
Z A P I S N I K 
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 15. prosinca 2022. godine 
 

 
 
   Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-02/22-01/19, URBROJ: 2189-16-22-1 od 9. 

prosinca 2022. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača s početkom u 17,00 sati. 
 
   Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 11 vijećnika od ukupno 
15 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  
   Sjednici su nazočni: 

1. Rikard Bakan, 
2. Manfred Kodžaga, 
3. Svetlana Bastalić, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Željka Begović, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Zdravko Sesvečan, 
8. Mario Čajkulić,  
9. Siniša Bedeković, 
10. Mirko Pavleković, 
11. Zlatko Majstor. 
 

   Nisu nazočni: Tihomir Gregurek, Ivica Martinčević, Zdravko Dijaković i Mario Rengel 
koji su ispričali svoj izostanak. 

 
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Ivona Pankaz, županijska vijećnica i direktorica TZ Općine Pitomača, 

   - Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., 
   - Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
   - Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić”, 
   - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, 
   - Zlata Kovačević, voditelja Odsjeka za financije i proračun, 
   - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 

poslove, 
   - Maja Brođanac,  voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 

investicije, 
   - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 

 - Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
   - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
   - predstavnici medija. 
 
   Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći   
  

D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
    - Aktualni sat 
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1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu, 
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 

području općine Pitomača u 2022. godini,        
    3. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,   
  

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

   5. Donošenje Programa o izmjenama Programa korištenja  sredstava   ostvarenih  od   
prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2022. godinu,           

      6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2022. godinu,  

   7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,         

   8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Pitomača u 2022. godini,         

   9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području 
općine Pitomača u 2022. godini,        
   10. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“za 2022. godinu, 

            11. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2022. godinu,                 

            12. Donošenje II. Izmjena i dopuna Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2022. godinu,                          
            13. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. 

godinu,  
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu,     
15. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2023. godini,             
   16. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2023. godinu,  
   17. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2023. godinu,          
    18.  Donošenje Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
za 2023. godinu,             
      19.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. 

godinu,   20.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2023. godinu,   21. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,   
       

   22. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 
2023. godini,  

   23. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 
2023. godini,           
       24. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu, 

      25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,       
     

   26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu i 
projekcije za 2024. i 2025. godinu,   

   27. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača, 
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   28. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača,  
    29. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. godinu 

i projekcije za 2024. i 2025. godinu,  
   30. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 

Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
   31. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu 
„Drago Britvić“, 

   32. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 
plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“,    

            33. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 
2023. godinu, 

     34. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača, 
     35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća 

i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
     36. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili 

projekata za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Pitomača u području kulture, 
      37. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

općine Pitomača u 2022. godini,    
            38. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 

2023. godinu, 
     39. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u 

reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima u vlasništvu JLS 
samouprave na području Virovitičko - podravske županije u 2017. i 2018. godini,  

     40. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača, 

      41. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača, 

      42. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava 
Općinskog izbornog Povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača, 

      43. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za 
provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, 

44. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i 
načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju 
Križnica“ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih 
iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), 
            45. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 

nabave Općine Pitomača, 
             46. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim 

dobrom u općoj 
uporabi. 
    Predloženi dnevni red prihvaćen je sa 11 glasova ZA.   
   
 
- Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
 
Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 11 glasova ZA. 
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- Aktualni sat 
 
 
 
     Gosp. Zdravko Majstor ukazuje na potrebu za promjenom satnice za 

isključivanje vanjske rasvjete u vremenu od 23,00 sata do 5,00 sati u jutro, odnosno pita da li 
Općina može sama regulirati vrijeme. Također je zamolio za informaciju o skeli tj. tko je 
izvođač radova, koja je cijena koštanja, način financiranja i rokovi za izvođenje. 

    Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je isključivanje već 
složeno na vrijeme od 23,00 sata u 5,00 sati u jutro što potvrđuje i gosp. Tomislav Tišljar. 

   Gđa Maja Brođanac pojasnila je da ukupna vrijednost nove skele sa PDV-om iznosi 
6,8 mil. kuna, a sve se financira kroz plan oporavka i sredstvima Ministarstva mora, prometa i 
infrastrukture. Nadalje navodi da je u postupku javne nabave dobivena samo jedna ponuda i  
to od Marina Studio i obrt studio 360 iz Zagreba, sa kojima je sklopljen ugovor te za sada ide 
sve po planu, a rok  je kratak tj. do 15.2.2023. godine i do sada možemo biti zadovoljni sa 
tjekom radova. 

    Gosp. Rikard Bakan naglašava da Općina iz svojeg proračuna ne daje 
nikakva sredstva, a gosp. Željko Grgačić iznosi da je Općina sudjelovala sa sredstvima 
potrebnim za ishođenje projektne dokumentacije. 

 
  Gosp. Siniša Bedeković podsjeća da je jedno od predizbornih obećanja HDZ-a bila 
pitomačka obilaznica, a svjedoci smo da je prošle godine bilo dosta nesreća i naleta kamiona na 
poješake pa pita u kojoj je to fazi i da li se vrši koordinacija sa pitomačkom policijom radi 
sigurnosti prometa mještana Pitomače.  
           Gosp. Željko Grgačić  odgovorio je da izgradnja obilaznice nije bila predizborno 
obećanje HDZ-a, već je u suradnji sa županom pokrenut proces i dostavljen zahtjev prema 
Hrvatskim cestama za spomenutu zaobilaznicu za koju bi u mjesecu ožujku ili travnju trebali 
imati studiju utjecaja na okoliš što je sami početak, a kada i da li će obilaznica, ne može dati 
odgovor. Ponavlja da su Hrvatske ceste te koje pokreću investiciju pa je upravo nakon 
mnogobrojnih nesreća i stradalih ljudi u njima, istima upućen zahtjev zajedno sa županijom. Što 
se tiče koordinacije za PU, navodi da se prethodnih godina održavala svaka tri mjeseca, ali 
uslijed COVID-a se prekinulo održavanje. 
          Gosp. Siniša Bedeković  postavlja pitanje u svezi javnog natječaja od strane 
Komunalno Pitomača d.o.o. odnosno traži pojašnjenje o kakvom se to natječaju radi na koji se 
mogu javiti udruge i privatne osobe.  
         Gosp. Zdravko Paša odgovara da se takav javni natječaj provodi već godinama, ali se 
isti u zadnjih nekoliko godina obvezno mora objavljivati, odnosno sredstva se ne mogu dodijeliti 
bez provedenog javnog natječaja i sredstva su Komunalnom Pitomača d.o.o. priznati trošak te 
se na plaća porez. Skreće pažnju da je ova godina neplanirano financijski dobro završila pa se 
odlučilo ići na raspisivanje natječaja, a iznos je 30.000,00 kuna. 
         Gosp. Siniša Bedeković daje opasku da se išlo na povećanje cijena usluga građanima, 
a sada se dijele sredstva, na što je gosp. Zdravko Paša odgovorio da se to pritjecanje 
sredstava u mjesecu rujnu nije moglo očekivati. 
        Gosp. Siniša Bedeković upitao je u svezi školskog pribora i radnih bilježnica koje 
općina sufinancira od cca 200,00 do 300,00 kuna, da li će biti isplaćen svim roditeljima jer 
prema informacijama od strane nekih roditelja, ispada da iznos nije u potpunosti isplaćen i 
interesira ga po kojem principu se to isplaćuje i da li će biti naknadne isplate za one koji to do 
sada nisu ostvarili. 
          Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je isplata izvršena prije dva mjeseca, ali da se ti 
roditelji koje spominje mogu javiti u Općinu i biti će im isplaćeno, a radi se samo o onima koji 
nisu dostavili tiskanice sa potrebnim podacima razrednicima.  
 

       TOČKA 1. 
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                 Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu. 
 

 
 

               Gosp. Rikard Bakan zamolio je pročelnika za pojašnjenje. 
               Gosp. Danijel Petković iznio je slijedeće:„ Ovo je standardna procedura jer bliži se kraj 

godine i sukladno odredbama Zakona o proračunu, Općinski načelnik predložio je prijedlog II. 
izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu, a najbitnije je to da se ovim izmjenama i dopunama 
prihodi i rashodi Proračuna povećavaju za 2.843.500,00 kuna, prvenstveno iz razloga većeg 
ostvarenja naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina. Što se tiče prihodovne 
strane, ima još nekih prihoda koji su zasebno otvarani, povećavani i smanjivani, međutim isti ne 
utječu na ukupan iznos predloženog povećanja. Kod rashoda je skela nova investicija koja je 
krenula relativno kasno ove godine i s obzirom da nismo ranije imali izmjene i dopune 
proračuna za ovu godinu, ovim izmjenama i dopunama otvorena je nova stavka za pokriće 
dijela troška te investicije koja je po obračunu 3,664 mil. kuna u ovoj godini da bi se mogla 
isplatiti sredstva izvođačima radova. Trenutno proračunsko ostvarenje sa početkom mjeseca 
prosinca je gotovo 60 mil. kuna na strani prihoda, a mogla bi doći još neka sredstva pa bi se 
približili iznosu Proračuna od 65 mil. kuna što bi bilo rekordno ostvarenje proračuna Općine 
Pitomača“.  

