
Z A P I S N I K  
sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 28. ožujka 2019. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/19-01/02, URBROJ: 2189/16-19-1 od 21. 
ožujka 2019. 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 15 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

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

 Nisu nazočni: Marijan Mikec te Mario Čajkulić koji je ispričao izostanak. 
 

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

- Tomo Filipović, županijski vijećnik, 
- 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“, 
- Zlatko Novak Jembri - tajnik Sportske zajednice Općine Pitomača, 
- Ivona Pankaz, županijska vijećnica i direktorica Turističkog ureda Općine Pitomača, 
- Davor Deskar, direktor Draft d.o.o., 
- David Tržić, Vatrogasna zajednice Općine Pitomača, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
          - 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, 
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- Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun,   
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 25 koja glasi: 
„Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji i 

provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“. 
Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 15 glasova ZA. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 

  - Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća, 
  - Aktualni sat,  
     
   1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine,      

      2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
07. do 31.12.2018. godine,  

 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje 
projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI 
CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA - DRAVA - DUNAV“, 

 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u 
Grabrovnici“, 

      5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije 
„Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, 

      6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 

 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, 
8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2018. godine,   
          9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine,     
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine,           
          11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2018. godine,   

12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. 
do 31.12.2018. godine,  
           13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,  
          14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“, 
          15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2018. godine,  
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16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača 
za 2018. godinu,  
          17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, 

18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2018. godine, 

19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu, 

20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području 
općine Pitomača za 2019. godinu, 
   21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 
   22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača, 
   23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini 
Pitomača, 
   24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj 
uporabi. 

25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji 
i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“. 

 Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA.      
 
  - Verifikacija zapisnika sa  14. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA. 
 
 
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Aleksandar Nađ  upitao je da li je završen otpis dugovanja komunalne naknade i 
da li se može dobiti popis sa iznosima svih onih kojima je otpisana komunalna naknada? 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da postupak još nije završen, ali je pri kraju, a 
prema Zakonu o proračunu, Općina je dužna te podatke javno objaviti na svojoj stranici. Nadalje 
pojašnjava da to još nije završeno iz razloga jer se trenutačno izrađuju nova Rješenja o 
komunalnoj naknadi za ovu godinu pa se postupak otpisa morao prekinuti, ali na jednoj od 
narednih sjednica Vijeća, vijećnici će dobiti podatke. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je kada je u planu rekonstrukcija Dravske ulice u Pitomači  
i osvjetljenje zadružnog puta jer slijedi lijepo vrijeme pa ljudi počinju sa šetnjama, a osvjetljenja 
još uvijek nema. Ovo pita iz razloga kako se opet ne bi dogodila nezgoda nakon koje bi mogla 
slijediti tužba pa bi se općina našla u problemima. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da je izglednije da se prvo postavi rasvjeta, 
odnosno osvijetli zadružni put, a što se tiče rekonstrukcije Dravske ulice, za istu je potrebno 
raspisati postupak jednostavne nabave. 
  
 Gosp. Tihomir Gregurek skreće pažnju da je u Vinogradskoj ulici u dvorištu Komunalno 
Pitomača d.o.o. započeta sječa postojećeg drveća, odnosno borova, a među njima nalazi se i 
jedno znamenito drvo naziva ginko koje biolozi smatraju živim fosilom, jednim od najvećih drveća 
na svijetu koje naraste i preko 20 metara kao što je i ovo drvo u Pitomači koje se smatra i  
turističkom atrakcijom. Stoga pita tko je dozvolio njegovo rušenje, odnosno sječu i tko će za to 
odgovarati jer ovdje u Pitomači nemamo puno takvih znamenitosti? 
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Gđa Željka Begović konstatira da je i sama vidjela kada se započelo sa rušenjem 
spomenutog ginka te je nazvala u Komunalno Pitomača d.o.o. pa je gosp. Zdravko Paša  prekinuo 
rušenje ginka. Napominje da ginko nije porušen do kraja, odnosno drvo podnaša takvo 
obrezivanje i isto će se obnoviti još ove godine tako da nije napravljena prevelika šteta. Ujedno 
napominje kako ima saznanja da u Pitomači postoji ginko na još dvije lokacije i to kod škole i 
bivšeg Borika, a ima ga i po privatnim dvorištima, ali slaže se s time da se nikako ne smije rušiti 
jer je zakonom zaštićeno. Istaknula je da spomenuti ginko zadnjih četiri godine nije imao plodova 
jer su mu smetala susjedna drva. 
 Gosp. Tihomir Gregurek izražava nezadovoljstvo jer jer ginko sada sveden na svega 6-
7 metara, a bio je visok preko 20 metara i pitanje je koliko će se uspjeti obnoviti. 

