
Z A P I S N I K  
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 24. listopada 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/23, URBROJ: 2189/16-18-1 od 18. 
listopada 2018. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Dinko Begović. 
  
Potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Dinko Begović  konstatira da je sjednici nazočno 

14 vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

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

 Nisu nazočni: Marijan Mikec te Rikard Bakan i Nifada Begović koji su ispričali svoj 
izostanak. 
 

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

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Rajko Stilinović, v.d ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
- Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i  
            opće poslove, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  

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

 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
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D N E V N I    R E D : 
   
   - Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća, 
  - Aktualni sat, 
  

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, 
          2. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2018. godini, 
 3. Donošenje Programa o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, 
 4. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, 
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Pitomača u 2018. godini, 
 6. Donošenje Programa o dopuni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na 
području općine Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača, 

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za projekt „Izgradnja 
reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i 
tehničke dokumentacije za  projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa 
općine Pitomača“, 

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i 
tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku 
poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“, 
   11. 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“ 
          12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“, 

  13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, 
 14. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti,  
 15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača, 
   16. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o 
obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, 

17. Donošenje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2018. godinu, 

18. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2018. godinu, 

19. Donošenje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2018. godinu,    

20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 
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Predloženi dnevni red verificiran je sa 14 glasova ZA. 

  
   - Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća 
 
   Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA i 1 
SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek). 
 
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor upitao je Općinskog načelnika gosp. Željka Grgačića  zbog 
čega je predsjednica RH prilikom posjeta Virovitičko -  podravskoj županiji bila u mnogim 
mjestima na području županije osim na području općine Pitomača. Ovo pita iz razloga što su 
stanovnici s područja općine Pitomača očekivali njen dolazak pa ih interesira zašto je odgođen. 
Iznosi informaciju prema kojoj Općina Pitomača nije imala dobru komunikaciju sa županijom 
te stoga nije bio uvršten posjet predsjednice RH u raspored za posjet Pitomači te pita da li je 
to točno. Također je zatražio informaciju o događanjima na odlagalištu „Klisa“ te upitao o čemu 
se tu radilo. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da ta informacija o lošoj komunikaciji nije točna. 
Pojasnio je da je predsjednica RH bila na području općine Pitomača u četvrtak, odnosno u 
restoranu Zlatni klas u Otrovancu na večeri i prema protokolu trebala je u petak posjetiti tvrtku 
Jan Spider d.o.o., ali zbog „Vojne vježbe Velebit 18 - združena snaga“, sve aktivnosti 
predsjednice prebačene su za četvrtak te je otkazan posjet Jan Spider d.o.o. Napominje da 
Općina Pitomača ne može utjecati na izmjenu protokola predsjednice. 
 Na postavljeno pitanje o „Klisi“, gosp. Željko Grgaćić  izvješćuje da je „Klisa“ 
zatvorena i otpad s područja općine Pitomača odvozi se u Viroviticu. Podsjeća da se događa 
ono što je bilo i za pretpostaviti, a to je nastanak divljih deponija. Iznosi da bez obzira što je 
po nalogu inspektora „Klisa“ zatvorena, mještani povremeno i dalje dovoze otpad i to ispred 
samog prostora „Klise“ pa se tako i dogodilo da je netko palio otpad i prilikom zadnjeg paljenja, 
vatra se proširila na samu „Klisu“. Upozorava da je to problem s kojim će se Općina sigurno i 
ubuduće susretati tj. dokle god se ne riješi problem otpada, a još uvijek nema saznanja o 
izgradnji regionalnog odlagališta. Podsjeća i na činjenicu da su sva divlja odlagališta unatrag 
desetak godina sanirana, ali sada se ista ponovno pojavljuju, a događa se da dolaze i ljudi iz 
susjednih općina te ostavljaju svoj otpad. Pohvaljuje zalaganje vatrogasaca koji su uspjeli 
zaustaviti vatru, ali ponavlja da će se Općina susretati sa ovim problemom i nadalje. 
  