        Gosp. Zdravko Majstora zanima kod programa 1019 (program poticanja razvoja 
turizma) povećanje financiranja rada Turističke zajednice za 180.000,00 kuna, na što je gosp. 
Danijel Petković odgovorio da je Turistička zajednica jedan od partnera na općinskim 
projektima i na neki način Općina pomaže TZ kada nema dovoljno prihoda za te projekte, a 
nakon povrata sredstava, TZ vrati sredstva Općini. 

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

         II. IZMJENE I DOPINE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
          ZA 2022.GODINU 

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

zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 2. 

 
Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne 

skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini. 
 

        Gosp. Rikard Bakan konstatira da su točke 2. do 9. današnjeg dnevnog reda vezane 
izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu jer predloženim izmjenama i dopunama proračuna, 
zbog većeg ili manjeg ostvarenja proračunskih pozicija dolazi i do potrebe za promjenom 
općinskih programa kojima je regulirano trošenje proračunskih sredstava. Tako se, npr. 
Program korištenja sredstava socijalne skrbi povećava sa 5.311.144,38 kuna na 6.029.144,38 
kuna. 
 
        Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

 P R O G R A M   
o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području  

općine Pitomača u 2022. godini 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. 
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godini (“Službene novine” Općine Pitomača broj 9/21. i 7/22) (u daljnjem tekstu: Program) u 
članku 2. stavku 1. brojka “5.311.144,38” zamjenjuje se brojkom “6.029.144,38”, a riječi u 
zagradi  

 
 
 
 

“slovima: pet milijuna tristo jedanaest tisuća sto četrdeset četiri kune i trideset osam 
lipa”, zamjenjuju se riječima “slovima: šest milijuna dvadeset devet tisuća sto četrdeset 
četiri kune trideset osam lipa”. 

 
Članak 2. 

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

 
TOČKA 3. 

 
       Donošenje Programa o izmjeni II. izmjeni Programa gradnje objekata i 

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

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

P R O G R A M 
      o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastructure na području općine Pitomača u 2022. godini 
 

        /Program o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastructure na  području općine Pitomača u 2022. godini sastvni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 4. 
 

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

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

P R O G R A M  
o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture na području  
općine Pitomača za 2022. godinu 

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

općine Pitomača za 2022. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/21) (u 
daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi: 

„Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu planirana su u iznosu od 1.820.000,00 kuna (slovima: 
milijun osamsto dvadeset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 

 
       - komunalna naknada                                               1.125.000,00 kuna 

- naknada za pravo puta           144.000,00 kuna 
- naknada za eksploataciju mineralnih           551.000,00 kuna 
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 sirovina             
- prihod od prodaje, zakupa i  
Dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske  
na području općine Pitomača.“.                  

          50.000,00 kuna 

         

 

 

  
 Članak 2 

        U članku 3. u tablici, u točki 1.1. brojka: „220.000,00“ zamjenjuje se brojkom: 
„260.000,00“. 
          Ispod točke 1.6. iza riječi UKUPNO, brojka: „300.000,00“ zamjenjuje se  
     brojkom: „340.000,00“. 
          U točki 4.2. brojka: „450.000,00“ zamjenjuje se brojkom: „300.000,00“. 

        Ispod točke 4.2. iza riječi UKUPNO brojka: „730.000,00“ zamjenjuje se brojkom: 
„580.000,00“. 

       Točka 5. i točka 5.1. brišu se. 
       Iza riječi SVEUKUPUNO brojka „1.980.000,00“ zamjenjuje se brojkom 

„1.820.000,00“. 
 

Članak 3. 
         Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
        
          Donošenje Programa o izmjenama Programa korištenja  sredstava   
ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu. 
 

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

P R O G R A M 
o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

          U Programu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. 
brojka: „200.000,00“  zamjenjuje se brojkom: „300.000,00“, a riječi u zagradi  „slovima: 
dvjesto tisuća kuna“ zamjenju se riječima „slovima: tristo tisuća kuna“. 
 

Članak 2. 
          U članku 3. stavku 1. točki 1. brojka: „50.000,00“ zamjenjuje se brojkom 
„100.000,00“. 
          U točki 3. alineji 1. brojka: „50.000,00“ zamjenjuje se brojkom „100.000,00“. 

 
Članak 3. 

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

TOČKA 6. 
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      Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2022. godinu. 
 
       Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
 
 
 

P R O G R A M 
o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
         U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu („Službene 
novine“ Općine Pitomača broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i 
glasi: 
         „U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu 
planiraju se u iznosu od 498.000,00 kuna (slovima: četiristo devedeset osam tisuća kuna), 
a koristit će se za sufinanciranje: 
- izgradnje vodoopskrbne mreže - 100.000,00 kuna, 
- izgradnje kanalizacijske mreže -   50.000,00 kuna, 
- aglomeracija Pitomača - 348.000,00 kuna.“. 
 

Članak 2 
         Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine    Pitomača. 

 
TOČKA 7. 

 
      Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godini. 
 
  
     Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

P R O G R A M 
o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
          U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada  u prostoru za 2022. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/21) (u 
daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi: 
„Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. 
godinu, planirana u iznosu od 130.000,00 kuna (slovima: sto trideset tisuća kuna), utrošiti 
će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 10.000,00 kuna, 
- izgradnju javno prometnih površina - 120.000,00 kuna.“. 
 

Članak 2. 
          Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 
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TOČKA 8. 
 

       Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području općine Pitomača u 2022. godini. 
   
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

 
 

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

općine Pitomača u 2022. godini 
 

I. 
       U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/21. i 7/22) točka III. mijenja se i glasi: 
 „Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 
Proračunu i to za: 
- financiranje programa javnih potreba u kulturi u iznosu 435.000,00 kuna (slovima: 
četiristo trideset pet tisuća kuna), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 
319.779,26 kuna (slovima: tristo devetnaest tisuća sedamsto sedamdeset devet kuna i 
dvadeset šest lipa), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 
2.095.992,20 kuna (slovima: dva milijuna devedeset pet tisuća devetsto devedeset dvije 
kune i dvadeset lipa).“. 

 
II. 

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

TOČKA 9. 
            
      Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na 
području općine Pitomača u 2022. godini. 
  
      Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

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

općine Pitomača u 2022. godini 
 

I. 
      U Programu javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini 
(„Službene novine“ broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Program) točka III. mijenja se i glasi: 
 „Za javne potrebe u sportu iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 
Proračunu i to za: 
- financiranje djelovanja Sportske zajednice općine Pitomača u iznosu 760.000,00 kuna 
(sedamsto šezdeset tisuća kuna), 
- financiranje djelovanja sportskih udruga u iznosu 250.000,00 kuna (dvjesto pedeset 
tisuća kuna).“. 

II. 
      Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
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TOČKA 10. 

 
           Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za 2022. godinu. 
 
 
 
 
       Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

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

 
 /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2022. godinu 
sastavni su dio  zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 11. 

 
           Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2022. godinu. 
  
       Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

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

 
 /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu  
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 12. 

 
           Donošenje  II. Izmjena i dopuna Centra za kulturu “Drago Britvić” za 
2022. godinu.                          
 
        Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

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

 
     /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2022. godinu  
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 

TOČKA 13. 
 

           Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 
2024. i 2025. godinu. 
 
