
Z A P I S N I K  
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 21. kolovoza 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/16, URBROJ: 2189/16-18-1 od 18. 
kolovoza 2018. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 19,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
  
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 9 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajkulić, 
4. Irena Horvat, 
5. Mario Rengel, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Zlatko Majstor. 

 
 Nisu nazočni: Danijel Bijuk, Nifada Begović, Tihomir Gregurek te Dinko Begović, Ivica 
Peterfi, Marijan Mikec, Mirko Pavleković i Aleksandar Nađ koji su svoj izostanak ispričali. 
 

Ostali nazočni: 
- Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 

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

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
          - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
      
  - Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća, 
   - Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća, 
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- Aktualni sat, 
 

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,   
   2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine,  
   3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Energetska 
obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“, 
   4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Opremanje i 
nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“, 
   5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i  tehničke 
dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“, 
   6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Uređenje zgrade 
Zajedničkog doma u Pitomači“, 
  7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu za domografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje projekta 
„Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“, 
  8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova i 
opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“, 
  9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Radovi na turističkoj 
infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava“, 
  10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 
Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“, 
         11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja i opremanje vatrogasnog 
doma i kulturnog centra“, 
         12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju 
središnjem tijelu za nabavu, 
         13. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o.Pitomača, 
         14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole 
Stjepana Sulimanca, 
         15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, 
  16. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  
  17. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, 
  18. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Pitomača, 
         19. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi 
civilne zaštite Općine Pitomača. 
 
 Predloženi dnevni red verificiran je sa 9 glasova ZA. 
  



 
 

- 3 - 
  
-  Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice 
 
 Zapisnik sa 8 sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 9 glasova ZA. 
 
-  Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice 
 
 Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 9 glasova ZA. 
 
- Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor osvrnuo se na provođenje postupaka javne nabave u Općini 
Pitomača koja se prema njegovim saznanjima provodi u prekratkom roku, a pogotovo je to bilo 
ove godine kada je jedan postupak jednostavne nabave proveden u vrijeme godišnjih odmora i 
održavanja svjetskog nogometnog prvenstva, pa ovi rokovi od nekoliko dana posebno upadaju 
u oči. 
 Također podsjeća da je predlagao ukidanje naknade OPG-ima na korištenja štandova na 
tržnici u Pitomači, ali još uvijek nije ništa učinjeno i nije primio odgovor kada će se to razmotriti. 
 Gosp. Marin Aragović  podsjeća da je prije dva mjeseca Institut za javne financije 
dodijelio Općini Pitomača odličnu ocjenu iz transparentnosti i ista je jedna od rijetkih općina u 
RH koja je dobila takvu ocjenu te ne vidi razloga zbog čega uvijek ima problema oko javne 
nabave koja se provodi sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
 Gosp. Danijel Petković u svezi pitanja za ukidanje naknade za OPG-a, odgovorio je da 
postoji cjenik komunalnih usluga vezan za iznajmljivanje štandova i prostora na tržnici te se 
mora iznači model koji bi se mogao primjenjivati. 
 
 

TOČKA 1.   

Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine dostavljen je u materijalima te je predsjednik Općinskog vijeća zamolio 
pročelnika gosp. Danijela Petkovića za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković ukazuje na obvezu iz Zakona o proračunu da se polugodišnji 
izvještaj Općinskog proračuna dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Podsjeća 
da su prihodi Proračuna Općine Pitomača za ovu godinu planirani u iznosu od 29.990.000,00 
kuna te su izmjenama i dopunama povećani na 33.816.000,00 kuna. Naglašava da su za 
razdoblje do 30.06. o.g. ostvareni u iznosu od 38,18%, ali to je prvenstveno iz razloga što će 
Općina Pitomača dio odobrenih sredstava za projekte koji su sada u tijeku prihodovati tek nakon 
završetka istih. Osvrnuo se na prihode od poreza koji su ostvareni u iznosu od 8.772.251,52 
kuna ili 67,36%, a posebno ističe prihode od poreza na dohodak koji su ostvareni sa 67,02%. 
Nadalje navodi da su prihodi od pomoći iz inozemstva ostvareni u skromnom iznosu od svega 
8,23%, ali to je iz razloga što ugovoreni projekti (Reciklažno dvorište, Energetska učinkovitost 
Dječjeg vrtića „Potočnica“, Zajednički dom u Pitomači, Halogram Petra Preradovića, Opremanje i 



nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića ...) nisu u fazi 
provedbe pa se odobrena  
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sredstva za njih mogu očekivati tek nakon završetka radova. Što se tiče rashoda, isti su do 
30.06. o.g. ostvareni u iznosu 37,01% i korišteni su za sve programe i aktivnosti koje su 
planirane u proračunu.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE 
 
 /Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 2. 
 

   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2018. godine. 
 

