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

održane 20. studenoga 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/24, URBROJ: 2189/16-18-1 od 14. 
studenoga 2018. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 19,00 sati. 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
  
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 14 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajkulić, 
4. Dinko Begović, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Mario Rengel, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10. Nifada Begović, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Zlatko Majstor, 
14. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Danijel Bijuk te Irena Horvat koja je ispričala svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Tomo Filipović, županijski vijećnik, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
           - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i  
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkama 7., 8. i 9. koje 
glase: 

 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu 
postavljanjem ZIP LINE-a“, 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, 

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine - 
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svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 
 Predložena dopuna dnevog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 
 
  Gosp. Zlatko Majstor upitao je, obzirom da su vijećnici primili prijedlog proračuna za 
narednu godinu, da li bi se u današnji dnevni red mogla uvrstiti rasprava o prijedlozima proračuna 
za 2019. godinu kako bi vijećnici iznijeli svoje prijedloge za izmjene ili dopune predloženog 
proračuna, na što je Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić obrazložio da je prijedlog proračuna 
upravo i dostavljen iz razloga da bi vijećnici dostavili svoje prijedlog, bilo e-mailom ili osobnim 
dolaskom u Općinu.  
 Pročelnik JUO gosp. Danijel Petković potvrđuje da vijećnici mogu slobodno dostavljati 
svoje prijedloge za novi proračun, a imaju dovoljno vremena do naredne sjednice Vijeća koja 
neće biti prije polovice mjeseca prosinca. 
 
 Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik Općinskog vijeća 
predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
   
   - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća, 
  - Aktualni sat, 
  
          1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja usluge izrade interijera, 
dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke 
dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici, 
 2. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta 
„Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“, 
   3. Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2017. godine, 

4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pitomača, 
     5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
Općine Pitomača, 

 6. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno 
radno vrijeme,  

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu 
postavljanjem ZIP LINE-a“, 

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, 

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine - 
svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
  
    
 - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
 
   Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
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  - Aktualni sat 
   
 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da su svi tijekom 10. i 11. mjeseca bili svjedoci 
užasnog smrada koji je dolazio sa odlagališta Klisa, a koji se osjetio i van područja općine Pitomača 
tj. u Špišić Bukovici i Koriji. Nadalje podsjeća da se o tome saznalo iz medija i informacije načelnika 
sa zadnje sjednice Vijeća, a prema dobivenoj informaciji iz Komunalno Pitomača d.o.o., proizlazi  
da je odlagalište Klisa u nadležnosti Općine Pitomača. Stoga je upitao Općinskog načelnika da li 
se zna tko je odgovoran i što će se poduzeti da se takve stvari više ne događaju na Klisi. 

Gosp. Željko Grgačić ponavlja konstataciju sa prethodne sjednice Vijeća da je  inspektor 
zaštite okoliša u devetom mjesecu 2017. godine zatvorio Klisu. Konstatira da su izvršene dvije 
potpale na istoj te su podnešene dvije prekršajne prijave protiv dvojice počinitelja. Ukazuje na to 
da veliki problem predstavlja dovoženje najlona, plitvica i krpa na otpad pa se upravo prilikom 
paljenja izvan Klise, dogodilo da se vatra proširila u prostor same Klise. Iznosi da taj problem nije 
lako riješiti u kratkom vremenu pa je na prethodnoj sjednici Vijeća donijeta Odluka o izradi 
projektne dokumentacije za rješavanje sanacije Klise te se kroz nekoliko mjeseci očekuje da će 
ista biti gotova kako bi se projekt mogao nominirati prema EU fondovima.  
 Gosp. Tihomir Gregurek upozorava da imamo ekološku bombu nekoliko kilometara od 
centra Pitomače pa izražava bojazan da se požar ne ponovi, a ponavlja da je Klisa u nadležnosti 
Općine Pitomača na što je Općinski načelnik odgovorio da je odlagalište Klisa dano na upravljanje 
Komunalno Pitomača d.o.o., ali naglašava da je to zajednički problem koji trebamo zajedno 
rješavati. 
 Gosp. Tomislav Tišljar uključuje se u raspravu i konstatatira da je na Klisi postavljena 
kamera koja snima sve što se tamo događa te je putem iste zapravo i uočen dim prilikom požara, 
a naručene su i nove kamere koje će snimati deponiju sa više strana. 
 Gosp. Mirko Pavleković također se osvrnuo na problem Klise napomenuvši da su veliki 
problemi nastali od kada su se počele dovoziti plitvice, folije i crijeva od navodnjavanja. Slaže se 
sa time da bi dio Klise trebali sanirati kao što je predložio načelnik, ali naglašava da bez potpore 
EU, ministarstva i države, Općina Pitomača kao jedinica lokalne samouprave ne može puno učiniti, 
već samo djelovati kako bi se priliv otpada smanjio na odlagalištu. 
 Gosp. Željko Grgačić najavljuje da je za 27. 11. o. g. u Zagrebu sazvan sastanak 
gradonačelnika, načelnika i župana upravo u svezi otpada jer je to problem na nivou cijele države. 

