
 
Z A P I S N I K  

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 
održane 28. svibnja 2019. godine 

 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/19-01/15, URBROJ: 2189/16-19-1 od 23. 
svibnja 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. Mario Čajkulić, 
4. Dinko Begović 
5. Ivica Peterfi, 
6. Mario Rengel, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10.  Marijan Mikec, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Danijel Bijuk, 
14. Aleksandar Nađ, 
15. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Nifada Begović i Irena Horvat koje su ispričale svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskg načelnika, 
 - Rajko Stilinović, v.d ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, 

- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
           - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove. 
            
 Gosp. Rikard Bakan ispričao je Općinskog načelnika koji nije nazočan današnjoj sjednici 
Općinskog vijeća i predložio slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća, 
   - Aktualni sat, 
 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
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2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidraulično-
vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, 

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice 
u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u naselju Pitomača“, 

6.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u naselju Turnašica“,  

7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i 
opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, 

8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija 
i opremanje sportske građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u 
Dinjevcu“, 

9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe 
EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, 

10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice 
Pitomača, 

11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za 
kulturu „Drago Britvić“, 

12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago 
Britvić“. 
Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 
 
 

   - Verifikacija zapisnika sa  15. sjednice Općinskog vijeća 
 
 Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA. 
  

  - Aktualni sat 
 
Gosp. Danijel Bijuk podsjeća na problem neasfaltiranog dijela ulaza u dvorište Osnovne 

škole Petra Preradovića u Pitomači te skreće pažnju da se na tom prostoru okreću autobusi koji 
dovoze i odvoze djecu iz škole, a taj dio puta je zbog prometa teških motornih vozila (autobusi) 
po njegovom mišljenju u jako lošem stanju. Stoga pita da li postoji kakav plan da se konačno 
uredi taj prilaz školskom dvorištu.? 

Također konstatira da prolazeći kroz naselje Grabrovnicu i u razgovoru sa kolegama koji 
su u sportu i vole sport, a i ponukan jednom od današnjih tema dnevnog reda (davanje 
financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice za obnovu svlačionica u Dinjevcu na igralištu 
NK Podravec), pita kakva je budućnost nedovršenog objekta NK Croatia u Grabrovnici, da li postoji 
ikakav plan da se to riješi, odnosno sanira jer isti izgleda ružno i trebalo bi ga čim prije zaštititi od 
vremenskih neprilika? 
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Nadalje upućuje pitanje dokle se stiglo po pitanju ispunjavanja obveze jedinice lokalne 
samouprave u smislu odvojenog prikupljanja otpada. Konstatira kako nije primjetio da se nešto 
posebno promijenilo u ovih pola godine, osim što su veći računi za odvoz smeća. 

Gosp. Danijel Petković u svezi neasfaltiranog dijela prilaza dvorištu Osnovne škole Petra 
Preradovića potvrđuje da je isto u lošem stanju, a škola nema financijske mogućnosti da to sama 
uredi te je stoga uslijed nedostatka financijskih sredstava za ozbiljniji zahvat (oborinska odvodnja, 
rubnjaci) dogovoreno lepezasto asfaltiranje prilaza što će se uskoro i napraviti. 

Gosp. Ivan Erhatić navodi da to lokalna samouprava nije zanemarila i svima je u interesu 
da se prilaz autobusa kod Osnovne škole riješi na zadovoljavajući način. 

Što se tiče objekta NK u Grabrovnici, gosp. Danijel Petković odgovorio je da se i na 
Kolegiju razgovaralo o tome na koji način riješiti pitanje prokišnjavanje svlačionica jer Općina 
nema vlastitih sredstava za takvu investiciju. Napominje da je Općina prije nekoliko godina u 
postupku inspekcijskog nadzora gradnje svlačionica i tribina NK Croatia u Grabrovnici, legalizirala 
postojeće stanje tog objekta kako bi se spriječilo njegovo rušenje i samim tim preuzela na sebe 
obvezu da riješi pitanje sanacije objekta. 