Gosp. Tihomir Gregurek postavlja pitanje Općinskom načelniku u svezi brze ceste 
koja je predviđena od Zagreba, Vrbovca i Bjelovara prema Virovitici. Napominje da trasa te 
ceste ide južno od Bjelovara, a prema natpisu iz medija, spoj za Pitomaču bio bi kod Velike 
Pisanice. Stoga pita da li je ikako moguće trasu ceste prebaciti s ove strane Bilogore kako bi 
ista bila bliže Pitomači jer bi se time riješili prometni problemi za Pitomaču. Interesira ga da li 
se može utjecati preko saborskih zastupnika s područja naše županije, a na dobrobit svih 
stanovnika općine Pitomača, da ta cesta bude bliže Pitomači, odnosno pita da li je ta trasa već 
određena ili se još može zatražiti izmjena. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je trasa određena i njome se ide na spoj kod 
Velike Pisanice. Napominje da ukoliko bi taj spoj išao kod Špišić Bukovice, priključak na cestu 
bi bio bliži, ali kilometraža bi zapravo bila veća i ništa se ne dobiva s time što se prije dolazi na 
auto cestu. Izvješćuje da je osobno s gosp. Tišljarom izvršio uvid u trasu i iznosi mišljenje da 
je ova cesta kod Velike Pisanice dosta široka pa neće trebati financijskih izdataka koliko bi 
trebalo  
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ukoliko bi se išlo na spoj kod Špišić Bukovice. 
 
 Gosp. Mirko Pavleković u ime mještana Otrovanca pita kada će biti asfaltirano 
autobusno stajalište u Otrovancu jer radovi su odavno gotovi, a asfalta još uvijek nema. 
Također upozorava da je kod „Zanatpromet“ d.o.o. u Pitomači, na javnoj površni postavljena 
rampa kod ulaza u dvorište. Ovo ističe iz razloga jer je nedavno nazočio jednoj nezgodi u kojoj 
je sudjelovala starija gospođa koja je tuda prolazila, pa upravo stoga kako se ne bi dogodilo 
da netko ozlijedi nogu, ruku i sl., predlaže da se ta rampa ukloni jer je na javnoj površini i na 
njoj ne bi trebale biti nikakve mehaničke prepreke. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da što se tiče autobusnog stajališta, slijedeći 
tjedan prilikom asfaltiranja ceste od Male Črešnjevice prema Kozarevcu, trebalo bi biti 
asfaltirano autobusno stajalište u Otrovancu, a to nije do sada učinjeno jer su cestari imali 
probleme sa asfaltnom bazom. Ujedno iznosi da će se asfaltirati i prostor ulaska u kružni tok 
za autobuse u OŠ Petra Preradovića u Pitomači. Što se tiče prijedloga za uklanjanje rampe, 
odgovorio je da je ista na javnoj površini te je već dan nalog za njezino uklanjanje. 
 

TOČKA 1. 
 
          Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 
za kratko pojašnjenje budući je prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 
2018. godinu dostavljen u materijalima zajedno sa detaljnim obrazloženjem.  

Gosp. Danijel Petković  napominje da su u materijalima vijećnici dobili tabelarni 
prikaz i pismeno obrazloženje vezano za predložene II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. 
godinu koje je početkom listopada Općinski načelnik uputio na e-savjetovanje i isto je završilo 
21. listopada ove godine, a u proceduri savjetovanja nije bilo pismenih prijedloga za izmjene. 
Iznosi da je prijedlog II. izmjena predložen radi neostvarenja odnosno ostvarenja određenih 
proračunskih stavki te ukuljučenja u isti prenesenih sredstava proračunskih korisnika iz 
prethodne godine, u ovom slučaju Dječjeg vrtića „Potočnica“ i Knjižnice i čitaonice Pitomača 
budući je dio vezan uz Centar za kulturu „Drago Britvić“ riješen u I. izmjenama Proračuna. 
Podsjeća da je to jedan od naputaka revizije vezan uz provođenje Zakona o proračunu. U svezi 
proračunskih prihoda i rashoda, iznosi da su isti predloženi za povećanje u iznosu od 4,711 
milijuna kuna, te visina proračunskih prihoda i primitaka predložena II. izmjenama iznosi 
38,527 milijuna kuna dok je iznos proračunskih rashoda i izdataka 40,010 milijuna kuna budući 
da se na proračunske prihode dodaje i saldo prenesen od općinskih proračunskih korisnika i 
samog proračuna iz prethodne godine. 