  
 

TOČKA 1.   
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja 
usluge izrade interijera, dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom 
izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u 
Grabrovnici. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su vijećnici u materijalima primili prijedlog 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ID - Interior Design d.o.o. iz Zagreba, za pružanje 
usluge izrade interijera, dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe 
projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici čija je 
ponuda iznosila 120.000,00 kuna s PDV-om.  

Obzirom da je prema članku 38. Statuta Općine Pitomača propisano da Općinski načelnik 
može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka  
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ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o sjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretnina (tj. do iznosa 91.006,37 kuna), potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor, 
Aleksandar Nađ), donijelo je 

Z A K L J U Č A K 

 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja usluge izrade interijera, dizajna grafičkih 
rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu 
kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne 
vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2.   
 

 Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe 
EU projekta „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata 
biosfere Mura - Drava - Dunav“. 

  
   Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u skladu s Odlukom o odobravanju sredstava za 
sufinanciranje provedbe EU projekta „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar 
Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav “ potrebno financijsko osiguranje u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 1.800.000,00 kuna. 
Kao i u prethodnoj točki, obzirom na iznos, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje  
provedbe EU projekta „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI  

CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA - DRAVA - DUNAV“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnica Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 1.800.000,00 kuna za sufinanciranje 
provedbe EU projekta „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI CENTAR 
REZERVATA BIOSFERE MURA - DRAVA - DUNAV“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava 
odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
financijskom razdoblju 2014. - 2020., broj: KK.06.1.2.02.0018 od 20. srpnja 2018. godine u sklopu 
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i u skladu s Odlukom o 
odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe Eu projekta KLASA: 402-07/18-02/182, 
URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 23. listopada 2018. godine. 
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Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnica u 

iznosu 1.800.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3.  
Bjanko zadužnice iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska 22, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova prema Programu 
- Regionalna konkurentnost i urbani razvoj. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 3. 

 
  Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 

  
 Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno Financijsko izvješće 
Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za prethodnu godinu jer iz zakonske obveze proizlazi da 
Općina obvezno razmatra izvješće Vatrogasne zajednice. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine. 

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenim novinama” Općne Pitomača. 

 
 

TOČKA 4.  
 

Donošenje Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Pitomača. 

 
Gosp. Rikard Bakan navodi da prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Pitomača zbog opsežnosti nije dostavljen u materijalima, ali je vidljiv na web stranici 
Općine Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o donošenju IV. izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 
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/Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 

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

 
TOČKA 5.   

 
   Donošenje odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine Pitomača. 
   
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se ovom Odlukom predlaže imenovanje pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača i to: Komunalno Pitomača d.o.o., Plinkom 
d.o.o. i Vodakom d.o.o, a iste bi u operativnim planovima planirale i organizirale provedbu mjera 
i aktivnosti u slučaju prijetnje ili nastanka velikih nesreća i katastrofa na području općine 
Pitomača. 
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav  

civilne zaštite Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača su: 

1. Komunalno Pitomača d.o.o., Vinogradska 41, 33 405 Pitomača,  
2. Plinkom d.o.o., Vinogradska 41, 33 405 Pitomača, 
3. Vodakom d.o.o., Vinogradska 41, 33 405 Pitomača. 
 