          Gosp. Rikard Bakan napominje da je prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 
2023. godinu zajedno sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu dostavljen u materijalima 
sa detaljnim pojašnjenjem te je zamolio gosp. Danijela Petkovića za obrazloženje. 
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        Gosp. Danijel Petković izvjestio je slijedeće: „Sukladno  odredbama Zakona o 
proračunu, Općinski načelnik je do dana 15. studenoga ove godine uputio općinskim 
vijećnicima prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu, a nakon provedenog 
savjetovanja i uz manje izmjene,  ovaj prijedlog je danas pred vijećnicima. Istaknuo je da 
prijedlog proračuna za 2023. godinu iznosi 9.086.000,00 eura, projekcija za 2024. godinu 
4.631.500,00 eura, a projekcija za 2025. godinu 4.188.500,00 eura. U obrazloženju je  
 
 
 
navedeno da proračun za 2023. godinu odskače veličinom iznosa jer Općina ima 
sklopljene ugovore, prijave na natječaj, ugovore koji su u tijeku, projekte koji su 
provedeni, a nisu refundirana sredstva koja očekujemo u godini koja je pred nama.  
Najznačajnije kao i svake godine je da će ostvarenje prihoda diktirati i ostvarenje rashoda. 
Tako se kod proračunskih prihoda, prihodi poslovanja planiraju u iznosu od 8.833.000,00 
eura, a kao jedna od najznačajnijih stavki su prihodi poslovanja koji se sastoje od prihoda 
od poreza u iznosu 1.092.980,00 eura. Kod prihoda od pomoći tu su pomoći s osnove 
tekućih i s osnove kapitalnih ulaganja, a sve navedeno su pomoći prema ugovorima 
odnosno odlukama koje su donijete. Tekuće pomoći planiraju se ostvariti iz državnog 
proračuna i to kao sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 1,7 mil. eura, Ministarstva 
znanosti i obrazovanja u iznosu 1.900,00 eura za pomoć radu male škole Dječjeg vrtića 
„Potočnica“, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Virovitičko - podravske 
županije te kao inicijalna sredstva za ublažavanje posljedica elementarne nepogode. 
Kapitalne pomoći su iz državnog proračuna planirane u 2023. godini od Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 822.000,00 eura za projekte (izgradnja 
novog Dječjeg vrtića „Potočnica“ za jasličku grupu i dovršenje postojećeg dječjeg vrtića); 
od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 847.000,00 eura za izgradnju 
dijela komunalne infrastrukture proširenog djela gospodarske zone Rakitka; od Agencije 
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.073.000,00 eura za 
rekonstrukciju objekta područne škole u Starom Gracu u ispostavu dječjeg vrtića; od 
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 672.000,00 eura za izgradnju 
nove skele Križnica…) 
Kod prihoda od imovine, naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina 
planirana je u iznosu od 678.520,00 eura, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 
u iznosu od 397.700,00 eura. Unutar toga su i prihodi proračunskih korisnika, a jedan od 
značajnijih je prihod korisnika Dječji vrtić u iznosu 112.000,00 eura. Prihodi od prodaje 
proizvoda i roba te pruženih usluga  i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 
43.000,00 eura i to su planirana sredstva prema potpisanom ugovoru sa LAG Virovitički 
prsten. Kod prihoda od kazni i ostalih prihoda očekujemo povrat uloženih sredstava za 
projekta Spektar koji  završava 31.12. ove godine. Prihodi od prodaje nefinancijske 
imovine planirani su u iznosu od 14.000,00 eura, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje 
zemljišta i objekata koje smo dobili od Centra za socijalnu skrb. Kod prihoda od prodaje 
nefinancijske imovine i zaduživanja radi se o kreditu kojeg nismo iskoristili u cijelosti pa u 
slučaju potrebe sredstva možemo koristiti.   
          Što se tiče rashodovne strane, tu je 20-tak programskih aktivnosti kojima se 
bavimo, od djelokruga rada Općinskog vijeća koje sudjeluje sa samo 75.100,00 eura i to 
za isplatu naknade za rad članova predstavničkog tijela, naknade za provođenje izbora za 
članove VMO koji su planirani u 2023. godini kao i rashodi vezani za rad političkih stranka 
zastupljenih u Općinskom vijeću. Drugi proračunski razdjel je Jedinstveni upravni odjel 
koji obuhvaća sve ostalo što se iz proračuna financira, pa i proračunske korisnike. Ukoliko 
ima potrebe za pojašnjenjem, vijećnici mogu postavljati pitanja“. 
  
        Gosp. Siniša Bedeković osvrnuo se na gospodarstvo koje je pokretač svega pa ga 
zanima iznos od 721.000,00 eura od čega je 520.000,00 eura namijenjeno za 
poduzetničku zonu Rakitka, a svega 42.000,00 eura za poticanje poljoprivrede što smatra 
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da je premalo. Mišljenja je da ukoliko nema interesa za investiranje poduzetnika u 
industrijsku zonu, mogla bi se ta sredstva iz poduzetničke zone preusmjeriti za 
poljoprivredu na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da sredstva pomoći koja su 
namijenjena za infrastrukturno opremanje poduzetničke zone, ne mogu se preusmjeriti na 
poziciju poticanja poljoprivredne proizvodnje niti na bilo koju drugu poziciju. Naglašava da 
planirana sredstva za poljoprivredu nisu ništa manja u odnosu na sredstva koja smo imali 
u dosadašnjim mjerama te se smatralo da su dovoljna za ovu kategoriju jer je posebna 
kategorija pomoći za  
 
 
 
 
poduzetništvo. Istaknuo je da ukoliko bude potrebe, izmjenama i dopunama može se naći 
prostora za povećanje, ali ne na štetu sredstava koja služe za opremanje komunalnom 
infrastrukturom. 
 
         Gosp. Rikard Bakan iznosi da niti jedne godine nisu realizirana sredstva koja su 
predviđena za gospodarstvo, a ukoliko bude potrebe, sredstva će se preusmjeriti 
izmjenama i dopunama. 
  
          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

PRORAČUN OPĆINE PITOMAČA  ZA 2023. GODINU I 
        PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU 

 
      /Proračun Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

              
 

          TOČKA 14. 
  

           Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. 
godinu. 

  
          Gosp. Rikard Bakan iznosi da je ovom Odlukom uređena je struktura i 
izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, korištenje vlastitih prihoda, 
nadzor proračunskih korisnika te su propisane kazne za nepridržavanje iste. 

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

 
        O D L U K U 

                  o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu 
 
 

           /Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu sastavni je dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 

          TOČKA 15. 
 

            Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području 
općine Pitomača u 2023. godini. 

          
            Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
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P R O G R A M 

KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
U 2023. GODINI 

 
 
      /Program korištenja socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2023. godini 

sastavni je dio zapisnika/. 
 
 
 
 

TOČKA 16. 
 
       Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu. 
 
       Gosp. Rikard Bakan iznosi da su za Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2023. godini planirana sredstva u iznosu od 1.009.500,00 eura 
koja će se rasporediti za financiranje gradnje komunalne infrastrukture Gospodarske zone 
Rakitka I, vodoopskrbnog sustava, kanalizacijskog sustava, plinskog sustava, gradnju 
javno prometnih površina, gradnju i rekonstrukciju groblja i javne rasvjete, aglomeraciju, 
javna parkirališta te sanaciju i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klisa“. 

       Gosp. Zlatko Majstora zanima da li je kod javno prometnih površina, izgradnja 
pješačke staze u Pitomači, predviđen i dovršetak izgradnja pješačke staze u Dravskoj ulici 
u Pitomači na što je gosp. Željko Grgačić  odgovorio da se to odnosi na sve ulice u  
Pitomači jer uskoro će završiti aglomeracija i biti će potrebno asfaltirati pješačke staze. 
  

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

P R O G R A M 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2023. GODINU 
 

        /Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastructure na području općine 
Pitomača za 2023. godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 17. 

 
         Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu. 
  
    Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2023. GODINU 
 
 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
        Ovim se Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2023. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 
financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, a koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti 
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održavanja i uređenja u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, 
održavanja javnih prometnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, odvodnje 
atmosferskih voda, održavanja i uređenja javne rasvjete, te održavanja groblja. 

 
SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA  

 
Članak 2. 

         Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2023. godinu planirana su u iznosu od 280.000,00 eura (slovima: dvjesto 
osamdeset tisuća eura), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 

 
 
   - komunalna naknada                                        150.000,00 eura 

- naknada za pravo puta              20.000,00 eura 
- naknada za eksploataciju 

mineralnih sirovina             
- prihod od prodaje, zakupa i  

dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u 

vasništvu Republike Hrvatske 
  na području općine  
        Pitomača.                                                   

                                               

            102.000,00 eura 
               8.000,00 eura 

        

 

 
Članak 3. 

             Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu po vrsti komunalne 
djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi: 

 

Rb. Opis poslova: 
Planirana                                                       

vrijednost: 

1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 

 

1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina  13.000,00 eura 

1.2. Uređivanje drveća, živica i cvjetnih gredica    3.000,00 eura 

1.3. 
Održavanje javnih zelenih površina  
strojnom  košnjom i malčiranjem 

23.000,00 eura 

1.4. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  2.000,00 eura 

1.5. Održavanje spomenika i spomen-obilježja  2.000,00 eura 

1.6. Ručno čišćenje javno-prometnih površina  2.000,00 eura 

                                                   U K U P N O:               45.000,00 eura 

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

2.1. 
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno  
planiranje, iskop zemljanog materijala sa  
izradom pokosa kod proširenja trupa cesta  

      55.000,00 eura 

2.2. 
Sanacija oštećenog asfalta sa  
zamjenom tampona, krpanje udarnih  
rupa nerazvrstanih cesta  

       15.000,00 eura 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste     5.000,00 eura 
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2.4. 
Postava vertikalne i horizontalne  
signalizacije 

    
   5.000,00 eura 

2.5. Zimska služba  15.000,00 eura 

                                                           U K U P N O:   95.000,00 eura 

3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

3.1. Čišćenje kanala i potoka   10.000,00 eura 

3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala   10.000,00 eura 

3.3. 

Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada  
šahta, revizionih okana i sllivnika, 
zacjevljivanje kanala oborinskih voda,  
izrada asfaltnih muldi, betonskih  
kanalica i postava rubnjaka, zamjena 
i popravak cijevnih propusta, nabava 
i postava usporivača prometa, izgradnja 
ograda uz nerazvrstane ceste 

  15.000,00 eura 

                                                             U K U P N O:    35.000,00 eura 

4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 

4.1. 
Materijal i usluge održavanja javne  
rasvjete 

   
    35.000,00 eura 

4.2. 
Potrošnja električne energije za kjavnu 

        rasvjetu 
    60.000,00 eura 

                                                            U K U P N O:             95.000,00 eura 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA  

5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica     10.000,00 eura 

                                                            U K U P N O:     10.000,00 eura 

                                                     S V E U K U P N O:         280.000,00 eura 

 
ZAVRŠNE ODREDBE 
                                                           Članak 4. 
        Za utrošak sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
nadležan je Općinski načelnik, uprava društva “Komunalno Pitomača” d.o.o. i Odsjek za 
prostorno uređenje i komunalne poslove. Radi efikasnije i racionalnije realizacije 
Programa, Općinski načelnik može izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih 
rashoda i izdataka utvrđenih ovim Programom. 
        Općinski načelnik dužan je svoje izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade 
dostaviti Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće za prethodnu godinu.     
 

    Članak 5. 
         Plan zimske službe za razdoblje 2022. - 2023. godine sastavni je dio ovog 
Programa. 

 
                                                           Članak 6. 
        Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2023. godine. 
               

              TOČKA 18. 
 

          Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  
zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2023. godinu. 
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      Gosp. Rikard Bakan navodi da su sredstva za ostvarenje ovog Programa 
planirana u iznosu od 32.000,00 eura i to od  prihoda od zakupa  poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH za namjenu navedenu u članku 3. Programa. 
          Gosp. Siniša Bedeković pita da li može dobiti informaciju po kojem programu  je 
Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo Srednjoj školi Pitomača 27 ha poljoprivrednog 
zemljišta na što je gosp. Goran Perović odgovorio je da Općina ne raspolaže s tim 
podacima, a sukladno članku Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sredstva mogu biti 
dodijeljena znanstvenim i znanstveno obrazovnim institucijama. 

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

             P R O G R A M 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
         za 2023. godinu 

 
                 UVOD 

          Članak 1. 
   Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača. 

 
SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA          
      
                                              Članak 2. 
        Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2023. godinu planirana su za 

ostvarenje u iznosu od 32.000,00 eura (slovima: trideset dvije tisuće eura) i to od prihoda 
od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 
NAMJENA SREDSTAVA 

       Članak 3. 
       Sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta utrošiti će se 

na slijedeće projekte i aktivnosti:  
 
1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture 

vezane za poljoprivredu 
 
        Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2022. 

godini obuhvaća sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova 
nerazvrstanih cesta u naseljima na području općine Pitomača koje se koriste za ulazak u 
naselje i prometovanje poljoprivredne mehanizacije. Za provedbu ovih aktivnosti planirana 
se 8.000,00 eura. 

 
2. Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede 
 
 Programom će se sufinancirati projekti poticanja poljoprivredne proizvodnje tipa 

provođenja analize kvalitete poljoprivrednog zemljišta, izobrazbe poljoprivrednika za 
rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi, subvencioniranje troškova umjetnog 
osjemenjivanja goveda, a prema potrebi provoditi će se edukacija, promidžba i 
informiranje ruralnog stanovništava o europskim fondovima, mogućnostima unaprjeđenja 
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gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, o održivom razvoju, ekološkoj proizvodnji i 
slično. U 2023. godini za ove projekte i aktivnosti planira se 4.000,00 eura. 

 
3. Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge 
 
       U 2023. godini provoditi će se programi deratizacije i dezinsekcije te ostalih 

veterinarskih usluga radi sprječavanja uzroka nastalih štetnim djelovanjem poljoprivredne 
proizvodnje, za što su planirana slijedeća sredstva: 

 provođenje deratizacije i dezinsekcije - 10.000,00 eura,  
 veterinarske usluge - 5.000,00 eura, 
 subvencija pregleda na trihinelozu - 3.500,00 eura.  
  
 
 
 
4. Geodetsko - katastarska izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta i sređivanje 

vlasničkih odnosa nad istim  
 
  Za rješavanje geodetsko - katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta i 

sređivanje vlasničkih odnosa nad istim u 2023. godini planirana su sredstva u slijedećim 
iznosima:  

 objave oglasa - 1.500,00 eura. 
 

                REALIZACIJA PROGRAMA 
Članak 4. 

 Planirana i raspoređena novčana sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog 
Programa izdvajati će se iz Proračuna Općine Pitomača u skladu s dinamikom njegovog 
punjenja.  

 Planirana i raspoređena sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog Programa 
mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Pitomača mijenjati ovisno o 
ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanim potrebama. 

 Za realizaciju ovog Programa zadužen je Općinski načelnik. 
 

               ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 5. 

 Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2023. godine. 

 
TOČKA 19. 

 
      Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. 
godinu. 

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

P R O G R A M 
utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu 

 
Članak 1. 

 Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu (u daljnjem 
tekstu: Program) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i 
očuvanja kulturnih dobara na području općine Pitomača. 

 
 Članak 2. 
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  Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Pitomača za 2023. 
godinu u ukupnom iznosu od 20,00 eura (slovima: dvadeset eura). 

redstva spomeničke rente koriste se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 
 

 Članak 3. 
 Sredstva spomeničke rente utrošiti će se za provođenje aktivnosti kroz Program 

javnih potreba u kulturi, Aktivnost A102302, Financiranje vjerskih zajednica. 
 

               Članak 4. 
         Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2023. godine. 

 
 
 
 
 

              TOČKA 20. 
  
   Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. 

godinu. 
  

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

        P R O G R A M 
           utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

 
         Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa za 
2023. godinu kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja 
šuma (drvni sortimenti) u visini 3,5%, a u područjima od posebne državne skrbi u visini 
od 5% prodajne cijene proizvoda na panju. 

 
                                               Članak 2. 
  Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne 

samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za 
financiranje izgradnje komunalne infrastrukture. 

 
                                               Članak 3. 
  U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu 

planiraju se u iznosu od 60.000,00 eura (slovima: šezdeset tisuća eura), a koristit će se za 
sufinanciranje: 

- izgradnje vodoopskrbne mreže - 10.000,00 eura, 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 10.000,00 eura, 
- aglomeracija Pitomača - 40.000,00 eura. 
 
                                                   Članak 4. 
  Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2023. godine. 
 

            TOČKA 21. 
         

   Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu. 
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                           Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

                                               P R O G R A M 
                utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada   

         u prostoru za 2023. godinu 
 

                                                  Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine Pitomača za 
2023. godinu. 

 
                                                  Članak 2. 
  Prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 

izgrađena zgrada nalazi predstavlja iznos u visini od 30% naknade za zadržavanje  
 
 
 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koristi se namjenski za izradu prostornih 
planova te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih 
naselja. 

 
Članak 3. 

   Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2023. godinu, planirana u iznosu od 15.000,00 eura (slovima: petnaest tisuća eura), 
utrošiti će se za: 

- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 2.500,00 eura, 
- izgradnju javno prometnih površina - 12.500,00 eura. 
 

Članak 4. 
   Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2023. godine. 
 

TOČKA 22. 
 
  Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine 

Pitomača u 2023. godini. 
               