Što se tiče prihoda poslovanja i predloženog povećanje od 4,711 milijuna kuna,  iznosi 
da je to prvenstveno iz razloga dobrog ostvarenja prihoda od poreza na dohodak i uvođenja 
kategorije fiskalnog izravnanja pa su ti porezi predloženi za povećanje u iznosu od 
2.047.000,00 kuna dok su drugi razlog odobreni projekti odnosno sufinanciranje određenih 
projekata za koje proračunske pozicije nisu bile planirane ili su bile planirane samo u okviru 
inicijalnih sredstava kao npr. Centar za posjetitelje Križnica, Naš hod kroz vremeplov, II. Faza 
uređenja otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću „Potočnica“ u Pitomači. Ostali prihodi od 
poreza koji su predloženi, predloženi su u manjim iznosima i prvenstveno su vezani uz 
ostvarenje istih. Navodi da kod prihoda od pomoći iz inozemstva za navedene projekte, ukupno 
povećanje iznosi 2.697.000,00 kuna, a najveći iznos je predujam za projekt interpretacijskog 
centra dok su ostale stavke u plusu ili minusu vezano za projekte koji su nominirani kod 
određenih ministarstava koji su odobreni u  
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ukupno traženom ili djelomično traženom iznosu ili su smanjene pozicije kod onih projekata 
koji nisu prošli. Nadalje navodi da je kod prihoda od imovine predloženo smanjenje u iznosu 
od 104.000,00 kuna zbog dodsadašnjeg neostvarivanje naknade za pravo puta. Također je za 
smanjenje predložena i pozicija kod upravnih javnih pristojbi prvenstveno zbog smanjenja 
pozicije naknade za nezakonito izgrađene građevine budući se taj postupak približava kraju. U 
svezi pozicije prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija kao 
i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, iznosi da u II. izmjenama i dopunama proračuna, 
ove pozicije nisu predložene za izmjenu.  

Što se tiče proračunskih rashoda, izuzev proračunskih pozicija koje su ostvarene u nešto 
većem postotku, radi se o pozicijama vezanim uz određene nove projekte, a jedan od njih je 
pozicija vezana uz Centar za posjetitelje Križnica gdje se sredstva za provođenje programa 
poredlažu za povećanje u iznosu od 2,690 milijuna kuna zbog ostvarenja novih aktivnosti, 
zatim pozicija vezana za troškove projekta „Naš hod kroz vremeplov“ i sl. Napominje da su 
promijenjeni određeni rashodi vezani uz pozicije socijalnih davanja, pozicije određenih 
rekonstrukcija, izrade projektne dokumentacije, povećane pozicije za naknadu troškova 
skelara, građevinskih objekata i sl. Zamolio je nazočne da se uključe u raspravu i zatraže 
pojašnjenje ukoliko posebno treba pojasniti određenu poziciju prihoda ili rashoda.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek), donijelo je  
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2018. GODINU 

 
/II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu sastavni su dio 

zapisnika/. 
 

TOČKA 2.   
 
         Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 
na području općine Pitomača u 2018. godini. 
 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća napominje da su točke 2. do 5. dnevnog reda vezane 
uz donijete izmjene Proračuna. Tako je iz prijedloga za ovu točko dnevnog reda vidljivo da se 
mijenja iznos sredstava socijalne skrbi i to sa 912.000,00 kuna na 1.040.000,00 kuna.   
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

PROGRAM 
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2018. GODINI 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. 

godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17) u članku 2. stavku 1. iznos 
„912.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.040.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: devetsto 
dvanaest tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „slovima: milijun četrdeset tisuća kuna“. 
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Članak 2. 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Programa o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu. 
  

Gosp. Dinko Begović navodi da je prijedlog II. Izmjena Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture usklađen sa donijetim izmjenama Proračuna i predložen 
kao što je iskazano u materijalima, odnosno izmjena se predlaže u članku 10. stavku 2. 
(povećanje iznosa za izgradnju ceste u Pitomači u Ulici Svetog Ivana Nepomuka sa 200.000,00 
na 400.000,00 kuna) tako da ukupni troškovi gradnje javno - prometnih površina sa 
predloženom izmjenom iznose 625.000,00 kuna. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

PROGRAM  
O II. IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 

 
Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17 i 4/18) u članku 2. 
stavku 2. iznos „1.285.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.485.000,00“, a riječi u zagradi 
„slovima: „milijun dvjesto osamdeset pet tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun četristo 
osamdeset pet tisuća kuna“. 
 

Članak 2. 
  U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
            „Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2018. godini procjenjuju se 
u iznosu od 625.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Izgradnja pješačkog prijelaza preko 
ŽCP-a Pitomača 

Izgradnja 225.000,00 kuna 

2. 
Izgradnja ceste u Pitomači (Ulica Svetog 
Ivana Nepomuka) 

Izgradnja 400.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 625.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  

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

TOČKA 4.   
 

 Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 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 2018. godinu 
 

Članak 1. 
           U Programu utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača broj 13/17) članak 3. mijenja 
se i glasi: 
           „Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. 
godinu, planirana u iznosu od 50.000,00 kuna utrošiti će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 20.000,00 kuna, 
- izgradnju javno prometnih površina - 30.000,00 kuna.“. 
 

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

TOČKA 5.   
 

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području općine Pitomača u 2018. godini. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

 
P R O G R A M 

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području  
općine Pitomača u 2018. godini 

 
I. 

 U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini 
(Službene novine“ Općine Pitomača broj 4/18) 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 djelatnosti udruga u kulturi u iznosu 275.000,00 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi „Knjižnica i čitaonica Pitomača“ u iznosu 
212.579,72 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu „Drago Britvić“ u iznosu 
450.000,00 kuna, 
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- financiranje projekta „Naš hod kroz vremeplov“ u iznosu 123.000,00 kuna, 
- financiranje dokumentacije za postav i interijer: „Memorijalni muzej Petra Preradovića“ u 
iznosu 88.000,00 kuna“. 

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

TOČKA 6.   
 

Donošenje Programa o dopuni Programa olakšica i poticaja razvoja 
gospodarstva na području općine Pitomača. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

P R O G R A M 
O DOPUNI PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA RAZVOJA GOSPODARSTVA  

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
 

Članak 1. 
U Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača 

(„Službene novine“ broj 2/13) (u daljnjem tekstu: Program) u članku 10. iza stavka 1. dodaje 
se novi stavak koji glasi: 

„Pod drugim aktivnostima za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva misli se i 
na poduzetnike koji su registrirani na području općine Pitomača i zapošljavaju djelatnike s 
područja općine Pitomača, ako investiraju u infrastrukturno opremanje svojih pogona i izvan 
područja općine Pitomača.“. 

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

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7.   
 

Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača. 

 
 Gosp. Dinko Begović pojašnjava da sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati mjere za sprečavanje odbacivanja 
otpada i propisati mjere za uklanjanje odbačenog otpada. Stoga se predlaže donošenje Odluke 
o tim mjerama, a Odluka se dostavlja Ministarstvu zaštite prirode i okoliša. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
 o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
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uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
određuju  
se posebne mjere sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području općine Pitomača 
te mjere za uklanjanje odbačenog otpada. 
 