 
 

TOČKA 1. 
 
   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2018. godine.  
 

Obzirom da je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu 
zajedno sa izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Pitomača i detaljnim 
obrazloženjem  dostavljen u materijalima za sjednicu, predsjednik Općinskog vijeća zamolio je 
pročelnika za kratko pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da je razdoblje mjeseca ožujka u kojem se podnose 
izvještaji o ostvarenju proračunskih planova za razdoblje prethodne kalendarske godine u kome 
su financijski i postotno iskazani i obrađeni svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna. 
Navodi da je sukladno odredbi Zakona o proračunu Općinski načelnik uputio godišnji izvještaj 
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, a odrađen je temeljem navedenog zakona i 
pravilnika o proračunskim klasifikacijama te je na tih nekoliko strana navedeno i pojašnjeno sve 
o prihodima proračuna po ekonomskoj klasifikaciji, računu financiranja, rashodima i izdacima 
proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Izdvojio je nepobitne činjenice, a to su 
da je iz obrazloženja vidljivo da su proračunski prihodi planirani u 2018. godini u iznosu od 
30.690.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 35.295.175,09 kuna ili 115,01%, a razlozi ovako 
visokog ostvarenja nastali su prvenstveno zbog dobrog ostvarenja planiranih proračunskih 
prihoda od kojih izdvaja prihode od poreza na dohodak i prihode od pomoći, tekućih i kapitalnih 
iz inozemstva te zbog dodijeljenih sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarne 
nepogode koje je Općina primila u mjesecu prosincu 2018. godine u iznosu od 6.370.789,12 kuna. 
Nadalje navodi da su se proračunski prihodi trošili na proračunske rashode što je detaljno 
obrazloženo, odnosno sukladno planiranim proračunskim programima. Zamolio je vijećnike da 
postave pitanja ukoliko ih posebno interesira pojedina stavka. 
 Gosp. Zlatka Majstora zanima rashod na projektu Preradović & Csokonai, konkretno 
rashodi za zaposlene u iznosu od 128.311,96 kuna, na što je gosp. Danijel Petković  pojasnio 
da vezano uz projekt Preradović & Csokonai, Općini je sufinancirano 85% predmetnog projekta, 
a učešće Općine Pitomača je dijelom namireno iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i 
Općina ima pravo na dio plaća za zaposlenike koji dio svojeg radnog vremena rade na tom 
projektu, odnosno radi se o refundaciji koja se knjiži na stavku projekta. Napominje da ima još 
projekata koji se odrađuju na sličan način tj. ili Općina ima pravo na novo zapošljavanje ili na 
refundaciju troška za npr. voditelja projekta, projektnog asistenta itd.  
 Gosp. Tihomir Gregurek ima pitanje za rashodovnu stranu proračuna, odnosno stavku 
383 - ostali rashodi (kazne, penali i naknade štete) u iznosu od 8.868.853,90 kuna, od čega 
pretpostavlja da se 6.300.000,00 kuna odnosi na štete, a interesira ga na što se odnosi razlika od 
2.500.000,00 kuna? 
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Gosp. Danijel Petković odgovorio je da je općina primila sredstva za štetu od 
elementarne nepogode 30.12.2017. godine, a ista je isplaćena do 10. siječnja 2018. godine, tako 
da se ta razlika odnosi na štetu od ranije elementarne nepogode. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek), usvojilo je 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 
RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018. GODINE 

 
/Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine 

sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 2. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 
razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine.  
 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira, budući da se mijenjao saziv Općinskog vijeća, a 
vjerojatno i Kolegija općinskog načelnika, tko su sada članovi Kolegija? Također ga zanimaju 
isplaćene subvencije poduzetnicima tj. koliko je kome isplaćeno u prethodnoj godini te pita o 
čemu se radi u sudskom sporu sa Jadranskim osiguranjem? 

Općinski načelnik odgovorio je da su članovi Kolegija: Ivan Erhatić, Marin Aragović, Dinko 
Begović, Rikard Bakan, Danijel Petković, a savjetnici su Rajko Stilinović i Vesna Bedeković. 