Gosp. Danijel Petković predložio je da se odgovori na postavljena pitanja dostave gosp. 
Danijelu Bijuku pismeno. 

 
Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je prošle godine bilo obećano da će se zabraniti 

parkiranje na Dravi između postavljenih stolova te pita da li će prije sezone na Dravi postaviti 
znak zabrane parkiranja. Također traži informaciju za ZIP LINE na Dravi. Postavlja pitanje zašto  
se na javnu uslugu odvoza smeća obračunava PDV?  

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da će se znak zabrane postaviti, a što se tiče ZIP 
LINE, navodi da je za isti rađena dokumentacija i bilo je namjere da se nominira na natječaj, ali  
zbog visine ulaganja odustalo se od toga te je predviđeno samo uređenje Đentine staze. 

Gosp. Dinko Begović predložio je da se u suradnji s Komunalno Pitomača d.o.o. gosp. 
Zlatku Majstoru dostavi pisani odgovor u svezi obračuna PDV-a. 

 
Gosp. Aleksandar Nađ pita da li je izvršen otpis dugova za komunalnu naknadu i da li 

je taj popis objavljen na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da postupak još traje, a kada 
završi, popis će se objaviti na općinskoj stranici. 

 
Gosp. Tihomir Gregurek pita s kojom površinom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

RH na području općine Pitomača raspolaže Općina Pitomača, koliko ima godišnjeg prihoda, kakvi 
su zaključeni ugovori (jednogodišnji, višegodišnji...), na koliko godina su zaključeni? Također traži 
popis deset najvećih koncesionara koji koriste poljoprivredno zemljište. 

Gosp. Danijel Petković konstatira da će se ti odgovori dostaviti u pismenom obliku. 
  

 
TOČKA 1. 

 
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 

 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je vijećnicima u materijalima za sjednicu dostavljen 
prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača koja će se izabranima uručiti povodom 
Dana Općine.  
 Gosp. Danijel Bijuk konstatira da osobno poznaje gosp. Svena Jambrišaka, ali i navodi 
da mu je njegov rad u području sporta malo poznat pa traži pojašnjenje koja su to dostignuća i 
izniman doprinos te zavidni rezultati u području sporta za koje se imenovani predlaže da dodjelu  
priznanja. 
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Gosp. Dinko Begović napominje da je ove godine bilo svega nekoliko prijedloga za 
dodjelu priznanja, bez obzira što se uporno nastoji udruge i klubove na području općine poticati 
da aktivno sudjeluju u prijedlozima za dodjelu priznanja. Što se tiče ovog prijedloga, isti je 
dostavio NK Otrovanec i Povjerenstvo je prihvatilo njihov prijedlog. 
 Gosp. Mirko Pavleković uključuje se u raspravu s napomenom da imenovanoga osobno 
poznaje i za njegov doprinos ima samo pohvale jer isti aktivno sudjeluje u radu NK Otrovanec, 
od radova na nogometnom igralištu do svih ostalih poslova za taj klub. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) 
donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača 
 

 
Članak 1. 

 Javna priznanja Općine Pitomača u 2019. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim i 
fizičkim osobama: 
 
1. ZLATNA PLAKETA "GRB OPĆINE PITOMAČA" 
 
 - ŽUPAN VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE IGOR ANDROVIĆ, za najviše zasluge u 
promicanju gospodarstva, prosvjete, kulture te promidžbu Općine Pitomača. 
 
2. SREBRNA PLAKETA "GRB OPĆINE PITOMAČA" 
 
 - OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA, iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 9, za trajni 
doprinos razvoju obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača. 
 
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALA ČREŠNJEVICA, iz Male Črešnjevice 34, 
za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 50 godina organiziranog 
postojanja i rada vatrogasnog društva. 
 
 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STAROGRADAČKI MAROF, iz Starogradačkog 
Marofa 57,  za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 50 godina 
organiziranog postojanja i rada vatrogasnog društva. 
 
