
           Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
broj 68/18, 110/18. i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača, broj 1/21. i 4/21), Općinski načelnik Općine Pitomača, podnosi 
  

I Z V J E Š Ć E 

 O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2022. GODINU 

 

I. 

 Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je gradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu.  

 

II. 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Pitomača za 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je 15. prosinca 2021. godine, 

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Pitomača u 2022. godini donesen je 17. kolovoza 2022. godine, a Program o II. izmjenama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača u 

2022. godini donesen je 15. prosinca 2022. godine. 

Sve je objavljeno u „Službenom novinama“ Općine Pitomača broj 9/21, 7/22. i 10/22. 

 

                                                                III. 

 Od planiranog opsega Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu, koji je sadržavao opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima, kao 

i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja, 

tijekom 2022. godine realizirano je poslova u vrijednosti od 3.467.218,00 kuna (slovima: 

trimilijunačetristošezdesetsedamtisućadvjestoosamnaest kuna) na ime gradnje komunalne 

infrastrukture u slijedećim djelatnostima, kako slijedi: 

 

 Opis poslova: Planirano 

sredstava: 

Realizirano: Izvor 

financiranja: 

Gradnja 

vodoopskrbnog 

sustava 

Vodoopskrbni sustav zaseoka 

Šašnato Polje 

 398.000,00 kn 344.985,82 kn Općinski 

proračun: 

izvor 400 

Gradnja 

kanalizacijskog 

sustava 

Sustav odvodnje naselja  

Velika Črešnjevica  

  50.000,00 kn  48.250,00 kn Općinski  

proračun: 

izvor 100 



Gradnja  

plinskog 

sustava 

Gradnja i rekonstrukcije 

plinske mreže na području 

općine Pitomača 

          0,00 kn             0,00 kn     Općinski  

proračun: 

izvor 400 

Gradnja / 

rekonstrukcija  

groblja 

Izgradnja pješačkih staza, 

rasvjete i ograda na mjesnim 

grobljima 

          0,00 kn             0,00 kn Općinski 

proračun: 

izvor 400 

Gradnja / 

rekonstrukcija  

javne rasvjete 

Rekonstrukcija javne rasvjete  

na području općine Pitomača  

zamjenom rasvjetnih tijela i  

izmicanjem ormarića javne 

rasvjete iz postojećih  

trafostanica 

 100.000,00 kn     29.497,50 kn Općinski  

proračun: 

izvor 100 

Gradnja javno 

prometnih  

površina 

Uređenje pješačke staze u  

naselju Stari Gradac  

 180.000,00 kn    179.482,25 kn 

 

 

 

Općinski 

proračun:  

izvor 100 

 

Ukupno:   728.000,00 kn    602.215,57 kn  

 
Legenda: 
 - izvor 100 – opći prihodi i primici 
             - izvor 400 – prihodi za posebne namjene  
            - izvor 500 - pomoći  

 
IV. 

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Pitomača na usvajanje. 
 
 
KLASA: 363-01/21-01/21 
URBROJ: 2189-16-23-6 
Pitomača, 14. veljače 2023.    
 

                                              OPĆINA PITOMAČA                                
        

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 
                        Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                - P R I J E D L O G - 
 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

68/18, 110/18. i 32/20), članka 29. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 1/21. i 4/21) i Izvješća Općinskog načelnika, Općinsko vijeće na __. sjednici, održanoj 

__________ 2023. godine, donijelo je 

 

 

 Z A K L J U Č A K 

 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

 komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu 

 

 

I. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu. 

 

II. 

 Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

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

 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/21 

URBROJ: 2189-16-23-7 

Pitomača, _________ 2023. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                            PREDSJEDNIK: 

                                Rikard Bakan, mag.oec. 

 

  

 

 