Gosp. Zlatko Majstor osvrnuo se na općinsku investicijsku potporu u iznosu od 
navedenih 132.936,10 kuna te podsjetio da su te potpore opet dodijeljene istima kao i prijašnjih 
godina (Herbarium d.o.o., P.G. Mario Rengel, Palković d.o.o., Metaplast d.o.o.) te ispada da 
potpore dobivaju veći poduzetnici koji ionako imaju velike prihode. Mišljenja je da bi potpora 
više pomogla manjim poduzetnicima koji tek kreću u poslove odnosno da bi njih trebalo poticati 
sa određenim iznosima. 

Gosp. Marin Aragović uključuje se u raspravu i navodi da se potpore raspodjeljuju 
prema općinskom programu onima koji kreću u nove investicije bilo da se radi o velikim, 
srednjim ili malim obrtnicima i OPG-ima,  a gosp. Danijel Petković iznosi da su potpore 
dodjeljene ove godine Metaplast d.o.o. i Palković d.o.o. za sudjelovanje na sajmu, Herbarium 
d.o.o. za komunalni doprinos, a P.G. Mario Rengel za el. energiju. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (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 
01.01. do 30.06.2018. 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 u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave 
„Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava 
bb, Pitomača“. 
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Gosp. Rikard Bakan navodi da se kao najpovoljniji, a ujedno i jedini ponuditelj za 
energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića „Potočnica“ predlaže SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o. 
čija ponuda iznosi 716.436,25 kuna s PDV-om. Obzirom da Općinski načelnik može odlučivati o 
visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2017. 
godini (do iznosa 91.006,37 kn), potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u postupku nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“, a po provedenom postupku javne 
nabave, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 4. 

     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave 
„Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra 
Preradovića“. 

 

Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog kojim se za  opremanje i nabavu multimedijske 
opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića predlaže izbor pouditelja Audio Video 
Consulting d.o.o., Lučko, sa ponudom  u iznosu od 843.462,50 kuna s PDV-om. Obzirom na 
visinu iznosa, također je potrebna suglasnost Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u postupku nabave „Opremanje i nabava multimedijske 
opreme interpretacijskog centra Petra Preradovića“, a po provedenom postupku javne nabave, 
prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 



 
   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i 
 tehničke dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“. 
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U materijalima za sjednicu vijećnici su primili prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja „2T j.d.o.o. iz Pitomače, za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije za 
„Sportsko rekreacijski centar Pitomača“ čija je ponuda iznosila 158.625,00 kuna te je potrebna 
suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u predmetu nabave pružanja usluge izrade projektne i 
tehničke dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“, a po provedenom postupku 
javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 6. 
 
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave 
„Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači“. 
  

Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Trgovačko - 
fasaderski obrt DUGA vl. Tihomir Živko iz Pitomače, za uređenje zgrade Zajedničkog doma u 
Pitomači. Isti je bio jedini ponuditelj čija je ponuda iznosila 455.011,10 kuna s PDV-om. 
Obzirom na iznos, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u postupku nabave „Uređenje zgrade Zajedničkog doma u 
Pitomači“, 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 davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu za domografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 
sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u 
Dječjem vrtiću Potočnica“. 
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Gosp. Rikard Bakan navodi da također iz istog razloga tj. obzirom da Općinski 
načelnik može odlučivati do iznosa od 91.006,37 kuna, potrebna je Odluka Općinskog vijeća 
kako bi Općinski načelnik mogao potpisati bjanko zadužnicu u iznosu od 150.000,00 kuna u 
svrhu osiguranja odobrenih sredstava za sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje 
otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“ odnosno kao jamstvo za uredno 
izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju prema Programu poboljšanja 
materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.  
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor) 
donijelo je 

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

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za  
sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog  

dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“ 
 

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

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 150.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“ 
u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih 
obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju prema Programu poboljšanja materijalnih uvjeta u 
dječjim vrtićima. 

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

iznosu 150.000,00 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 Ministarstvu za demografiju, 

obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, temeljem Ugovora o 
sufinanciranju prema Programu poboljšanja materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 8. 

 
    Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave 
„Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću 



Potočnica“. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog kojim se za izvođenje radova i opremanje 
otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću „Potočnica“ predlaže izbor ponuditelja PANEX MIX 
d.o.o.  
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Čakovec, čija je ponuda iznosila 191.203,75 kuna s PDV-om. To je bila jedina ponuda, a za istu 
je potrebna suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u postupku nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica 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 9. 
 
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Radovi 
na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava“. 
 