U svezi subvencija, navodi da su iste isplaćene Mladenu Dijakoviću, a što se tiče spora, 
napominje da se radi o sporu sa BM d.o.o. Pitomača u svezi poslovnog prostora sadašnje Crne 
Pantere u Pitomači.  

Gosp. Tihomir Gregurek podsjetio je da Općina daje naknadu u iznosu od 1.000,00 
kuna po rođenom djetetu, a obzirom na demografsku sliku naše općine, predložio je povećanje 
te naknade, na što je Općinski načelnik odgovorio da je ovo bilo izvješće za 2018. godinu, a od 
ove godine naknada je povećana i iznosi 2.000,00 kuna po djetetu. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek, Aleksandar Nađ, Zlatko Majstor), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. 
do 31.12.2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 3. 
 

 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog 
projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE 
KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA - DRAVA - 
DUNAV“. 
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 Gosp. Rikard Bakan iznosi da su vijećnici primili prijedlog Zaključka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja Meštrović 
termotehničke instalacije d.o.o. iz Suhopolja, za pružanje usluge izrade glavnog projekta i 
obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - 
INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA - DRAVA - DUNAV“ čija je ponuda 
iznosila 318.750,00 kuna s PDV-om. Zbog iznosa do kojeg Općinski načelnik odlučuje, potrebna 
je odluka Općinskog vijeća, a to se odnosi i za naredne točke 4., 5. i 6. dnevnog reda. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Aleksandar Nađ, 
Zlatko Majstor), 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 za Pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje 
projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI 
CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV“, a po provedenom otvorenom postupku 
javne nabave male vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 

2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o pružanju usluge izrade 
glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora za predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 4. 
  
       Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave 
„Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da su vijećnici primili prijedlog Zaključka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja CESTE d.d. iz 
Bjelovara, za uređenje odvojka ulice u Grabrovnici, čija je ponuda iznosila 372.847,13 kuna s 
PDV-om.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Aleksandar Nađ, 

Zlatko Majstor), 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 postupku jednostavne nabave „Uređenju odvojka ulice u 
Grabrovnici (dionica od križanja sa Županijskom cestom br. 2234 do mjesnog groblja, odnosno 
dionica od križanja sa Županijskom cestom br. 2234 prema stambenim objektima sa kućnim 
brojem 146, odnosno 187“, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, 
prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o izvođenju radova za 
predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
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TOČKA 5. 
 

 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke 
dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je u materijalima dostavljen prijedlog Zaključka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja „BLOK A3“ d.o.o. iz 
Zagreba, za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u 
šumsku cestu“ čija je ponuda iznosila 200.000,00 kuna s PDV-om.  
 Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka  koji je to put, gosp. Tomislav Tišljar pojasnio 
je da se radi o projektiranju za mjeru ulaganja u šumsku infrastrukturu gdje je moguće dobiti 
sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta koje povezuju tj. prolaze šumskim zemljištem u smislu 
lakšeg  izvlačenja drva i drvne mase. Upoznao je nazočne da se nakon različitih prijedloga o tome 
gdje bi se to moglo urediti, prvotno razmišljalo o putevima za Lenišće, Šašnato Polje i Đuretinu, 
ali obzirom na to da ima više kriterija koje nerazvrstana cesta mora zadovoljiti, između ostalog i 
gustoću šumskih puteva, dobiveno je mišljenje da navedene trase neće proći na natječaju. Stoga 
su predložena brdska područja, konkretno šumski put od skretanja prema Kladarskom brijegu do 
gosp. Bijuka, odnosno do početka šumske gospodarske osnove Hrvatskih šuma, dok navedena 
trasa  zahvaća i  privatne šume i šumoposjednike  te tako zadovoljava kriterije natječaja. Također 
je obuhvaćena i cesta tj. trasa od Donjeg Podaršanja do šumske gospodarske osnove Hrvatskih 
šuma, a da bi se mogli javiti na natječaj koji će biti objavljen u 7. mjesecu o.g., potrebno je izraditi 
projektnu i tehničku dokumentaciju za spomenute puteve. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Aleksandar Nađ, 
Zlatko Majstor), 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 Usluga izrade projektne i tehničke 
dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, a po provedenom postupku 
javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o pružanju usluge izrade 
projektne i tehničke dokumentacije za predmetnu nabavu. 

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 6. 

Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi 
redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“. 

   
Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog kojim se Općinskom načelniku daje suglasnost za 

donošenje Odluke o odabiru KOGRAD vl. Ivan Kostelac iz Kladara, za radove redovitog održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača čija je ponuda iznosila 437.187,50 kuna s PDV-
om.  
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Aleksandar Nađ, 
Zlatko Majstor), 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 jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, a po provedenom postupku javne nabave 
jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o izvođenju radova za 
predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 

Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 
 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da sukladno novom Zakonu o komunalnom 

gospodarsvu, novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade, vrijednost boda iskazana 
je u iznosu od 4,68 kuna po četvornome metru (m2) odnosno u odnosu na mjesečnu razinu i 
dalje ostaje 0,39 kuna po m2 mjesečno. Utvrđenjem vrijednosti boda u predloženom iznosu, ne 
povećava se vrijednost boda utvrđena do sada važećom Odlukom o vrijednosti boda na mjesečnoj 
razini, već se vrši usklađenje s odredbama novog Zakona. 

Gosp. Tihomir Gregurek pita da li sve ostaje isto, odnosno da li se neće povećavati 
komunalna naknada, na što je gosp. Danijel Petković potvrdio da se ne planira nikakvo 
povećanje komunalne naknade. Nadalje ukazuje na mogućnost da se ista umanji kod poslovnih 
objekata otvorenog i zatvorenog tipa. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova, donijelo je 
 

O D L U K U 
o vrijednosti boda komunalne naknade 

 
 

Članak 1. 
           Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u kunama za 
stambeni prostor, po četvornom metru (m2) korisne stambene površine, za utvrđivanje godišnjeg 
iznosa komunalne naknade za nekretnine u prvoj zoni na području općine Pitomača.  
 

Članak 2. 
           Vrijednost boda (B) za obračun godišnjeg iznosa komunalne naknade iznosi 4,68 kuna 
godišnje, po četvornom metru (m2) korisne stambene površine. 
 

Članak 3. 
           Od dana primjene ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o vrijednosti boda 
komunalne naknade u 2003. godini (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/02). 
 

Članak 4. 
           Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenim novinama” Općine 
Pitomača. 
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TOČKA 8. 

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2018. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, usvojilo je 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA 

„POTOČNICA“ ZA RAZDOBLJE OD 01.0D. DO 31.12.2018. GODINE 
 
 /Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 9. 

          Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.  
 

Gđa Željka Begović istaknula je da su izvješća ravnateljice Dječjeg vrtića uvijek iscrpna, 
konkretna i vidljivo je da se puno radi, kako u vrtiću, tako i oko njega. Zamolila je gđu Mariju 
Jakelić pojašnjenje za projekt „Igraonica sreće“ za koji su dobivena sredstva EU. 

Gđa Marija Jakelića napomenula je da je to projekt koji je izrađen uz pomoć tvrtke 
Draft d.o.o. i prošao je na Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te 
istaknula da se radi o projektu vrijednom cca 800.000,00 kuna. Nadalje ističe da se zapravo radi 
o produljenom radnom vremenu vrtića u kojem je organizirano pet besplatnih radionica za djecu: 
engleska, dramska, eko, sportska i glazbena u koju je uključeno 97 djece, a odgojitelji koji rade 
u tim radionicama, educiraju se prema programu Ministarstva i nastoji se da djeca provedu 
kvalitetno vrijeme u vrtiću. Napominje da se vrtić nastoji prijaviti i na druge projekte pa je osim 
spomenutog prošao i projekt uređenja igrališta, projekt energetske obnove zgrade vrtića i nastoji 
se podići kvaliteta ustanove na što veću razinu. Pohvaljuje sve odgojitelje i djelatnike vrtića koji 
su prihvatili ovaj projekt i odrađuju posao kako treba. Također je izvjestila da je trenutno u vrtić 
upisano 163 djece, a 7 djece je na čekanju i upozorila da bi se moglo razmišljati o projektu 
dogradnje vrtića. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje 

od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 10. 
 
 Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2018. godine. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira stavka rashoda - komunalne usluge u iznosu 8.173,61 
kuna, na što je gđa Zlata Kovačević odgovorila da se taj iznos odnosi na odvoz smeća, 
potrošnju vode, kanalizaciju i pričuvu. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, usvojilo je 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.0D. DO 31.12.2018. GODINE 
 
 /Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 11. 