 - GRAD CSURGÓ, za iznimnu suradnju na provedbi projekta "Preradović & Csokonai - 
celebration of romantic poets of the cross-border area" financiran iz Europskog fonda 
prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska INTERREG. 
 
 - RENATO GREGURAŠ iz Pitomače, Petra Preradovića 53, za iskazanu hrabrost u 
spašavanju tuđih života. 
 
 - SVEN JAMBRIŠAK iz Pitomače, Vinogradska 62, za izniman trud i izuzetan doprinos u 
oblasti sporta. 
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- SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5, za predani rad na očuvanju kulture 
i promidžbu općine Pitomača. 
 
 - DEČKI Z DRAVSKE iz Pitomače, za izniman trud i izuzetan doprinos na promicanju 
kulturnih događanja općine Pitomača. 
 
 - MLADEN JUG iz Pitomače, Ludevita Gaja 114, posmrtno, za izniman trud i izuzetan 
doprinos na promicanju kulturnih događanja općine Pitomača. 
 
4. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
 - učenici završnog razreda Osnovne škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda 
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 2. 
 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na 
ugradnji hidraulično - vertikalne podizne platforme u stambeno - poslovnu zgradu u 
Pitomači. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost Općinskom 

načelniku za odabir ponuditelja DIZALA - ĐURČEVIĆ vl. Vladimir Đurčević iz Virovitice,  za 
izvođenje radova na ugradnji hidraulično - vertikalne podizne platforme u stambeno - poslovnu 
zgradu u Pitomači u iznosu od 306.735,00 kuna s PDV-om. Obzirom na iznos potrebna je 
suglasnost Općinskog vijeća.   
 Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka koja je to zgrada, gosp. Rikard Bakan pojasnio 
je da je to zgrada bivšeg poduzetničkog inkubatora u Pitomači (Glazbena škola) u kojoj će se 
postaviti dizalo. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor 
i 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 izvođenje radova na ugradnji hidraulično-
vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, Trg kralja Tomislava 12, 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. 
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TOČKA 3. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“. 

 
 

Gosp. Rikard Bakan  iznosi  prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 
načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja AREA LIGHTING d.o.o. iz Zagreba, za nabavu 
rasvjetnih tijela u iznosu od 248.125,00 kuna s PDV-om. Obzirom na iznos također je potrebna 
suglasnost Općinskog vijeća.   

Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka gdje će se ugraditi ta rasvjeta, gosp. Danijel 
Petković odgovorio je da će se rasvjeta ugrađivati na području naše općine kada bude postojala 
potreba za izmjenom rasvjetnih tijela. 

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

i 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 „Nabava rasvjetnih tijela“, 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 4. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze 
Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 

načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja KOGRAD vl. Ivan Kostelac iz Kladara, za uređenje 
dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91), 
u iznosu od 307.333,75 kuna s PDV-om.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave,  sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 

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 izvođenje radova na Uređenju dijela 
pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91), 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. 
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TOČKA 5. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje 
otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“. 

 
   Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 
načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja MALA MIMA j.d.o.o. iz Čakovca, za izvođenje 
radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača u iznosu od 390.601,63 kuna 
s PDV-om.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 

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 „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u naselju Pitomača“, a po provedenom postupku jednostavne 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 6. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje 
otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“. 

 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je vijećnicima na klupe dostavljen prijedlog zaključka o 
davanju suglasnosti Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja MALA MIMA 
j.d.o.o. iz Čakovca, za izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju 
Turnašica u iznosu od 261.135,00 kuna s PDV-om.  

   
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 

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 „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u naselju Turnašica“, a po provedenom postupku jednostavne nabave, prema 
tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
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TOČKA 7. 
 

          Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i 
opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“. 
    