Članak 2. 
 Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog 
otpada su: 

- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara, 
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, 
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o nepropisno 

odbačenom otpadu, 
- objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti nepropisno 

odbačen otpad, 
- uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
- davanje informacija i distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada te o načinu zbrinjavanja ostalih vrsta otpada, 

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada u suradnji s davateljem javne 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog 
otpada. 
  

Članak 3. 
 Provedbu mjera, izdavanje rješenja radi provedbe mjera sukladno ovoj Odluci i Zakonu 
o održivom gospodarenju otpadom osigurava komunalni redar. 
 

Članak 4. 
 Za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine 
Pitomača. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  

TOČKA 8.   
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za 
projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“. 
   
 Gosp. Dinko Begović izvješćuje da su vijećnici u materijalima za sjednicu primili 
prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru 
ponuditelja  BISTRA d.o.o. iz Đurđevca u predmetu nabave za projekt „Izgradnja reciklažnog 
dvorišta u Općini Pitomača“ čija je ponuda iznosila 4.172.905,63 kuna s PDV-om. Obzirom da 
Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 
prihoda ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina (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 
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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 postupku nabave „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini 
Pitomača“, a po provedenom postupku javne nabave, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 9.   

 
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 

donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave 
pružanja usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za projekt „Sanacija i 
zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa općine Pitomača“. 
 

Gosp. Dinko Begović  konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja PanGeo Projekt d.o.o. Zagreb za uslugu izrade projektne i 
tehničke dokumentacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa 
općine Pitomača“ čija je ponuda iznosila 215.375,00 kuna s PDV-om. Obzirom na iznos, 
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 projektne i     
tehničke dokumentacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa 
općine Pitomača“, 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 10.   
 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge 
izrade projektne i tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za 
poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“. 
 

Gosp. Dinko Begović konstatira da je iz dostavljenog prijedloga Odluke vidljivo da se  
„Croming“ d.o.o. Pitomača predlaže za izbor ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke 
dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i 
agroturizam u Pitomači“ čija je ponuda iznosila 240.000,00 kuna s PDV-om. Također obzirom 
na iznos, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor, 

Aleksandar Nađ) donijelo je 
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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 usluge izrade projektne i tehničke 
dokumetacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i 
agroturizam u Pitomači“, 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 11.   
 
   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. Dinko Begović  navodi da se predlaže donošenje Odluke o davanju suglasnosti 
Općini Pitomača za provedbu ulaganja za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku 
Dravu postavljanjem ZIP LINE-a, a ovu Odluku, kao i Odluku za narednu točku 12. dnevnog 
reda  potrebno je donijeti kako bi navedenu investiciju Općina Pitomača mogla prijaviti na 
natječaj Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“. 

 
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. 

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 12.   
 

     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu 
ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u 
naselju Otrovanec“. 

 
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 pješačke staze u naselju Otrovanec“ 

 
 

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

provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u 
naselju Otrovanec“. 
 

                                                   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. 

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. 
 

TOČKA 13.   
 

  Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača. 
  

Gosp. Dinko Begović pojašnjava da sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku kojom se 
utvrđuju  
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komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne 
djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i 
rad na području općine Pitomača, način povjeravanja  i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti 
te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine. Također 
Općinsko vijeće ovlašteno je donijeti odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
trgovačkim društvima kojima je osnivač Općina Pitomača te odrediti komunalne djelatnosti 
koje će se obavljati na temelju koncesije i na temelju ugovora.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača 
 

 
/Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača sastavni je dio 

zapisnika/. 
 

TOČKA 14.   
 

Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne 
djelatnosti.  