          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća zamijetio je kako je vidljivo da se u Knjižnici održavaju razne 
radionice, izložbe, predstavljanja knjiga i mišljenja je da možemo biti zadovoljni s radom, na što 
je gđa Irena Gavrančić istaknula da maksimalno daje svoj doprinos radu Knjižnice kako bi 
korisnici bili što zadovoljniji. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 TOČKA 12.  
 
 Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 
od 01.01. do 31.12.2018. godine. 

 
Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je izvješće kao i do sada napisano uredno i 

pregledno, a interesira ga stavka - Ugovori o djelu u iznosu 28.572,66  kuna te pita da li se to od 
ove godine isplaćuje naknada v.d. ravnatelju i članovima Stručnog vijeća, na što je gosp. Rajko 
Stilinović odgovorio da se isplaćivalo i prošle godine i to ne samo njemu kao v.d. ravnatelja (u 
iznosu od 10.000,00 kuna godišnje) već su iz tog iznosa plaćena i dva izvođača.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, usvojilo je 
 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“  

ZA RAZDOBLJE OD 01.0D. DO 31.12.2018. GODINE 
 
 
 /Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
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TOČKA 13. 
 

 Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.  

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

TOČKA 14. 
 

         Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“. 

 
          Gosp. Rikard Bakan konstatira da na raspisani javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ nije pristigla niti jedna prijava te je prijedlog Stručnog vijeća da se za 
vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ ponovno imenuje gosp. Rajko 
Stilinović, do imenovanja ravnatelja, a najduže do godinu dana. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
         

TOČKA 15. 

          Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2018. godine. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 

donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2018. godine. 
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2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 16. 

Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine 
Pitomača za 2018. godinu.  

 
 Gosp. Zlatko Majstor pohvaljuje napisano izvješće, ali iznosi podatak da je Općina 
Pitomača iz proračuna izdvojila za Turističku zajednicu u 2018. godini iznos od 197.293,00 kuna, 
od čega je 112.291,01 kuna bilo za Turistički ured. Nadalje je istaknuo da gledajući ostvarenja od  
određenih taksi i članarina, dolazimo do saznanja da je s osnove prihoda od boravišne pristojbe 
naplaćeno samo 6.640,92 kuna, što je jako mali prihod i s time ne možemo biti zadovoljni. Iznosi 
da uopće ne vidi svrhu postojanja tog Turističkog ureda jer većinu poslova zapravo obave 
općinske službe, a i računovodstvo se vodi u općini. Napomenuo je da je zanimljivo to da je u 
izvješću spomenuta biciklijada koja je okupila 500 ljudi, a ista nije financirana iz sredstava TZ, 
dok neke manifestacije koje baš i nisu bile posjećene, financirane su iz sredstava TZ. Posebno se 
osvrnuo na spomenuto snimanje spota o „Centru za posjetitelje - Interpretacijski centar Rezervata 
biosfere Mura - Drava - Dunav“ čije snimanje je za nekoliko minuta emitiranja spota koštalo 
63.000,00 kuna kao i TV prilog aktivnosti projekta CENTRA ZA POSJETITELJE koji traje 2,5 minute 
po prilogu i za emitiranje 5 priloga košta 31.250,00 kuna na Plavoj televiziji. Izražava 
nezadovoljstvo s takvim načinom rada i prema njegovom mišljenju u turističkim mjestima postoji 
opravdanost TZ jer se iste financiraju iz članarina i raznih donacija, a kod nas se TZ većinom 
financira iz općinskog proračuna. 
 Gđica Ivona Pankaz, direktorica Turističkog ureda istaknula je da je Turistički ured 
osnovala Turistička zajednica, a obzirom na to da je TZ bila osnovana još 1993. godine i da je 
sve poslove obavljao Upravni odjel općine, došlo je do potrebe osnivanja Turističkog ureda. 
Napomenula je da se u Turističkom uredu izvršavaju sve tehničke stvari koje odrađuje TZ, a što 
je i navedeno u izvješću dok se iz općinskog proračuna financira njezina plaća i djelomično se 
financiraju manifestacije. Što se tiče boravišne pristojbe, odgovorila je da je ista prihod TZ 
ostvaren od broja noćenja te istaknula da će financijski plan za slijedeću godinu sigurno biti 
drugačiji jer se dugogodišnjim naporima i suradnjom TZ sa jedinicama lokalne samouprave i 
privatnim subjektima došlo do povećanja s te osnove za 100%. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glas PROTIV (Zlatko Majstor) i 2 

SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, Aleksandar Nađ), donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 
2018. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 17. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2018. godine. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
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Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 18. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk i Ivica 

Peterfi), donijelo je  
Z A K L J U Č A K 

 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE PITOMAČA za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2018. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

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

TOČKA 19. 
 

Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 
2018. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od 

požara, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje 
jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 
provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.  

Gosp. Danijel Bijuk iznosi da je bio suzdržan kod izvješća Vatrogasne zajednice iz 
razloga što u izvješću Općinskog načelnika stoji slijedeće: „Unatoč činjenici da je i u 2018. godini 
izvršena nabava nove vatrogasne opreme, niti jedno društvo u potpunosti ne zadovoljava 
zakonske odredbe o minimalnoj vatrogasnoj opremi. Općina Pitomača svojim proračunom za 
2018. godinu za rad Vatrogasne zajednice Općine Pitomača osigurala je sredstva u iznosu od 
404.000,00 kuna“. Pojašnjava da će biti suzdržan kod glasovanja za ovu točku isključivo iz razloga 
što i sami konstatiramo da ne ispunjavamo minimalne uvjete, a proračunsku stavku nismo 
povećali. 

Gosp. Danijel Petković  iznosi da to nisu konstatirali samo predstavnici VZ nego se to 
temelji na izvješću nadležnih inspekcijskih službi. Istaknuo je da je iznos od 404.000,00 kuna koji 
izdvaja Općina Pitomača, dvostruko viši od onoga na što zakon obvezuje, a niti jedno društvo na 
području naše županije nije adekvatno opremljeno prema zakonskim odredbama.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
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1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

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

TOČKA 20. 

Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
području općine Pitomača za 2019. godinu. 

 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da sukladno Zakonu o zaštiti od požara, jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose Godišnji provedbeni 
plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje, a Godišnji provedbeni planovi donose se 
na temelju Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara županije na čijem se prostoru nalaze. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je  
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE PITOMAČA ZA 2019. GODINU 
 

I. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće Općine 
Pitomača donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Pitomača za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
 

II. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Pitomača potrebno je u 2019. godini provesti 
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 
1. Organizacijske mjere 
 
1.1. Vatrogasne postrojbe 
 
a) Na području općine Pitomača nema profesionalne vatrogasne postrojbe, već djeluju 
dobrovoljna vatrogasna društva u svim naseljima Općine, izuzev naselja Križnice, u kojemu je isto 
neaktivno. Navedeni DVD-i čine Vatrogasnu zajednicu Općine Pitomača te operativno pokrivaju 
područje Općine, uz JVP Virovitica kao središnju vatrogasnu postrojbu. 
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje općine Pitomača osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) U središnjim DVD-ima koja djeluju na području općine Pitomača osigurati djelotvornu i 
operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u 
slučaju požara. 
Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara radi koordinacije vatrogasnih snaga i 
dojava požara na telefonski broj 112 ili 193. 
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Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, DUZS, Područni ured Virovitica. 
 
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti Dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području općine Pitomača. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
d) Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti planove za 
provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne planove 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti s obzirom na 
indeks opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervencije. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
e) Proračunom Općine Pitomača planirati financijska sredstava za redovito funkcioniranje, 
opremanje i osposobljavanje Vatrogasne zajednice Općine Pitomača. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
 
a) Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara za Općinu sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Općinsko vijeće dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2. Tehničke mjere 
 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
 
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih 
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
 
a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije 
do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je sukladno pravilima vatrogasne struke osigurati  
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dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također 
potrebno je u tehničkom smislu osigurati  trajno i učinkovito funkcioniranje vatrogasnih 
operativnih centara i dojave na broj 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, DUZS, Područni ured 
Virovitica. 
 
3. Urbanističke mjere 
 
a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije ovisno o razini prostornih 
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije. 
 
b) Na području općine Pitomača sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne  
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj: Županijska uprava za ceste, Općina Pitomača, pravne osobe koje su vlasnici proizvodnih 
kompleksa. 
 
c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i 
tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
d) Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti s važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
 
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, leci i sl.) sustavno i redovito 
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
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c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji  
locirani  u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju 
za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje. 
 
Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara. 
d) Obvezan nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 
uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa 
uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste VPŽ, Općina Pitomača. 
 
e) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle 
izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske željeznice. 
 
f) Obavezno redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada 
sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Hrvatske vode. 
 

III. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da upozna sa sadržajem ovog Provedbenog plana 
sve pravne subjekte koji su u istom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

IV. 
 Sredstva za provedbu obveza Općine Pitomača koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana 
osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača za 2019. godinu. 
 

V. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe 
Provedbenog plana. 
 

VI. 
 Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostaviti će se Virovitičko-podravskoj 
županiji. 
 

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

TOČKA 21. 

  Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da prigovora nije bilo te predlaže donošenje zaključka u 
predloženom tekstu. 



- 18 - 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 
donijelo je  

 
Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o prigovorima  na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Pitomača bio je izložen na javni uvid u trajanju od 15 dana, odnosno 
od 11. ožujka 2019. godine do 26. ožujka 2019. godine u sjedištu Općine Pitomača te na web 
stranici Općine Pitomača. 

Na predloženi Program rapospolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Pitomača nije dostavljen prigovor te će se isti u predloženom tekstu 
dostaviti Općinskom vijeću na donošenje.  

 
Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 22. 
 
  Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača. 
 
  Gosp. Rikard Bakan  iznosi da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH na području općine Pitomača vidljiv na stranici Općine Pitomača, a zbog obima 
dokumentacije nije dostavljen u materijalima za sjednicu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek), donijelo je  
   

O D L U K U 
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje općine Pitomača 
 

Članak 1. 
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za područje općine Pitomača, koji je sastavni dio ove Odluke zajedno sa Tablicom - 
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.  
  

Članak 2. 
Program iz članka 1. ove Odluke dostaviti će se na mišljenje Virovitičko-podravskoj županiji 

i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.   
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/19) stavlja se van snage. 
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Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača, a primjenjuje se od dobivanja suglasnosti i mišljenja iz članka 2. ove Odluke. 
 

TOČKA 23. 

   Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini 
Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan  konstatira da obzirom na činjenicu da se od 07. rujna 2017. godine 
na Klisu ne odlaže nikakav otpad i da Komunalno Pitomača d.o.o. nema važeću dozvolu za 
obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, predlaže se zatvaranje odlagališta komunalnog 
otpada Klisa. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
 

O D L U K U 
o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača 

 
 

Članak 1. 
           Sukladno činjenici da se od dana 07. rujna 2017. godine na odlagalište komunalnog 
otpada Klisa u Općini Pitomača (u daljnjem tekstu: odlagalište) ne odlaže nikakav otpad te da u 
pogledu obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom niti Općina Pitomača niti trgovačko društvo 
Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, nema važeću dozvolu za obavljanje 
djelatnosti gospodarenja otpadom, donosi se ova Odluka o zatvaranju odlagališta komunalnog 
otpada Klisa u Općini Pitomača. 
 

Članak 2. 
           Odluka o zatvaranju odlagališta donosi se uvažavajući okolnosti, kako slijedi: 

- Komunalno Pitomača d.o.o., posjedovalo je privremenu dozvolu za gospodarenje 
komunalnim i neopasnim otpadom izdanu od Virovitičko-podravske županije, Upravni odjel za 
prostorno uređenje, komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša (KLASA: UP/I 351-01/11-01/10, 
URBROJ: 2189/1-08/1-11-3 od 03. studenog 2011. godine) s rokom važenja do 31. prosinca 
2013. godine; 
            - Komunalno Pitomača d.o.o., dana 20.08.2013. godine, podnijelo je Virovitičko-
podravskoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša, 
zahtjev za izdavanje nove dozvole, no ista nije ishođena zbog nemogućnosti ispunjavanja traženih 
uvjeta; 
           - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor 
inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Područna 
jedinica Osijek, svojim Rješenjem (KLASA: UP/I 351-02/17-27/160, URBROJ: 517-08-1-2-DS-17-
1 od 07. srpnja 2017. godine), zabranilo je Komunalno Pitomača d.o.o. obavljanje djelatnosti 
gospodarenja otpadom na lokaciji odlagališta komunalnog otpada Klisa u Pitomači, bez ishođenja 
odgovarajućeg akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. 
 

Članak 3. 
           Općina Pitomača sklopila je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor 
o financiranju izrade dokumentacije za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog 
otpada Klisa na način da se isto nakon završetka postupka sanacije trajno zatvori, bez predviđanja  
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posebnih kazeta u koje bi se privremeno odlagao komunalni otpad, za potrebe realizacije kojeg 
se i donosi ova Odluka. 
 