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

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

općine Pitomača u 2023. godini 
 

I. 
Programom javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti  u kulturi koje će se financirati iz 
Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun). 

 
II. 

Javne potrebe u kulturi na području općine Pitomača ostvariti će se: 
 - djelovanjem ustanova kulture, udruženja i udruga u kulturi, te promicanjem i 

poticanjem umjetničkog i kulturnog stvaranja, 
 - investicijskim održavanjem i adaptacijom objekata kulture, sakralnih objekata i 

spomenika kulture, 
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 - akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju 
kulturnog života, 

 - održavanjem i nabavom nove opreme, 
 - stručnim radom u području kulture. 
 
                                                         III. 
Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 

Proračunu i to za: 
- financiranje programa javnih potreba u kulturi u iznosu 61.500,00 eura (slovima: 

šezdeset jedna tisuća petsto eura), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 

52.700,00 eura (slovima: pedeset dvije tisuće sedamsto eura), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 

204.100,00 eura (slovima: dvijesto četiri tisuće sto eura). 
                  
 
 
 

                    IV. 
       Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog Programa raspoređuju se korisnicima na 
temelju provedenog javnog natječaja ili javnog poziva.    

  Sredstva iz točke III. alineje 2. i 3. ovog Programa raspoređuju se korisnicima na 
temelju zaključenih ugovora kojima se reguliraju međusobna prava i obveze. 

 
                                                       V. 

         Sredstva utvrđena ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun korisnika 
sukladno sklopljenim ugovorima. 
           Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda. 

 
                                                      VI. 

          O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su ovim Programom raspoređena 
sredstva dužni su podnijeti Općini Pitomača godišnje izvješće o radu sukladno sklopljenom 
ugovoru o sufinanciranju programa. 

 
                                                    VII. 
 Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2023. godine. 
           

            TOČKA 23. 
 
  Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine 

Pitomača u 2023. godini. 
 
       Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 

 
           P R O G R A M 

                            javnih potreba u sportu na području 
                                općine Pitomača u 2023. godini 

 
                                                       I. 
 Programom javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2023. godini (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su od  
lokalnog značenja, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu 
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(u daljnjem tekstu: Proračun). 
 

                                                      II. 
Javne potrebe u sportu na području općine Pitomača ostvariti će se: 
- poticanjem i promicanjem sporta, 
- provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 
- djelovanjem Sportske zajednice općine Pitomača i sportskih udruga, 
- treningom, organiziranjem i provođenjem domaćih i međunarodnih natjecanja,     
- sportsko rekreacijskim aktivnostima građana, 
- planiranjem, izgradnjom i održavanjem sportskih objekata, 
- stručnim radom u sportu, obrazovnoj i informacijskoj djelatnost u sportu. 
 
                                                      III. 
Za javne potrebe u sportu iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 

Proračunu i to za: 
 
 
 
- financiranje djelovanja Sportske zajednice općine Pitomača u iznosu 120.000,00 

eura, 
- financiranje djelovanja sportskih udruga u iznosu 50.000,00 eura. 
 

                                                                                IV. 
Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog Programa raspoređuju se korisniku na temelju 

zaključenog ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. 
Sredstva iz točke III. alineje 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima nakon 

provedenog javnog natječaja ili javnog poziva i zaključenog ugovora o sufinanciranju 
programa. 

 
                                                       V. 
O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su ovim Programom raspoređena 

sredstva dužni su podnijeti Općini Pitomača godišnje izvješće o radu sukladno sklopljenom 
ugovoru o sufinanciranju programa. 

 
                                                         VI. 
Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 

snagu 01. siječnja 2023. godine. 
 

        TOČKA 24. 
 

  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu. 

 
  Gosp. Rikard Bakan  navodi da su u prijedlogu navedena planirana sredstva u 

iznosu od 4.700,00 eura i njihova raspodjela za rad svih političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu.  

 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je da li se sredstva za rad političkih stranaka 
smanjuju zbog manjeg broja stanovništva na području naše općine na što je gosp. 
Rikard Bakan odgovorio potvrdno. 

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

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
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 Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu 
 
 

 Članak 1. 
Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje 
se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun) za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 

 
Članak 2. 

         Sredstva planirana u Proračunu za rad političkih stranaka zastupljenim u 
Općinskom vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke iznose 4.700,00 eura (slovima: 
četiri tisuće sedamsto eura). 

 
 

 
 

    Članak 3. 
   Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u godišnjem 

iznosu od 270,00 eura, tako da se sredstva raspoređuju pojedinoj političkoj stranci 
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:   
  

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (9 članova)          2.430,00 eura, 
- DOMOVINSKI POKRET - DP, ZELENA LISTA, HRVATSKA SELJAČKA  
STRANKA BRAĆE RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ - DOMOVINSKI POKRET - DP (1 član)                             
                                                                                                     270,00 eura, 
- ZELENA LISTA (1 član)                                                                   270,00 eura, 
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP (2 člana)             540,00 eura, 
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS (1 član)                    270,00 eura,                   
- HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE - HSPD (1 član)                     270,00 eura.                                                                               

 
Članak 4. 

  Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog  spola, političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 
članu Općinskog vijeća, što predstavlja mjesečnu svotu od 27,00 eura tako da političkoj 
stranci pripada i pravo na naknadu i to: 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (2 članice)     54,00 eura. 
 

Članak 5. 
    Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
    Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se tromjesečno u 

jednakim iznosima na žiro-račun političke stranke. 
 

Članak 7. 
        Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za financije i proračun. 

 
Članak 8. 

    Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. siječnja 2023. godine. 
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TOČKA 25. 
 

   Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 

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

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ZA 2023. GODINU 
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GOIDNU 

 
 

           /Financijski plan Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 
2025. godinu  sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
 
 
 
 

TOČKA 26. 
 

   Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 

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

 
FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2023. 

GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GOIDNU 
 

 /Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu sastavni je  dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 

TOČKA 27. 
 

        Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača. 

 
  Gosp. Rikard Bakan konstatira da su na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice 

i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, pristigle zamolbe koje ne udovoljavaju 
uvjetima iz natječaja te Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za izbor 
ravnatelja/ice predlaže imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice. 
Prijedlog je da se za v.d. ravnatelja na nepuno radno vrijeme do imenovanja ravnatelja na 
temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana, ponovno imenuje gosp. 
Marinko Barčan iz Pitomače. 

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

O  D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Pitomača 
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  1. MARINKO BARČAN, dipl.ing.agr. iz Pitomače, Frana Galovića 12, OIB: 
38886918821, imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
          2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od 16. prosinca 
2022. godine do imenovanja ravnatelja Knjižnice i čitaonice na temelju ponovljenog 
natječaja, a najduže do godinu dana. 

 3. Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja urediti će 
se posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 

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

O b r a z l o ž e n j e: 

  Općina Pitomača dana 11. studenoga 2022. godine objavila je Ponovljeni javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno 
radno  
vrijeme od 20 sati tjedno, u „Narodnim novinama” i na web stranici Općine Pitomača 
www.pitomaca.hr. 

Na raspisani natječaj pristigle su dvije prijave i to kandidatkinje Ivane Fosić 
Crnjaković i Mateje Makar Kiš.  Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za 
izbor i  

 
 
 

imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača uvidom u natječajne prijave 
utvrdilo je da obje kandidatkinje ne ispunjavaju natječajne uvjete budući da nemaju 
položen knjižničarski ispit te nemaju radno iskustvo u u knjižnici (najmanje pet godina 
rada u knjižnici), stoga nije izvršen izbor. 

Člankom 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 

35/08. i 127/19), propisano je da ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko 

od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do imenovanja 

ravnatelja ustanove temeljem istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja 

ustanove, ali najduže do godinu dana. Temeljem naprijed navedenoga i prijedloga 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, Marinko 

Barčan iz Pitomače, Frana Galovića 12, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Pitomača do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, 

a najduže do godinu dana.  

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.  
       

 
TOČKA 28. 

 
   Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i 
čitaonice Pitomača. 

 
  Gđa Mirela Tudić Rengel pojašnjava da se zbog usklađenja sa Zakonom o 

kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi predlaže donošenje Pravilnika o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu 
koji predlaže ravnatelj, a Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost na isti. U strukturi 
postojećih radnih mjesta nema nikakvih promjena. 

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

Z A K L J U Č A K 

http://www.pitomaca.hr/


                25 

 

o davanju prethodne suglasnosti  na Pravilnik o plaćama i drugim 
materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača 

 
Članak 1. 

        Općinsko vijeće Općine Pitomača ovim Zaključkom daje prethodnu suglasnost na 
Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i Čitaonice 
Pitomača, KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2189-16-4-22-1 od 29. studenoga 2022. 
godine. 