Članak 2. 
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke sudjeluju s 

ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 

Članak 4. 
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke, dostaviti će se izvod iz Plana djelovanja civilne 

zaštite Općine Pitomača koje sadržavaju mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju 
prijetnje, nastanka i  posljedica velikih nesreća i katastrofa. 
 

Članak 5. 
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Pitomača u svojim operativnim planovima planirat će i organizirati provedbu mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 

Članak 6. 
Općina Pitomača podmiriti će pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke stvarno nastale 

troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite, a isto  će se regulirati sporazumom.  
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Članak 7. 
  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača 11/16). 
 

Članak 8. 
  Na Prijedlog ove Odluke Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu 
i spašavanje Virovitica dala je suglasnost KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 543-18-01-18-8 od 
26. listopada 2018. godine. 

 
Članak 9. 

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

TOČKA 6.   
 

 Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na 
nepuno radno vrijeme. 
  
 Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača na nepuno radno vrijeme nije pristigla niti jedna zamolba te Povjerenstvo za provedbu 
postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja predlaže imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice. Obzirom da dosadašnja v.d. ravnateljica Irena Gavrančić dobro obavlja svoj 
posao, predlaže da se imenovana ponovno imenuje vršiteljicom dužnosti ravnatelja na nepuno 
radno vrijeme do menovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu 
dana.  
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

 
1. IRENA GAVRANČIĆ iz Otrovanca 146, OIB: 80764943719, imenuje se vršiteljem 

dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 
 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana 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 25. listopada 2018. 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 tisku “Virovitički list”. Na raspisani natječaj nije pristigla niti jedna zamolba. Članak 
43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08), predviđa da 
ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran,  
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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, Irena 
Gavrančić iz Otrovanca 146, imenuje se v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača do 
imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana.  

 
       

TOČKA 7.   
 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 
na području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku 
Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“. 
         

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da su vijećnici u dopuni dnevnog reda na klupe primili 
materijale za ovu kao i za naredne točke 8. i 9. dnevnog reda, a odnose se na prijedloge Odluka 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača kako 
bi Općina mogla prijaviti investicije na natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“.  

Napominje da se ova Odluka odnosi na investiciju opremanja rekreacijske zone uz rijeku 
Dravu postavljanjem ZIP LINE-a. 
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 
„Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 
provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz 
rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“. 

  
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe 
''Virovitički prsten'' za provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene infrastrukture u 
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka, ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne novine” br. 71/16, 15/17, 17/17. 
i 27/17). 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i 
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, 
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom Općine Pitomača.  
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Članak 4. 

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

Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 8.   

 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 

na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u 
Turnašici“. 
         
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“ 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 

provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta u Turnašici“. 

Članak 2. 
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe 

''Virovitički prsten'' za provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene infrastrukture u 
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka, ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne novine” br. 71/16, 15/17, 17/17. 
i 27/17). 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i 
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, 
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

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

Općine Pitomača. 
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TOČKA 9.   

 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 

na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje sportske 
građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 
  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 
„Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine - svlačionice i prostorije 

nogometnog igrališta u Dinjevcu“ 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 
provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje 
sportske građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 
 

Članak 2. 
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe 

''Virovitički prsten'' za provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene infrastrukture u 
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka, ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne novine” br. 71/16, 15/17, 17/17. 
i 27/17). 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i 
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, 
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

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

Općine Pitomača. 

 
 Gosp. Željko Grgačić izvjestio je nazočne da je Općina ove godine odobrila 31 
studentsku stipendiju, odnosno stipendije su dodijeljene svima koji su udovoljili uvjetima iz Odluke 
o stipendijama.  
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Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,31 sat i zahvaljuje na odazivu.       

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

 


