranje mjesečne 

đačke putne karte za učenike srednjih škola (10%) koji imaju prebivalište na području općine 

Pitomača, kao i sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici. 

Nakon novog natječaja za općinske stipendije, nastavljeno je s isplatom općinskih 

stipendija za 50-tak polaznika viših i visokoškolskih institucija u zemlji i inozemstvu, koji imaju 

prebivalište na području općine Pitomača, a od kojih veliki dio svoje školovanje i nastavlja 

upravo zahvaljujući općinskoj potpori.  

 

C   Kultura i vjerske zajednice 

            Izdvojena su potrebna financijska sredstva za program javnih potreba u kulturi, 

financiranje rada Centra za kulturu Drago Britvić i Knjižnice i čitaonice Pitomača. Sredstvima 

javnih potreba sufinanciran je rad udruga u kulturi sa područja općine Pitomača i ostalih udruga, 

izdvojena su sredstva za kapitalna ulaganja u kulturne objekte i održavanje prostora za njihov 

rad, a podmirivani su i režijski troškovi Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, Područna 

škola dr. Marijana Jergovića u Pitomači. 

             Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici nastavila je s radom. Kroz program Javni radovi, 

financiran od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u Centru za kulturu Drago Britvić, 

zaposlena je jedna osoba s invaliditetom na razdoblje od 6 mjeseci. 

 

D   Sport i rekreacija 



             Sportska zajednica općine Pitomača (SZOP) nositelj je ove programske djelatnosti 

kojoj Općina Pitomača poklanja zasluženu pažnju. Redovne aktivnosti sportskih i rekreacijskih 

udruga prati SZOP, a općina podržava i provođenje velikog broja jednokratnih aktivnosti ovih 

udruga koje nisu financijski popraćene od strane SZOP-a, kao i prijave projekata SZOP i 

sportskih udruga na natječaje Hrvatskog olimpijskog odbora i Središnjeg državnog ureda za 

šport.  

 

E   Zdravstvo i socijalna skrb 

   Skrb za što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu žitelja naše općine provodi se kroz sada 

već dugogodišnje sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u općinski Dom zdravlja, 

sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu VPŽ i pedijatrijske ordinacije u Pitomači, 

provedbu preventivne deratizacije i dezinsekcije, povrat sredstava za pregled na trihinelozu…  

   Nastavljena je i suradnja sa veterinarskom ambulantom Feliks d.o.o. Virovitica, u 

sklopu koje djeluje i sklonište za napuštene životinje, u kojem Općina Pitomača participira sa 

43 mjesta za napuštene životinje.  

               Kroz suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, nastavljeno je s radom za opće dobro u 

onim naseljima gdje ima radno aktivnih korisnika zajamčene minimalne naknade, čime oni daju 

svoj doprinos zajednici. Istima je isplaćena i pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.  

             Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica kvalitetan je partner u provedbi brige za stare 

i nemoćne, kao i one slabijeg imovinskog stanja, kroz dodjelu paketa pomoći sa prehrambenim 

i higijenskim potrepštinama. Općina Pitomača istom je partner na projektu Mobilnost za 

samostalnost kojim je omogućeno pružanje prijevoza i pratnje starijim i nemoćnim osobama s 

navršenih 65 godina i više, koje se nalaze na udaljenim područjima na kojima djeluje Gradsko 

društvo Crvenog križa Virovitica. 

             Povodom blagdana Božića, umirovljenicima s najnižim mirovinama isplaćena je 

jednokratna financijska pomoć, nastavljeno je sa isplatom povećane (2.500,00 kuna) naknade 

rodiljama s područja općine Pitomača, podmirenjem troškova stanovanja i isplatom 

jednokratnih pomoći socijalno ugroženim obiteljima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na 

području općine Pitomača. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima dijelila se u vidu paketa sa 

prehrambenim i higijenskim potrepštinama za prigodne datume u suradnji sa Gradskim 

društvom Crvenog križa Virovitica. 

              U nešto manjem broju zbog opterećenosti općinskog proračuna brojnim projektima, 

vršene su isplate pomoći mladim obiteljima koji svoju prvu nekretninu kupuju ili grade na 

području naše općine, no natječaj je i dalje otvoren.  

              U novom krugu natječaja iz programa Zaželi, Općina Pitomača bila je partner Udruzi 

umirovljenika hrvatske općine Pitomača, u projektu kroz koji se u udruzi zaposlilo 25 ženskih 

osoba koje su skrbile o 150 starijih i nemoćnih žitelja naše općine.  

 

VII. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 

 

            Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja, zbog tradicije, brojnosti i 

organiziranosti vatrogasnih postrojbi, kontinuirano od Općine Pitomača dobiva pažnju koju i 

zaslužuje. Nastavljeno je sa (su)financiranjem plaće dvoje zaposlenika Vatrogasne zajednice 

općine Pitomača kao i sufinanciranjem zapošljavanja dva sezonca kroz požarnu sezonu. 



            Sufinanciranje rada Gorske službe spašavanja i već spomenute Gradske organizacije 

crvenog križa Virovitica nastavljeno je i u predmetnom razdoblju.  

 

VIII. EU PROJEKTI 

 

           Nastavljene su aktivnosti na projektu EAGLE (Turističko-informativni centar Klopotec) 

u sklopu natječaja Interreg CBC Mađarska – Hrvatska, u suradnji s našim mađarskim partnerom 

te su do kraja godine odrađene sve planirane aktivnosti. 

