
Z A P I S N I K  
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 11. srpnja 2019. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/19-01/16, URBROJ: 2189/16-19-1 od 05. 
srpnja 2019. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom u 
20,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 13 

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. Irena Horvat, 
6. Ivica Peterfi, 
7. Mario Rengel, 
8. Tomislav Lovreković, 
9. Željka Begović, 
10.  Marijan Mikec, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Nifada Begović te Manfred Kodžaga, Danijel Bijuk i Aleksandar Nađ koji su 
ispričali svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - 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, 
           - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 

- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća ispričao se što u dnevnom redu nema zapisnika sa prethodne 
sjednice s napomenom da zapisnik nije napravljen zbog tehničkih poteškoća, ali će se isti dostaviti 
na slijedeću sjednicu Vijeća. 
 
 Gosp. Rikard Bakan predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 

  - Aktualni sat,  
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1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave Općine Pitomača; 

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog 
sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata 
biosfere Mura - Drava - Dunav“; 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za 
posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav; 

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna 
Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; 

5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju 
dvorane Doma kulture u Pitomači - 1. faza; 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika 
Knjižnice i čitaonice Pitomača; 

8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika 
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača. 

 Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA.      
 
 
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor upozorava da na zadružnom putu svjetla još uvijek nisu riješena 
na što je gosp. Danijel Petković konstatirao da su stupovi nabavljeni, ali se čeka na izvoditelja 
radova. 
 Gosp. Zlatko Majstor  ukazuje na problem staze na groblju i to na ulazu od željezničke 
stanice na kojoj se zbog velike temperature diže beton do cca 40 cm i opet nastaje isti problem 
kao i prošle godine, na što je Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić odgovorio da će se to 
izvidjeti i sanirati. 
 Gosp. Zlatko Majstor skreće pažnju na problem u svezi dostave računa za smeće od 
strane  Komunalno Pitomača d.o.o., a problem je u tome što isto dostavlja račune sa 28. u 
mjesecu sa rokom uplate 16. u tom istom mjesecu, pa moli da ih se upozori kako ne bi 
obračunavali kamate, a račune šalju sa zakašnjenjem. Također je predložio da se taj mjesečni 
obračun vrati na tromjesečni tako da se i naknada ne bi plaćala tri puta, na što je gosp. Danijel 
Petković odgovorio da Zakon nalaže mjesečni obračun, a što se tiče datuma dostave obračuna 
za smeće, Komunalno Pitomača d.o.o. će se obavijestiti o tome. 
 Gosp. Zlatko Majstor izvješćuje da se „Virovitički list“ dostavlja općinskim vijećnicima 
sa zakašnjenjem od tjedan dana što smatra da nije u redu jer Općina plaća pretplatu za cijelu 
godinu i stoga bi bilo u redu da vijećnici dobivaju nove brojeve tog lista, a ne sa zakašnjenjem. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se na plažu na rijeci Dravi i podsjetio da su jedno 
vrijeme tamo bili postavljeni pojasevi za spašavanje što se pokazalo dobrim. Naglašava da je i 
ove godine  bilo nekoliko utapanja i mišljenja je da bi bilo puno lakše nekoga spašavati ukoliko bi 
postojali pojasevi, a smatra da to nije veliki trošak za općinu. Obzirom da se približava i „Veliki 
skok na Dravi“, predlaže da se nabave pojasevi za spašavanje jer oni ipak spašavaju živote. 
Također skreće pažnju da je Križnica jedino naselje u Općini Pitomača koje nema tablu na  
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kojoj je naziv naselja, na što je gosp. Željko Grgačić odgovorio da će se pojasevi i postavljanje 
table riješiti. 
     
 

TOČKA 1. 
 

Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave Općine Pitomača. 

 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da su vijećnici primili prijedlog izmjene Pravilnika o 
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača u kojem se u članku 17., stavku 6., 
predlaže brisanje riječi:“ koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave“. 
 Na zamolbu gosp. Zlatka Masjtora za pojašnjenje,  gosp. Danijel Petković pojasnio 
je da se izmjena odnosi samo na osobu koja ima licencu, odnosno za jednostavnu nabavu prema 
Zakonu  nije potrebno imati osobu koja ima licencu kod provođenja javne nabave pa je iz tog 
razloga navedeno da su dovoljna najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. Što se tiče 
natječaja veće vrijednosti, za njih je potrebno angažirati osobu koja ima licencu. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 
 

PRAVILNIK O 2. IZMJENI  
PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

 OPĆINE PITOMAČA 
 
 

Članak 1. 
          U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 7/17 i 10/18), u članku 17., stavak 6. mijenja se i glasi: „U postupku 
pregleda i ocjene ponude moraju sudjelovati najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika 
naručitelja.“ 

 
Članak 2. 

          Ovaj Pravilnik o 2. izmjeni Pravilnika stupa na snagu prvi dan nakon objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
  

TOČKA 2. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade 
multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski 
centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“. 