 
Gosp. Dinko Begović iznosi da se sukladno članku 31. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu predlaže povjeravanje javnih ovlasti trgovačkom društvu KOMUNALNO 
PITOMAČA za održavanje groblja i za usluge ukopa pokojnika. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti  

 
Članak 1. 

 Trgovačkom društvu KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću 
za za opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na 
veliko i malo i niskogradnja (u daljnjem tekstu: KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.) čiji je 
osnivač Općina Pitomača povjeravaju se javne ovlasti u sljedećim komunalnim djelatnostima: 

- održavanje groblja, 
- usluge ukopa pokojnika. 

 
Članak 2. 

 Javne ovlasti iz članka 1. ove Odluke obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim 
stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba. 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju javnih ovlasti 

u području komunalnih djelatnosti („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/14. i 9/14). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
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TOČKA 15. 
 

Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog 
zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Pitomača. 

 
Gosp. Dinko Begović  daje obrazloženje da sukladno Zakonu o poljoprivrednom 

zemljištu gradska odnosno općinska vijeća za svoje područje propisuju potrebne agrotehničke 
mjere u slučajevima u kojem bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Propisuju se mjere 
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, 
održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje 
zasjenjivanja susjednih čestica te sadnja i održavanja vjetrobranskih pojasa. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača 

 
/Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača sastavni je dio 
zapisnika/. 

 
TOČKA 16.   

 
          Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda 
Virovitica, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
 Gosp. Dinko Begović  konstatira da je izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog 
ureda Virovitica, zbog opsežnosti materijala vidljivo na web stranici Općine Pitomača te otvara 
raspravu.  
 Gosp. Zlatko Majstor  konstatira da u izvješću Državnog ureda za reviziju ima dosta 
primjedbi, ali njega najviše interesira potraživanje, odnosno nenaplaćivanje dugovanja, a 
najveći dio tiče se nenaplate s osnove komunalne naknade. Također je podsjetio na 
nenaplaćeno potraživanje za penale od obrta „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipić, koji je izvodio 
građevinske radove na Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači u iznosu od 1.900.000,00 
kuna s kojim se išlo u nagodbu, ali do danas nije ništa naplaćeno. Što se tiče komunalne 
naknade podsjeća da su iz HSPD-a još 2012. godine prikom donošenja Proračuna za 2013. 
godinu predlagali da se ukine porez na tvrtku odnosno naziv i da se umanji naplata komunalne 
naknade za 25% za uredne platiše. Stoga ponovno predlaže da se razmisli o tom prijedlogu 
jer će se i kod narednog nalaza revizije opet spominjati isti problem.   
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je u tijeku izrada ovrha i vrše se otpisi dugovanja 
s osnove komunalne naknade za prethodne tri godine, a ubuduće će se ovrhe uredno 
dostavljati svake godine kako ne bi nastupile zastare. 
        Gosp. Danijel Petković podsjeća da općina od svojeg osnivanja dugo godina nije 
pokretala prisilne naplate općinskih potraživanja s osnove komunalne naknade i došlo se do 
iznosa koji je predstavljao značajnu stavku proračuna. Ujedno navodi da su unazad nekoliko 
godina  dostavljane ovrhe i obveznicima je dana mogućnost da plate dugovanja, ali mnogi to 
nisu  
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poštivali, a i oni koji su platili, nisu nastavili dalje s plaćanjem komunalne naknade. Stoga je 
Općina bila prisiljena ponoviti postupak s ovrhama, a unazad godinu dana promijenile su se 
zakonske odredbe pa Općina sada ima mogućnost da po sili zakona otpisuje ona potraživanja 
komunalne naknade koja su starija od tri godine i stranke više nisu obvezne plaćati pristojbu 
za prigovor. Smatra se kako nije u redu da se samo otpisuju dugovanja, već se sada paralelno 
s otpisima dostavljaju i ovrhe za potraživanja zadnje tri godine. Ujedno podsjeća da od prošle 
godine Općina prihoduje i naknadu za uređenje voda te se i s te osnove od nje zahtjeva da 
dostavlja ovrhe za dugovanja i da se na taj način ide sa naplatom onog dijela koji nije u zastari. 
Ponavlja težnju da potraživanje bude u onom roku u kojem zastare nema. Osvrnuo se i na 
potraživanje prema „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipić koji je kasnio sa izgradnjom Srednje škole 
Stjepana Sulimanca i napominje da je Općina iskoristila svoju ugovornu mogućnost da zatraži 
naplatu penala zbog kašnjenja u izvedbi radova na srednjoj školi, ali zbog stečaja nije siguran 
da će se općina moći naplatiti.  
 Gosp. Marija Čajkulića smeta što neki stanovnici plaćaju svoje obveze prema općini, 
a drugi ne. Zatražio je da se ne dozvoljava da dugovanja odlaze u zastaru, već ako je potrebno, 
može se predložiti i smanjenje komunalne naknade, ali istovremeno treba nastojati postići da 
istu svi plaćaju.  
 Gosp. Mirko Pavleković osvrnuo se na naplatu penala od strane „Građevinarstvo“ 
vl. Mijo Stipić te iznio prijedlog ukoliko se smatra da općina neće moći naplatiti dugovanje, da 
Vijeće na jednoj od narednih sjednica donese Odluku o otpisu tog dugovanja kako se 
potraživanje ne bi stalno prenosilo, a isto se neće moći naplatiti. 
 Gosp. Željko Grgačić  pojašnjava da je Općina platila sve svoje obveze iz Ugovora 
prema „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipić, a zbog kašnjenja radova iskoristila je zakonsku 
mogućnost i zatražila naplatu penala, ali ponavlja da se imenovana tvrtka nalazi u stečaju i 
sada ta naplata dolazi u pitanje. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 
Općine Pitomača za 2017. godinu 