          Općina Pitomača kao prijavitelj (Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar 

rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, Izgradnja i opremanje društvenog doma u 

Starogradačkom Marofu, Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Klisa 

u Pitomači, Nabava kompostera s ugrađenim biofilterom, Izgradnja pješačke staze u 

Pitomači…) ili partner (Spektar, Zaželi, Igraonica sreće, Mobilnost za samostalnost, Uređenje 

dvorane Doma kulture u Pitomači…) provodila je u predmetnom razdoblju još nekoliko 

projekata koji se posredno (su)financiraju iz europskih sredstava ili sredstava nadležnih 

ministarstava.  

 

IX. FINANCIJE 

 

            Sve veći broj financijski zahtjevnih općinskih projekata u provedbi doveo je do potrebe 

kratkoročnog financijskog zaduživanja za premoštenje tekuće nelikvidnosti kod Erste & 

Steiermarkische bank d.d. Rijeka (5 milijuna kuna), kako bi Općina Pitomača mogla u 

planiranim rokovima izmirivati svoje preuzete obveze.  

             Za investicije koje se sufinanciraju iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 

2014.-2020., Općina Pitomača iskoristila je pruženu mogućnost i od Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova EU, osigurala dio sredstava za pokriće dijela vlastitog učešća u istima. 

 

A Prisilna naplata potraživanja 

 Izvršavajući obvezu naplate prihoda, odnosno duga s osnova dospjelih neplaćenih 

potraživanja, u izvještajnom razdoblju nastavljen je kontinuitet izdavanja rješenja o ovrsi za 

prisilnu naplatu duga komunalne naknade, kao i njen zakonom predviđen otpis, praćenje i 

naplatu ostalih izdanih rješenje te slanje opomena za dospjela potraživanja. Nadalje 

kontinuirano se provode postupci promjene obveznika komunalne naknade i zaduživanje novih. 

 

B Pravomoćne sudske presude i sudske / izvansudske nagodbe 

 Općina Pitomača kao umješač, uključena je u sudski postupak tužitelja Hrvatski zavod 

za zdravstveno osiguranje protiv Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, radi naknade štete, 

vrijednosti spora 113.144,92 kuna, a kao tužena u sporu tužitelja BM d.o.o. Pitomača protiv 

Općine Pitomača, za isplatu po osnovu nedostataka predane stvari, vrijednosti spora 115.000,00 

kuna, a po povratu predmeta sa Vrhovnog suda.  

             Općina Pitomača naslijedila je imovinu iza pokojnog Miroslava Mihokovića iz 

Pitomače, a radi naplate novčane tražbine Croatia osiguranje d.d. Zagreb pokrenulo je spor 

vrijednosti 36.906,58 kuna, kao i Ksenija Kovač iz Pitomače, vrijednost spora 90.000,00 kuna.  

 



C Financijsko upravljanje i kontrola  

 Financijsko upravljanje i kontrola u Općini Pitomača usklađeno je sa resornim 

Zakonom, uvođenjem ISO standarda unutarnje kontrole koju je izradila tvrtka Universal Adria 

d.o.o. Zagreb. 

 

X. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

A Dostava akata na nadzor 

 Sukladno članku 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i u ovom 

razdoblju doneseni opći akti Općinskog vijeća dostavljani su na nadzor nadležnim 

ministarstvima ili županijskim uredima.   

 

B Ostvarivanje javnosti rada 

 Rad Općinskog načelnika i Općine Pitomača je javan. Stoga je nastavljena praksa 

primanja stranaka utorkom i četvrtkom, ali i ostalim danima ukoliko to istima ne odgovara, 

informiranje žitelja putem općinske web stranice, prigodnih radijskih emisija Pitomog radija, 

Gradskog radija Đurđevac, Informativnog centra Virovitica, pisanih medija poput Virovitičkog 

lista i Podravskog lista, kao i televizijskih emisija Plave televizije. 

            Općinska web stranica dopunjena je aplikacijom, izrađenom od strane Municipal d.o.o. 

Đakovo, kojom je omogućeno praćenje i pretraživanje isplata iz općinskog proračuna od 01. 

siječnja 2022. godine te je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt primatelj isplate iz 

proračuna, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, za koje je aktivnosti 

ta isplata izvršena i koja joj je svrha prema proračunskom planu. 

            Svojim djelovanjem u okviru zakonskih ovlasti i obveza, ja kao Općinski načelnik, moj 

zamjenik i predsjednik Općinskog vijeća, poduzimali smo mjere i radnje kojima se maksimalno, 

u uvjetima opće gospodarske situacije i proračunskih mogućnosti moglo raditi za dobrobit 

Općine, odnosno njezinih žitelja. Planove i projekte koji nisu realizirani u izvještajnom 

razdoblju, realizirati ćemo tijekom 2023. godine, ovisno o priljevu financijskih sredstava u 

Općinski proračun. 

 

 

KLASA: 024-03/23-01/ 

URBROJ: 2189-16-23-1 

Pitomača, 20. veljače 2023. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK:    

                  Željko Grgačić 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



                - P R I J E D L O G - 

 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/21. i 4/21.) i Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače, Općinsko vijeće na __. 

sjednici, održanoj _______ 2023. godine, donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 1. 7. 

do 31. 12. 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. 

 

 

KLASA: 024-03/23-01/ 
URBROJ: 2189-16-23-2 
Pitomača, _______2023. 
 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE  

                              

                     PREDSJEDNIK: 

    Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 