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da Općinski načelnik može odlučivati do iznosa od 
137.184,36 kuna te je potrebna Odluka Općinskog vijeća kako bi isti mogao potpisati bjanko 
zadužnice u iznosu od 300.000,00 kuna u svrhu osiguranja odobrenih sredstava za sufinanciranje 
projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“ odnosno kao jamstvo za uredno 
izvršenje ugovornih obveza sukladno odobrenom projektu za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće 
društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”. 
 

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

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

Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta  
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se davanje financijskog osiguranja u obliku bjanco zadužnice 
Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ (u daljnjem tekstu: LAG), u iznosu od 300.000,00 
kuna, za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, u svrhu 
osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza 
sukladno odobrenom projektu za tip 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.). 

 
Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika  Općine Pitomača za potpisivanje bjanco zadužnice u 
iznosu od 300.000,00 kuna, kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 
1. ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se LAG-u temeljem Ugovora o 
sufinanciranju odobrenog projekta. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 8. 
 

 Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta 
„Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije 
nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 
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Gosp. Rikard Bakan navodi da iz istog razloga kao i za prethodnu točku, potrebna je 
Odluka Općinskog vijeća kako bi Općinski načelnik mogao potpisati  bjanko zadužnicu u iznosu 
od 200.000,00 kuna u svrhu osiguranja odobrenih sredstava za sufinanciranje projekta 
„Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u 
Dinjevcu“ odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno odobrenom 
projektu za tip operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete 
života stanovnika LAG-a”. 
 

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

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

Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta 
„Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine - svlačionice i prostorije 

nogometnog igrališta u Dinjevcu“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom odobrava se davanje financijskog osiguranja u obliku bjanco zadužnice 

Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ (u daljnjem tekstu: LAG), u iznosu od 200.000,00 
kuna, za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i 
prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao 
jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno odobrenom projektu za tip 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.). 

 
Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika  Općine Pitomača za potpisivanje bjanco zadužnice u 
iznosu od 200.000,00 kuna, kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 
1. ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se LAG-u temeljem Ugovora o 
sufinanciranju odobrenog projekta. 
 

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

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
 

 Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe 
EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“. 

 
 Gosp. Rikard Bakan upoznaje nazočne sa prijedlogom Odluke o davanju financijskog 
osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije  
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u iznosu od 200.000,00 kuna za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, 
kako bi Općinski načelnik mogao potpisati istu u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno 
kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.  

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

 
O D L U K U 

o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje  

provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“ 
 
 

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

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 200.000,00 kuna za sufinanciranje 
provedbe projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao 
jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju, broj: 08-F-R-
0393/19-10 od 27. travnja 2019. godine, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 
KLASA: 302-02/19-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-19-1 od 07. veljače 2019. godine i u skladu 
s Odlukom KLASA: 302-02/19-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/269-19-8 od 25. travnja 2019. 
godine. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnica u 

iznosu 200.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

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

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska 22, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova prema Programu 
održivog razvoja lokalne zajednice. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 10. 
 

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 
Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
  
 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da su zbog usklađenja sa izmjenom Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, u propisanom roku predložene izmjene i dopune Statuta 
Knjižnice i čitaonice Pitomača. Nadalje pojašnjava da prema razvrstavanju Knjižnica spada u 
Narodne knjižnice i propisani su zakonski uvjeti za imenovanje ravnatelja, ali je promjena kod 
imenovanja v.d. ravnatelja odnosno u dosadašnjem zakonu nisu postojali uvjeti koje treba ispuniti 
v.d., a prema novom zakonu propisano je tko može biti imenovan, sa kakvim uvjetima i stručnom 
spremom za v.d. ravnatelja, a to sve ugrađeno je u ovaj predloženi Statut. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 

Knjižnice i čitaonice Pitomača 

 
 1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, a koji 
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 11. 