 
   Članak 2. 

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

TOČKA 29. 
 

        Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. 
godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. 

 
       Gosp. Zlatko Majstor zamolio je za pojašnjenje redovnog poslovanja u iznosu od 
104.000,00 eura što je veliko povećanje, na što je gosp. Rajko Stilinović odgovorio da 
je to bilo u skladu sa II. izmjenama, a plan se smanjuje iz razloga što je još prestalo samo 
uređenje fasade na Kino sali. 
 

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

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ ZA 2023. 
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GOIDNU 

 
       /Financijski plan Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. godinu i projekcije za 

2024. i 2025. godinu sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača/. 

 
TOČKA 30. 

 
        Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 

        Gđa Mirela Tudić Rengel pojasnila je da zbog usklađenja sa Zakonom o 
kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi predlaže se donošenje novog 
Statuta Centra za kulturu koji predlaže ravnatelj, a Općinsko vijeće daje prethodnu 
suglasnost na isti. Najvažnija izmjena odnosi se na način izbora ravnatelja. Do sada je 
ravnatelja biralo predstavničko tijelo dok novonastalim izmjenama ravnatelja bira i 
razrješuju izvršno tijelo odnosno Općinski načelnik.Ujedno, Zakonom je stavljena obaveza 
usklađenja statuta kulturnih ustanova sa Zakonom, u roku od 6 mjeseci od dana na 
stupanja na snagu istog. 

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

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

Članak 1. 
        Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
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KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 2189-16-4-22-1 od 29. studenoga 2022. godine, a koji 
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Članak 2. 

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

TOČKA 31. 
 
     Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

 
       Gosp. Rikard Bakan navodi da isto kao i u prethodnoj točki, zbog usklađenja sa 

Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, predlaže se 
donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Centra za kulturu koji predlaže ravnatelj, a Općinsko vijeće daje prethodnu 
suglasnost na isti. U strukturi postojećih radnih mjesta nema nikakvih promjena. 

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

Z A K L J U Č A K  
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu  

“Drago Britvić” 
 

Članak 1. 
     Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu “Drago Britvić”, KLASA: 011-01/22-
01/03, URBROJ: 2189-16-4-22-1, od 29. studenoga 2022. godine, a koji se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 
Članak 2. 

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

TOČKA 32. 
 
      Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Centra za 
kulturu „Drago Britvić“. 

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

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim 

materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu “Drago Britvić” 
 

Članak 1. 
      Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim 

materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu “Drago Britvić”, KLASA: 011-01/22-
01/02, URBROJ: 2189-16-4-22-1 od 29. studenoga 2022. godine, a koji se nalazi u prilogu 
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i čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

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

 
TOČKA  33. 

 
      Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine 

Pitomača za 2023. godinu. 
 
      Gosp. Rikard Bakan konstatira da Općina Pitomača ne planira davanje koncesija 

na području općine Pitomača u 2023. godini te je o tome dužna izvjestiti ministarstvo 
nadležno za financije. 

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

GODIŠNJI PLAN 
davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu 

 
 
 
 
 

Članak 1. 
         Godišnji plan davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan) sadržava osobito: 
  1. planirani broj koncesija, 
  2. predviđene vrste i predmete koncesija, 
  3. rokove na koje se koncesije planiraju dati, 
  4. pravnu osnovu za davanje koncesije, 
  5. procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju, 
  6. popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom 

za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije te obrazloženjem 
razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije. 

 
Članak 2. 

          Općina Pitomača u 2023. godini ne planira davanje koncesija na području općine 
Pitomača. 

 
Članak 3. 

         Plan koncesija dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije najkasnije do kraja 
siječnja iduće godine. 

 
Članak 4. 

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

   
TOČKA 34. 

 
       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine 

Pitomača. 
 

     Gosp. Rikard Bakan navodi da obzirom da su u Zakonu o lokalnim porezima 
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iznosi navedeni u kunama iskazani u eurima, a stupaju na snagu na dan uvođenja eura 
kao službene valute u RH, iznosi navedeni u postojećoj odluci iskazuju se u EURU te se 
predlaže donošenje ove Odluke o izmjenama postojeće odluke o općinskim porezima. 

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

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o općinskim porezima 
Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

        U Odluci o općinskim porezima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. riječi „7,50 kuna“ zamjenjuju 
se riječima „1,00 eura“. 

 
Članak 2. 

        Članak 8. mijenja se i glasi: 
„Za korištenje javnih površina, ovisno o namjeni, plaća se porez na korištenje javnih 

površina kako slijedi: 
 
 
 
 
 

1. za privremeno uskladištenje materijala,  
drva, robe ispred zgrada i na ostalim  
javnim površinama 

0,50 eura/m² dnevno 

2. za korištenje javne površine u  
ugovorenom roku gradnje, osim ako je 
investitor JLP(R)S, ustanove i  
trgovačka društva u isključivom ili 
pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S, tada se 
daje  
bez naknade 

0,50 eura/m² dnevno 

3. za korištenje javne površine  
izvan ugovorenog roka gradnje, osim ako je 
investitor JLP(R)S, ustanove i  
trgovačka društva u isključivom ili 
pretežitom vlasništvu RH, JLP(R)S, tada se 
daje  
bez naknade 

1,00 eura/m² dnevno 

4. za postavljanje pokretne naprave - štanda  
za prigodne prodaje prilikom  
manifestacija, blagdana i sl. 

 1,50 eura/ m² dnevno 

5. za korištenje javne površine  radi  
postavljanja tende, stolova i stolica u  
svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti  

2,00 eura/m² mjesečno 

6. Za postavljanje šatora prigodom  
održavanja manifestacija 

0,50 eura/m² dnevno 

7. Za postavu zabavne radnje/vrtuljak,  
tobogan, cirkus i sl. 

 0,50 eura/m² dnevno 

8. Za prodaju poljoprivrednih  proizvoda  
(voće, povrće, sadnice, presadnice i sl.) iz 
vlastite proizvodnje na javnoj površini  

 bez naknade 
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ispred vlastite nekretnine   

9. Za prodaju poljoprivrednih  proizvoda  
(voće, povrće, sadnice, presadnice i sl.) iz 
vlastite proizvodnje na javnoj površini  
 ispred društvenih domova, oko  
tržnice,  javnim šetnicama, na  
trgovima, parku i sl. 

 1,00 eura/m2 dnevno 

10. Za prodaju ostale robe (igračke,  
odjeća, obuća i sl.) oko tržnice u Pitomači 

1,00 eura/m2 dnevno 

11. Za prodaju božićnih drvaca 1,00 eura/m² dnevno 
 

12. Za prodaju cvijeća i svijeća  
prigodom blagdana Svih Svetih 

1,00 eura/m² dnevno 

13. Za postavljanje reklamnih panoa - godišnje 
- do 1 m² 
- do 5 m² 
- preko 5 m² 

 
                 40,00 eura 

80,00 eura 
200,00 eura 

14. Za postavljanje reklamnih panoa - 
transparenata 

1,00 eura/m² dnevno 

15. Za postavljanje stolova, klupa, štandova u 
svrhu izborne promidžbe, referenduma 

1,50 eura/m² dnevno 

16. Za postavu izložbenog prodajnog  
asortimana ispred trgovina/izloga  

2,00 eura/m2 mjesečno 

17. Za postavljanje kioska - mjesečno 
           -     do 15 m2 

- do 20 m2 
- do 25 m2 
- do 30 m2 

 
  20,00 eura  
  25,00 eura  
  30,00 eura 
  40,00 eura 

18. Pokretne trgovine  25,00 eura/mjesečno 

19. Za postavljanje stolova, klupa, štandova  
od strane neprofitnih udruga  
humanitarnog karaktera (prava  
ljudi, životinja, očuvanje okoliša i sl.) 

    
bez naknade 

 
„. 

Članak 3. 
     Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača,  a stupa na 

snagu i primjenjuje se na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
 

 
TOČKA 35. 