Gosp. Rikard Bakan ispričao se vijećnicima što su na klupe neposredno prije današnje 
sjednice primili materijale vezane uz donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 
načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet 
nabave „Radovi na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava. 
Najpovoljnija ponuda zaprimljena  je od ponuditelja Novogradec d.o.o. Pitomača čija je ponuda 
iznosila 175.000,00 kuna s PDV-om, za koju je potrebna suglasnost Općinskog vijeća. 
Pojašnjava da je to iz razloga jer je otvaranje ponuda bilo tek jučer 20.08. pa da ne bi ponovno 
sazivali sjednicu Vijeća zbog ove točke, predlaže da se danas razmotri ovaj prijedlog.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 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 u predmetu nabave Radovi na turističkoj infrastrukturi u 
naselju Križnica u sklopu projekta „LIFE Old Drava”, a po provedenom postupku javne nabave 
jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 



 
TOČKA 10. 

 
    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“. 
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 Gosp. Rikard Bakan navodi da je potrebna Odluka Općinskog vijeća kako bi Općina 
mogla investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“ prijaviti na natječaj Programa 
ruralnog razvoja RH.   
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja  

na području općine Pitomača za investiciju 
„Turističko informativni centar Klopotec“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 
provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar 
Klopotec“. 

                                                  Članak 2. 
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  

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

 
Članak 3. 

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

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

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

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 11. 
 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu 
ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja i 
opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra“. 



  
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da obzirom na namjeru Općine Pitomača da investiciju 
prijavi na natječaj Programa ruralnog razvoja RH, za istu je potrebna odluka Općinskog vijeća o 
suglasnosti za provedbu tog ulaganja. 
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 Gosp. Marin Aragović zamijetio je da nigdje u tekstu nije napisano gdje će se 
provoditi ta investicija, odnosno u kojem naselju na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da 
se to odnosi na društveni dom u Starogradačkom Marofu te će se to navesti u naslovu Odluke. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja  

na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja  
i opremanje vatrogasnog doma i  kulturnog centra 

u Starogradačkom Marofu 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 
provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja i 
opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“. 

  
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.  

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

 
Članak 3. 

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

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

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

novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 
   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju 



središnjem tijelu za nabavu. 
 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je ova Odluka potrebna kako bi Regionalna 

energetska agencija Sjever provela objedinjeni postupak nabave električne energije čija  
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procijenjena vrijednost nabave iznosi 307.000,00 kuna bez PDV-a. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju 

 središnjem tijelu za nabavu 
 
 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu, u postupku provedbe javne nabave, javnom 
naručitelju Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever, OIB: 91748607924, Miroslava Krleže 81, 
48000 Koprivnica, da za Općinu Pitomača provede postupak javne nabave evidencijskog 
broja RS 1/18 JN-VV i sklopi ugovor ili okvirni sporazum za predmet nabave ELEKTRIČNA 
ENERGIJA, a sve sukladno članku 366. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. 
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 13. 
 
          Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o.Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da tržišna vrijednost darovanih nekretnina Općini 
Pitomača od strane Vlade Republike Hrvatske iznosi 850.000,00 kuna te je potrebna suglasnost 
Vijeća. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o. Pitomača  

 
I. 

 Republika Hrvatska, kao vlasnik, daruje, a Općina Pitomača prihvaća darovanje slijedećih 
nekretnina: 

- čkbr. 3442/2 SAJMIŠTE sa 1 jutro 559 čhv upisana u z.k. uložak br. 8864 k.o. Pitomača, koja 
odgovara nekretnini označenoj kao kčbr. 3063/2 u k.o. Pitomača I, 

- čkbr. 3442/9 SAJMIŠTE sa 333 čhv, upisana u zk.ul.br. 8308 u k.o. Pitomača, koja odgovara 
nekretnini označenoj kao kčbr. 3063/3 u k.o. Pitomača I, 

- čkbr. 2382/1 SAJMIŠTE U VELIKOM POLJU sa 1003 čhv, upisana u zk.ul.br. 10367 u k.o. 
Pitomača, koja odgovara nekretnini označenoj kao kčbr. 3063/1 u k.o. Pitomača I, 

- čkbr. 2384/1 PITOMAČA, LJUDEVITA GAJA, LIVADA sa 13228 m2, upisana u zk.ul.br. 10299 u 
k.o. Pitomača, koja odgovara nekretnini označenoj kao kčbr. 3062/1 u k.o. Pitomača I, u svrhu 
formiranja građevne čestice i građenja Sportsko rekreacijskog centra Pitomača. 



 
II. 

 Na darovanje iz točke I. ove Odluke, ministar državne imovine 19. travnja 2018. godine 
donio je Odluku o darovanju nekretnina u k.o. Pitomača Općini Pitomača. 
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III. 

