
                      
               REPUBLIKA HRVATSKA 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA PITOMAČA 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-02/21-01/02 
URBROJ: 2189/16-21-1 
Pitomača, 12. veljače 2021. 
 
    
 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene 
novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13. i 12/17)  

 
 

S  A  Z  I  V  A  M 
30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača 

za dan 18. veljače (četvrtak) 2021. godine u 18,00 sati 
u dvorani Doma kulture u Pitomači (kino sala) 

 
   Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 

 
1. Donošenje Statuta Općine Pitomača, 
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
3. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih 

odbora na području općine Pitomača, 
      4. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu, 
6. Donošenje Provedbenog plana uređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača 

za 2021. godinu, 
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I”, 
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave “Izrada Studije održivog 
razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”, 
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, 
   11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, 

12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu,   
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13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, 

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2020. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 
2020. godinu,      

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Pitomača za 2020. godinu, 

17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine 
Pitomača za 2020. godinu, 

18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2020. godini, 

19. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Agenciji za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i 
opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“. 
 
 
 
 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj 
izostanak opravdate na telefon broj 782-840.  
  
S poštovanjem !          
                                              PREDSJEDNIK:                                          
                            Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