 
         Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima 
Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
 
          

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

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o  visini naknade članovima Općinskog vijeća 

i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
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        U Odluci o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21) (u 
daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi: 
         „Visina naknade iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi: 
- predsjedniku, za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u neto iznosu 

1.000,00  kuna / 132,72 eura mjesečno, 

- potpredsjedniku, za obavljanje dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća  u neto iznosu 

640,00 kuna / 84,94 eura mjesečno 

- članovima Općinskog vijeća, za obavljanje vijećničke dužnosti u Općinskom vijeću u neto 

iznosu 400,00 kuna / 53,09 eura mjesečno, 

- članovima radnih tijela Općinskog vijeća, za prisustvovanje i sudjelovanje na radnim 
sjednicama, u neto neoporezivom iznosu u visini dnevnice za službeno putovanje u 
tuzumstvu koje traje više od 12 sati i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, po održanoj 
sjednici, 
- službenicima za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća, u neto neoporezivom 

iznosu u visini dnevnice za službeno putovanje u tuzumstvu koje traje više od 12 sati i 

dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, ukoliko se sjednica održava izvan radnog 

vremena, po održanoj sjednici.“. 

 
Članak 2. 

         Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a  stupa na 
snagu 01. siječnja 2023. godine. 

 
 
 

TOČKA  36. 
 

        Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili 
projekata za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Pitomača u području 
kulture. 
 
          Gđa Mirela Tudić Rengel pojasnila je da iz Zakona o kulturnim vijećima i 
financiranju javnih potreba u kulturi proizlazi da akt o osnivanju Povjerenstva donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a njime se 
utvrđuje broj stručnih povjerenstava i djelokrug, broj članova, način rada i odlučivanja 
sukladno Zakonu. 
 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata 

za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture 
 

 
         /Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za 
financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture  sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA  37. 

 
          Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine 
Pitomača u 2022. godini. 
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         Gosp. Rikard Bakan navodi da iz Zakona o sustavu civilne zaštite proizlazi obveza 
Općine da uz Proračun za 2023. godinu razmotri Analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području općine za 2022. godinu, a istu ste primili u materijalima. 
 
         Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA  

U 2022. GODINI 
 
        /Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2022. godini 
sastavni je dio zapisnika/. 

 
                 TOČKA 38. 

 
       Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Pitomača za 2023. godinu. 
 
         Gosp. Rikard Bakan iznosi da iz Zakona o sustavu civilne zaštite proizlazi da 
predstavničko tijelo u postupku donošenja proračuna razmatra i donosi godišnji Plan 
razvoja sustava civilne zaštite.  
 
 
 
 

     Gosp. Zlatka Majstora interesira zašto se Gradsko društvo Crvenog križa 
Virovitica financira iz općinskog proračuna sa iznosom od 41.000,00 eura, odnosno 
zašto je toliko povećanje jer je prethodno iznos financiranja iznosio 16.000,00 eura. 
           Gosp. Danijel Petković odgovorio je da visina izdvajanja za crveni križ, u 
našem slučaju Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, sukladno zakonu ovisi o visini 
ostvarenja određenih proračunskih prihoda koji su porasli u promatranoj godini, a drugi 
razlog povećanog izdvajanja je sufinanciranje nastavka projekta „Mobilnost za 
samostalnost“ koji osobama starijim od 65 godina, kao i osobama oboljelim od 
Alzheimerove bolesti i drugih demencija, omogućava pružanje usluge prijevoza i 
pratnje do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova. 
 
       Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE PITOMAČA ZA 2023. GODINU 

 
 /Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2023. godinu 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 39. 

 
       Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka 
danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
stadionima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko - 
podravske županije u 2017. i 2018. godini. 
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         Gosp. Rikard Bakan navodi da je nakon provedene revizije učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Virovitičko-podravske županije, od strane Državnog ureda za 
reviziju prihvaćen općinski Plan provedbe naloga i preporuka kojim je planirano 
otklanjanje uočenih nedostataka. Istekom planiranih rokova Državni ured za reviziju 
provjerio je učinjeno i konstatirao da su osim dva djelomično ispunjena naloga (poduzeti 
aktivnosti radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa te upisa vlasništva za nogometna 
igrališta u Starom Gracu i Turnašici, registar imovine povezati sa drugim općinskim 
evidencijama u kojima se vode podaci o nogometnim stadionima) ostali ispunjeni.  
 
           Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
     Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o 
obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i 
raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Virovitičko - podravske županije u 2017. i 2018. godini. 
 

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

 
 
 
 

TOČKA 40. 
 

       Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača. 

    
          Gosp. Rikard Bakan navodi da predloženim izmjenama ove Odluke financijski 
iznosi u kunama zamjenjuju se onima u eurima o čemu više može reći direktor 
Komunalno Pitomača d.o.o., gosp. Zdravko Paša. 
       Gosp. Zlatko Majstor zamijetio je da se često povećavaju cijene, a prema 
ovom zadnjem prijedlogu, radi se o povećanju ove usluge sa 47,50 kuna na 53,34 
kuna. 
       Gosp. Zdravko Paša pojasnio je da se radi o povećanju, ali i prelasku na euro. 
Iznosi da je povećanje iz razloga jer su troškovi poslovanja porasli tj. od 01.01. iduće 
godine raste minimalna plaća zaposlenika, a i svi drugi troškovi od energije do 
zbrinjavanja odvojenog otpada,  
sva roba, troškovi informatičara, povećanje varijabilnog dijela, povećanje fiksne 
naknade i varijabilnog dijela za industriju. Naglašava da je ovim cijenama Komunalno 
Pitomača d.o.o. samo kunu 1,00 kunu do 2,00 kune više po  cijeni odvoza od Virovitice, 
a još uvijek imamo skoro 10,00 kuna manju cijenu od Đurđevca. Također je skrenuo 
pažnju da se i  Komunalno Pitomača d.o.o. mora sada financirati samo od smeća, 
groblja i javnih površina, a nema proizvoda koji nije poskupio u ovoj godini. 
 
         Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (Zlatko 
Majstor i Siniša Bedeković), donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  
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komunalnog otpada na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 

           U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na 
području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/22) (u daljnjem 
tekstu: Odluka) u članku 22. stavku 4. riječi: „47,50 HRK (slovima: četrdeset sedam kuna i 
pedeset lipa)“ zamjenjuju se riječima: „53,34 HRK (slovima: pedeset tri kune i trideset 
četiri lipa) / 7,08 eura (slovima: sedam eura i osam centi)1“. 

          U članku 22. stavku 5. riječi: „62,00 HRK (slovima: šezdeset dvije kune)“ 
zamjenjuju se riječima: „69,99 HRK (slovima: šezdeset devet kuna i devedeset devet lipa) 
/ 9,29 eura (slovima: devet eura i dvadeset devet centi)1.“. 

 
Članak 2. 

           U članku 23. stavku 1. riječi: „9,00 kuna (slovima: devet kuna)“ zamjenjuju se 
riječima: „11,30 kuna (slovima: jedanaest kuna trideset lipa) / 1,50 eura (slovima: jedan 
euro pedeset centi)1. 

Članak 3. 
         U članku 25. stavku 1. točki 1. riječi: „300,00 kuna“ zamjenjuje se riječima: „35,00 
eura“. 
        U točki 2. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
        U točki 3. riječi: „100,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „10,00 eura“. 
        U točki 4. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
        U točki 5. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
        U točki 6. riječi: „200,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „25,00 eura“. 
       U točki 7. riječi: „300,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „35,00 eura“. 
 
 
 
 
        U točki 8. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
        U točki 9. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
        U točki 10. riječi: „500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „65,00 eura“. 
 

Članak 4. 
         Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača, osim članka 3. ove Odluke koji stupa na snagu na dan uvođenja eura 
kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 
 

TOČKA  41. 
 

       Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača. 
 
     Gosp. Rikard Bakan iznosi da se predlaže raspisivanje izbora koji uslijed vremena 
COVID-a u prethodnim godinama nisu održani, a izbori bi se održali dana 05. veljače 
2023. godine. 
     Gosp. Zlatko Majstor upućuje kritiku na račun Mjesnog odbora Pitomača koji u 
proteklih osam godina nije održao niti jednu sjednicu na što je gosp. Rikard Bakan 
potvrdio da je gosp. Zlatko Majstor u pravu i to je stvarno žalosno, ali je razlog vjerojatno 
taj što je sjedište općine u Pitomači, a što se tiče mjesnih odbora po naseljima, mjesni 
odbori su potrebniji i mjesni odbori tamo više rade.  
 
         Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

     Odlukom o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
     Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se 5. veljače 2023. godine u 
vremenu od 07,00 do 19,00 sati. 
 