 
Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se radi o donošenju Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, zbog potrebe zapošljavanja u kući Petra 
Preradovića u Grabrovnici. 
 Gosp. Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu iznosi da su prilikom donošenja  
Plana Centra za kulturu za ovu godinu, u drugom polugodištu bila predviđena sredstva za 
zapošljavanje jednog djelatnika jer Centar za kulturu preuzima na upravljanje obnovljenu kuću 
Petra Preradovića u Grabrovnici te je to potrebno ugraditi u akte Centra. 
 Gosp. Zlatko Majstor skreće pažnju da će sva ta predviđena radna mjesta koštati Općinu 
Pitomača cca 500.000,00 kuna godišnje što bi bio preveliki teret za općinski proračun. 
 Gosp. Rajko Stilinović odgovorio je da su za ovu godinu (za drugu polovicu godine) u 
proračunu osigurana samo sredstva za rad jednog djelatnika u Centru odnosno nema nikakvih 
predviđenih dodatnih sredstava koja će se isplaćivati u ovoj godini, a bez zaposlene osobe, Centar 
ne može funkcionirati. Također navodi da Centar ima više djelatnosti od kojih je jedna muzejska 
djelatnost te postoji sistematizirano radno mjesto voditelja te djelatnosti. 
 Gosp. Danijel Bijuk pita da li su napravljene ikakve projekcije prihoda i rashoda tj. koliko 
bi taj Centar mogao ostvariti prihoda osim ovog financiranja od strane općine. Ovo pita iz razloga 
kako se ne bi dogodilo da sve bude samo iz općinskog proračuna.  
 Gosp. Rajko Stilinović navodi da je u sklopu provedbe projekta izrađen i Marketinški 
plan Kuće Petra Preradovića u kojem je vidljiva struktura planiranih prihoda te je na dvije radionice 
predstavljen kompletan Marketinški plan odnosno pod kojim uvjetima bi mogao biti samoodrživ, 
pod kojim uvjetima bi uz dodatne intervencije bio održiv i pod kojim uvjetima isti ne bi bio održiv. 
Navodi da se nastojalo postići da Centar bude održiv uz intervenciju Centra za kulturu do iznosa 
pola plaće zaposlenog, odnosno pola plaće bi se trebalo osigurati iz rada Centra te će stoga period 
do kraja godine biti pilot projekt. Nadalje navodi da postoje realni uvjeti za održavanje niza 
marketinški prihvatljivih projekata i aktivnosti koje nisu vezane isključivo uz književnost Petra 
Preradovića, iz kojih bi se financirale potrebe zaposlenika. 
 Gosp. Danijel Petković skreće pažnju da bi populacije učenika osnovih i srednjih škola 
s područja susjednih županija trebale biti dovoljne da se postigne potrebno financiranje na 
godišnjoj razini Centra, a ideja je da Kuća Petra Preradovića bude iza 13.06. o. g. otvorena za sve 
posjetitelje. 
 Gosp. Marijan Mikec konstatira kako je vidljivo da jedna osobe ne može raditi sve 
navedene poslove, a gosp. Danijel Petković odgovorio je da će uz voditelja u početku raditi i 
stažista. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ) donijelo je 
 

S U G L A S N O S T 
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu  

„Drago Britvić“ 
 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“ (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2189/16-19-1, 
od 08. svibnja 2019. godine), koji je predložio v.d. Ravnatelja Rajko Stilinović, inž. 

 
Članak 2. 

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  

 
TOČKA 12. 

 
Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu 

„Drago Britvić“. 
 

           Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Vršitelj dužnosti ravnatelja Centra za kulturu dostavio  
prijedlog Pravilnika o plaćama zaposlenika Centra za kulturu kojim se detaljno utvrđuje obračun 
plaća i drugih primanja zaposlenika Centra te se predlaže davanje Suglasnosti na predloženi 
Pravilnik. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek, 
Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ) donijelo je 

 
S U G L A S N O S T 

na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača daje suglasnost na Pravilnik o plaćama zaposlenika 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ (KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 2189/16-19-1, od 08. 
svibnja 2019. godine), koji je predložio v.d. Ravnatelja Rajko Stilinović, inž. 

 
Članak 2. 

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

 
Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 16. sjednicu Općinskog vijeća 

u 19,50 sati i zahvaljuje na odazivu. 
                             
                           PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