 
1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, 

KLASA:041-01/18-02/42, URBROJ:613-12-18-8, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 
Pitomača za 2017. godinu. 
 2.  Izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, 
prilaže se uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio. 

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

TOČKA 17.   
 
Donošenje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

za 2018. godinu. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Aleksandar 
Nađ) donijelo je 
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I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” 
za 2018. godinu 

 
/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu 

sastavni su dio zapisnika/. 
 

TOČKA 18.   
 

Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2018. godinu. 
 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora na što se odnosi nepredviđeni trošak predstavljanja 
Općine Pitomača u Krapini i koliko je to koštalo, gosp. Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra 
za kulturu odgovorio je da se ti troškovi odnose na prijevoz autobusom, a isplaćeno je kroz 
autorske honorare i usluge, sve u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu 

“Drago Britvić” za 2018. godinu 
 

 
/II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu “Drgo Britvić” za 2018. 

godinu sastavni su dio zapisnika/. 
 

TOČKA 19.   
 

           Donošenje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2018. godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 za 2018. godinu 

 
 

/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 
 

TOČKA 20.   
 

Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 

 
 Gosp. Dinko Begović  pojašnjava da  je Irena Gavrančić imenovana vršiteljicom 
dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača najduže do godinu dana, a budući je 
potrebno najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata raspisati natječaj, predlaže donošenje 
Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za izbor ravnatelja/ice na nepuno radno vrijeme. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 

1. Ovom Odlukom raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok 
od četiri godine. 

2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice. 

3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- Rikard Bakan, dipl.oec., za predsjednika, 
- Irena Horvat, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Statuta Knjižnice i 
čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) koje reguliraju postupak i 
uvjete za izbor ravnatelja/ice. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, 
omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim 
stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina 
Pitomača objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača.  
  

 
 

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i potpredsjednik zaključuje 
sjednicu u 18,58 sati i zahvaljuje na odazivu.       

           
                

               POTPREDSJEDNIK: 
                 Dinko Begović, dipl.inf., v.r. 

 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 