Članak 3. 
     Sukladno Odluci o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača, u Vijeće mjesnog odbora bira se broj članova kako slijedi: 
1. Mjesni odbor Pitomača – 13 članova, 
2. Mjesni odbor Dinjevac – 7 članova, 
3. Mjesni odbor Grabrovnica – 7 članova, 
4. Mjesni odbor Kladare – 7 članova, 
5. Mjesni odbor Križnica – 7 članova, 
6. Mjesni odbor Mala Črešnjevica – 7 članova, 
7. Mjesni odbor Otrovanec – 7 članova, 
8. Mjesni odbor Stari Gradac – 7 članova, 
 
 
 
9. Mjesni odbor Starogradački Marof – 7 članova, 
10. Mjesni odbor Turnašica – 7 članova, 
11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica – 7 članova, 
12. Mjesni odbor Sedlarica – 7 članova. 
 

Članak 4. 
        Ova Odluka stupa objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa 
na snagu 3. siječnja 2023. godine. 
 

TOČKA 42. 
 
      Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog 
izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača. 
 
     Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine 
Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača 
  

Članak 1. 
     U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova 
Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača imenuju se: 
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 1. Sanja Prepelec - Sertić, za predsjednika, 
 2. Goran Perović, za člana, 
 3. Marinela Petrović, za člana, 
 
 1. Mirela Tudić Rengel, za potpredsjednika, 
 2. Danijel Petković, za zamjenika člana, 
     3. Slađana Zgorelac, za zamjenika člana. 
 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja: 
 1. propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
 2. donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora, 
 3. brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća, 
 4. ovjerava očitovanja, 
 5. određuje članove stručnog tima za provođenje izbora, 
 6. imenuje članove biračkih odbora, 
 7. određuje biračka mjesta, 
 8. nadzire rad biračkih odbora, 
 9. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 
 10. na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu, 
 11. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
 12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa biračkih mjesta, 
 13. objavljuje rezultate izbora, 
 14. obavlja i druge poslove sukladno Odluci. 
 
 
 
 

Članak 3. 
     Ovo Rješenje objaviti će u "Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 3. siječnja 2023. godine 
 

 
TOČKA  43. 

 
      Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu 
izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača. 
 
      Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
 O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA  TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA  

ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
 
 

Članak 1. 
      Odlukom o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju  se 
slijedeće naknade za rad članova Izbornog povjerenstva i biračkih odbora na dan izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Pitomača koji će se održati 5. 
veljače 2023. godine:  
 
1. IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PITOMAČA: 
1.1. Stalni sastav Izbornog povjerenstva           
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- predsjednik, 1.500,00 kuna / 199,08 eura, 
- potpredsjednik, 1.500,00 kuna / 199,08 eura, 
- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna / 66,36 eura. 
1.2. Prošireni sastav Izbornog povjerenstva 
- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna / 66,36 eura. 
 
2. BIRAČKI ODBORI:                          
- predsjednik, 300,00 kuna / 39,82 eura,                                                             
- potpredsjednik, 300,00 kuna / 39,82 eura,                                                              
- članovi, 250,00 kuna / 33,18 eura. 

 
Članak 2. 

     Naknade za rad po odredbama ove Odluke isplaćuju se na žiro-račun svakog 
korisnika, nakon objave službenih rezultata izbora. 
 

Članak 3. 
     Sredstva za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Pitomača osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 
     Općinsko izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstva. 
 

Članak 4. 
     Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 3. siječnja 2023. godine. 
 
 
 
 
 

TOČKA  44. 
 
      Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o 
uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja 
sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske 
mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i 
otpornosti 2021.-2026. (NPOO). 
 
 
       Gosp. Rikard Bakan navodi da je potrebna Odluka kako bi Općinski načelnik 
mogao, u slučaju odobrenja sredstava, potpisati Sporazum i ostale akte potrebne za 
realizaciju tog Sporazuma. 
 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i načinu  

upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe  
u naselju Križnica“ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika 

Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  
2021.-2026. (NPOO) 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača daje suglasnost na sklapanje Sporazuma o 
uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava 
vodoopskrbe u naselju Križnica„ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika 
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Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) 
(u daljnjem tekstu: Sporazum)  te prihvaćanju svih prava i obveze koje proizlaze iz 
Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 2. 
      Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpis Sporazuma i svih 
pratećih akata te za poduzimanje svih radnji kao i provedbu svih postupaka potrebnih za 
realizaciju Sporazuma iz članka 1. Ove Odluke, u okviru zakonom propisanih ovlaštenja. 
 

Članak 3. 
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA  45. 
 
          Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave Općine Pitomača. 
 
      Gosp. Rikard Bakan iznosi da je potrebna izmjena na način da se iznosi u 
kunama navedeni u Pravilniku, zamjene iznosima u eurima zbog stupanja na snagu 
Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. 
 
         Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
 
 
 
 
 

P R A V I L N I K 
o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka 

jednostavne nabave Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
    U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene 

novine“ Općine Pitomača broj 6/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 1. stavku 1. 
riječi: „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, a riječi: „500.000,00 
kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 
 

Članak 2. 
         U članku 7. stavku 1. alineji 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 
„9.290,00 eura“. 
         U alineji 2. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 9.290,00 eura“, riječi: 
„100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13.270,00 eura“, riječi: „200.000,00 kuna“ 
zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, a riječi: „ 250.000,00 kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „33.180,00 eura“. 
         U alineji 3. riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „13.270,00 eura“, riječi: 
„200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, riječi: „250.000,00 kuna“ 
zamjenjuju se riječima: „33.180,00 eura“, a riječi: „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „66.360,00 eura“. 
 

Članak 3. 
        Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi: „3.2. Provedba postupaka jednostavne 
nabave procjenjene vrijednosti manje od 9.290,00 eura (bez PDV-a). 
U članku 10. stavku 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „9.290,00 eura“. 
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Članak 4. 

         Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: „3.3. Provedba postupaka jednostavne 
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 9.290,00 eura (bez PDV-a) do 
procijenjene vrijednosti manje od 13.270,00 eura (bez PDV-a) za robe, odnosno manje od  
26.540,00 eura (bez PDV-a) za usluge, odnosno manje od 33.180,00 eura za radove“. 
        U članku 11. stavku 1. riječi: „70.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „9.290,00 
eura“, riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13.270,00 eura“, riječi: 
„200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, riječi: „70.000,00 kuna“ 
zamjenjuju se riječima: „9.290,00 eura“, a riječi: „ 250.000,00 kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „33.180,00 eura“. 
 

Članak 5. 
        Naslov iznad članka 12. mijenja se i glasi: „3.4. Provedba postupaka jednostavne 
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 13.270,00 eura (bez PDV-a) do 
procijenjene vrijednosti 26.540,00 eura (bez PDV-a) za robe te procijenjene vrijednosti 
jednake ili veće od 33.180,00 eura (bez PDV-a) do procijenjene vrijednosti do 66.360,00 
eura (bez PDV-a) za radove“. 
         U članku 12. riječi: „100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „13.270,00 eura“, 
riječi: „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 eura“, riječi: „250.000,00 
kuna“ zamjenjuju se riječima: „33.180,00 eura“, a riječi: „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „66.360,00 eura“. 

 
Članak 6. 

         Postupci jednostavne nabave robe, usluga ili radova koji su pokrenuti prije stupanja 
na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/21). 
 

Članak 7. 
         Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 1. siječnja 2023. godine. 
 

TOČKA 46. 
 
     Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim 
dobrom u općoj uporabi. 
 
 
      Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se predlaže proglašenje komunalne 
infrastrukture (Nerazvrstana cesta BANOV BROD”), javnim dobrom u općoj uporabi kako 
bi se mogao provesti upis navedenih nekretnina u članku 1. prijedloga, u k.o. i uknjižba u 
zemljišno knjižnom odjelu u Pitomači kao javno dobro u općoj uporabi - komunalna 
infrastruktura, u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača. 
 
         Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, donijelo je 
            

O D L U K  U 
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 
Članak 1. 

      Odlukom o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 
(u daljnjem tekstu: Odluka) proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu 
Općine Pitomača, nerazvrstana cesta “BANOV BROD”, na dijelovima nekretnina u k.o. 
Pitomača označenim kao čest.zem.br. : 
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- 7055/92, 7055/82, 7055/145, 7055/168, 7055/83, 7055/89, 7055/88, 7055/87, 
7055/169,  7055/84. 
 

Članak 2. 
      Temeljem ove Odluke, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis 
u katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda 
u Virovitici,  Zemljišno knjižnog odjela u Pitomači, kao javno dobro u općoj uporabi – 
komunalna infrastruktura, u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 
33405 Pitomača, OIB: 80888897427. 
 

  Članak 3. 
      Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama”  
Općine Pitomača. 
 
 
 
     Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 12. sjednicu Općinskog 
vijeća u 18,20 sati i zahvaljuje na odazivu. 

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

 
 
 