  
Gosp. Rikard Bakan napominje da je na natječaj pristigla jedna ponuda te se predlaže 

davanje suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje ugovora sa zajednicom ponuditelja: CCN 
IMAGES d.o.o., Trg Svibanjskih žrtava 1995,3/1, Zagreb, 3D2D Animatori, Dobriše Cesarića 59, 
Zagreb, Ured ovlaštene arhitektice Diana Špirić, Topnička 8, Zagreb, o izvršavanju usluge izrade 
multimedijalnog sadržaja za projekt „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI 
CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV“ u iznosu od 1.688.000,00 kuna s PDV-
om.  Obzirom na iznos potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.   
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (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 izvršavanje usluge izrade multimedijalnog sadržaja za 
projekt „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. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 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 grafičkih usluga u projektu 
Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - 
Drava - Dunav. 
 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da je iz materijala vidljivo da su na natječaj pristigle tri 
ponude od kojih je jedna odbačena zbog neispunjenja uvjeta sposobnosti iz natječaja te se 
predlaže odabir povoljnije ponude, odnosno  davanje suglasnosti Općinskom načelniku za odabir 
ponuditelja GRAFITI BECKER d.o.o., Ote Horvata 6 iz Virovitice, za pružanje grafičkih usluga u 
projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA - INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA 
BIOSFERE MURA-DRAVA-DUNAV“, u iznosu od 256.156,25  kuna s PDV-om.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (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 grafičkih usluga 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. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 4. 
 

Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i 
dopuna Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača. 
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 Gosp. Rikard Bakan iznosi da se predlaže donošenje Zaključka o  davanju prethodne 
suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača, a 
sve zbog pokretanja rada suvenirnice u Kući Petra Preradovića i potrebe upisa nekih novih 
gospodarskih djelatnosti u sudski registar. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K   
o davanju Prethodne suglasnosti  

na Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 
 

Članak 1. 
          Daje se Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Centra za kulturu „Drago 
Britvić“, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

Članak 2. 
           Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 5. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelja Centra za kulturu 
Drago Britvić za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju 
dvorane Doma kulture u Pitomači - 1 faza. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je na natječaj pristigla jedna ponuda te se predlaže 

davanje suglasnosti v.d. Ravnatelja Centra za kulturu Drago Britvić za sklapanje ugovora sa 
najpovoljnijim ponuditeljem TRGOVAČKO - FASADERSKI OBRT DUGA, LJUDEVITA GAJA 17, 
PITOMAČA, za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači - 1 faza, u iznosu od 
1.692.888,38  kuna s PDV-om. Pojašnjava da se kreće sa uređivanjem unutarnjeg dijela dvorane.    

Gosp. Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu napominje da je natječaj bio 
javan, a u ovoj fazi ugovoreni su svi radovi na način da ćemo dobiti kompletnu završnu obradu 
dvorane sa svim instalacijama, sa ugrađenim kazetama za grijanje i hlađenje i sve instalacije koje 
su sakrivene, a nećemo dobiti stolice ni opremu koja se priključuje. Izvješćuje da će radovi biti 
gotovi do 31.03.2020. godine, a sredstva Ministarstva kulture moraju se realizirati u ovoj godini. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 1. Daje se suglasnost v.d. Ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje 
Ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači - 1 
faza a po provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
 



- 6 - 
 

TOČKA 6. 
 

Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan napominje da je Pravilnik kojim se utvrđuje unutarnje ustrojstvo i 
način rada Knjižnice i čitaonice Pitomača usaglašen sa izmjenom Statuta Knjižnice i čitaonice koja 
je donijeta na prethodnoj sjednici Vijeća, a sve radi usklađivanja sa Zakonom o knjižnicama i 
knjižničnoj djelatnosti. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K  
o davanju suglasnostina na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  

i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača ovim Zakjučkom daje suglasnost na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i Čitaonice Pitomača, KLASA: 003-06/19-01/01, 
URBROJ: 2189/16-19-1, od 04. srpnja 2019. godine. 
 

Članak 2. 
Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 

Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice 
Pitomača. 

  
           Gosp. Rikard Bakan konstatira da se Pravilnikom o plaćama zaposlenika Knjižnice i 
čitaonice Pitomača detaljno utvrđuje obračun plaća i drugih primanja zaposlenika Knjižnice te  
predlaže davanje Suglasnosti na predloženi Pravilnik. Napominje da je uz ravnatelja 
sistematizirano i radno mjesto pomoćnog knjižničara. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K  
o davanju suglasnostina na Pravilnik o plaćama zaposlenika  

Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 
 

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

zaposlenika Knjižnice i Čitaonice Pitomača, KLASA: 003-06/19-01/02, URBROJ: 2189/16-19-1, od 
04. srpnja 2019. godine. 

 
Članak 2. 

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
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TOČKA 8. 
 

Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je  Ivan Jantol iz Pitomače izrazio želju za obavljanje 
službe mrtvozorstva za područje općine Pitomača te predlaže da se udovolji zamolbi i predloži 
njegovo imenovanje, a konačnu odluku donosi Županijska skupština. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 

nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača 

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača predlaže da se IVAN JANTOL, medicinski tehničar, iz 
Pitomače, A.G.Matoša 52, imenuje na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, 
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 
 

II. 
 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske 
županije. 
 
 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 17. sjednicu Općinskog vijeća 
u 20,40 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                            PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