Članak 4. 
           Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenim novinama” Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 24. 

   Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u 
općoj uporabi. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u prijedlogu Odluke navedeno o kojim se česticama 

radi, a gosp. Tomislav Tišljar pojašnjava da je zbog projektiranja, odnosno pripreme 
dokumentacije za prijavu na mjeru tip operacije 4.3.3. potrebno donijeti ovu Odluku, a ista se 
donosi prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.  Ovlašteni goedeta je izašao na teren i snimio 
postojeće stanje ceste te su ustanovljena odstupanja u odnosu na stanje u katastru. S obzirom 
da se  radi o nerazvrstanoj cesti  potrebna je Odluka Općinskog vijeća radi provedbe elaborata 
evidentiranja izvedenog stanja ceste. Nadalje navodi da se u sklopu izrade geodetskog elaborata 
vrši iskolčavanje i označavanje trase na terenu, dostavlja obavijest putem medija, stavlja na 
internet stranicu i oglasnu ploču općine te se pozivaju svi susjedi da dođu vidjeti elaborat i iskažu 
svoje primjedbe na predloženi koridor. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

O D L U K  U 
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste -  javnog dobra u općoj uporabi 
u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača, u k.o. Sedlarica, kako slijedi : 

1. Put Kladarski breg  na dijelovima nekretnina označenih kao čest.zem.: 2727, 2726, 
2687, 2015/9, 2015/23, 2015/24, 2015/30, dio 2600. 

2. Put Podaršanj  na dijelovima nekretnina označenih kao čest.zem.: dio 2729, dio 2488, 
2682, dio 1894/3, dio 1894/1, dio 1894/2, dio 1894/4, dio 1886/2, 1885, dio 1805/3, dio 1805/2, 
dio 1881/2, dio 1881/3, dio 1881/4, dio 1881/1, dio 1878/2, dio 1878/1, dio 1877/2, dio 1877/1. 

3. Ulica Gornji Podaršanj na dijelovima nekretnina označenih kao čest.zem.: dio 2729, dio 
2488. 
 

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 –nerazvrstana 
cesta, 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. 
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TOČKA 25. 
 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, 

realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
aglomeracije Pitomača“. 

 
Gosp. Rikard Bakan posebno je istaknuo ovaj projekat jer radi se o stvarno velikom 

projektu aglomeracije važnom za područje cijele općine Pitomača te je potrebna Odluka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma. 

Gosp. Zlatka Majstora  interesira vrijednost kompletnog projekta, na što je gosp. 
Danijel Petković odgovorio da se radi o 160.000.000,00 kuna te upitao da li se može izbjeći 
suradnja sa Virkom d.o.o. Virovitica, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio niječno jer su 
propisane odredbe kojih se treba pridržavati. Pojasnio je da naše t.d. za vodoopskrbu i odvodnju 
nije moglo raditi taj projekt jer prilikom provjere dokumentacije od strane tijela koje je ovlastila 
država, dolazi se do saznanja da je naše t.d. premalog kapaciteta, a Virkom d.o.o. već provodi 
dva projekta koji se financiraju na takav način i ovaj treći im se uklapa te su još uvijek dovoljno 
jaki da mogu zadovoljiti parametre svih tih kontrola.  

Gosp. Marin Aragović napominje da jedino naša općina u odnosu na ostale koji će 
nominirati takve projekte, ima ishođenu građevinsku dozvolu i ističe da je ovo sasvim sigurno 
najznačajniji projekt u povijesti Pitomače i najznačajnija odluka koju će donijeti ovaj saziv 
Općinskog vijeća, odnosno povijesna odluka. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, realizaciji 

 i provedbi EU projekata “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
aglomeracije Pitomača” 

 
Članak 1. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Pitomača bio je izložen na javni uvid u trajanju od 15 dana, odnosno 
od 11. ožujka 2019. godine do 26. ožujka 2019. godine u sjedištu Općine Pitomača te na web 
stranici Općine Pitomača. 

Na predloženi Program rapospolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Pitomača nije dostavljen prigovor te će se isti u predloženom tekstu 
dostaviti Općinskom vijeću na donošenje.  

 
Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 15. sjednicu Općinskog vijeća 
u 20,25 sati i zahvaljuje na odazivu. 
                 
                                     PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