 Tržišna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke iznosi 850.000,00 kuna 
(slovima:osamstopedesetisućakuna/ništalipa), prema procjeni društva Brlić d.o.o., Zagreb, Dr. 
A. Šercera 21, potvrđenoj od strane Službe za tehničke poslove Ministarstva državne imovine. 
 Trošak procjene nekretnine iz točke I. ove Odluke, u ukupnom iznosu 2.225,00 kuna 
(slovima: dvijetisućedvjestodvadesetpetkuna/ništalipa) snosi Općina Pitomača. 
 

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

 
TOČKA 14. 

 
     Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje 
škole Stjepana Sulimanca. 

 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se zbog potrebe izgradnje sportske dvorane 

Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači predlaže kupnja nekretnine (čkbr. 2172/8, 
Pitomača, Dravska ulica, livada sa 2156 m2) koja se nalazi u vlasništvu Zdravka Kovača, u 
iznosu od 143.374,00 kune, sukladno procjeni sudskog vještaka. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor) 

donijelo je 
O D L U K U  

o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane  
Srednje škole Stjepana Sulimanca 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da Općina Pitomača kupuje od prodavatelja Zdravka Kovača 
iz Bjelovara, Ul. F. Andrašeca 6, OIB: 21567897219, slijedeću nekretninu označenu kao: 
- čkbr. 2172/8 Pitomača, Dravska ulica, livada sa 2156 m2, upisana u z.k.uložak br. 10920 k.o. 
Pitomača. 
 

Članak 2.  
 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke kupuju se radi izgradnje sportske dvorane Srednje 
škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. 
 

Članak 3. 
 Cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od  66,50 kuna/m2, 
što sveukupno iznosi 143.374,00 kuna (slovima: stočetrdesttritisuće 
tristosedamdesetčetirikuna/ništalipa), sukladno Procjembenom elaboratu izrađenom od strane 
ing. građ. Rajka Stilinovića, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, od 
31. srpnja 2018. godine. 



 
Članak 4. 

 Sredstva za isplatu kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke osigurati će se u 
Proračunu Općine Pitomača. 
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Članak 5. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da s prodavateljem iz članka 1. ove Odluke zaključi 
Ugovor o kupoprodaji za predmetnu nekretninu te mu isplati kupoprodajnu cijenu sukladno ovoj 
Odluci i dinamici plaćanja prema proračunskim mogućnostima i dogovoru sa istim. 
 

Članak 6. 
 Za izradu ugovora iz točke 5. ove Odluke, zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
   

TOČKA 15.   
 

           Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 

 
 Polugodišnji financijski izvještaj sa obrazloženjem dostavljen je u materijalima te 
predsjednik otvara raspravu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE 
 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 16.   
 

   Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 
 

Polugodišnji financijski izvještaj sa obrazloženjem dostavljen je u materijalima te 
predsjednik otvara raspravu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE 
PITOMAČA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE 



 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
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TOČKA 17.   
 

           Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago 
Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine. 
   
    Gosp. Zlatko Majstor pohvaljuje obrazloženje uz dostavljene polugodišnje i godišnje 
financijske izvještaje dobivene od strane v.d. ravnatelja gosp. Rajka Stilinovića. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2018. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britivć“ razdoblje od 01.01. do 
30.06.2018. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 18. 
 

    Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan  upoznaje nazočne sa obvezom iz Zakona o sustavu civilne zaštite 
prema kojoj jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose procjenu rizika od 
velikih nesreća, a obzirom na opsežnost materijala, isti su dostupni na web stranici Općine 
Pitomača. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora koliko će Općinu koštati izrada te Procjene rizika, 
gosp. Danijel Petković odgovorio je da se radi o iznosu od 12.500,00 kuna s PDV-om. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača 

 
Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača, koju je izradila Radna 
skupina osnovana Odlukom o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača 
KLASA: 810-01/17-01/11, URBROJ:2189/16-17-1 od 24. studenoga 2017. godine te Odlukom o 
izmjeni Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača, KLASA:810-
01/18-01/05, URBROJ:2189/16-18-1 od 20. travnja 2018. godine. 

 
Članak 2. 



Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), za potrebe izrade Procjene iz članka 1. 
ove Odluke, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području  
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planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta -  Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, 
Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. 

 
Članak 3. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača čini prilog i sastavni dio ove 
Odluke. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 19. 
 
  Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni 
postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača. 
    
 Gosp. Rikard Bakan napominje da se zbog usklađenja sa Zakonom o sustavu civilne 
zaštite predlaže donošenje Odluke o prestanku važenja ranije donijete Odluke o osnivanju, 
ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača, a mjere i aktivnosti civilne zaštite 
provodile bi ostale operativne snage temeljem članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
 Gosp. Ivan Erhatić iznosi da članovi civilne zaštite Općine Pitomača redovito održavaju 
sjednice te se na njima raspravlja o provođenju mjera zaštite i spašavanja na području općine 
kako bi, ukoliko dođe do potrebe, iste provodili na vrijeme. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi 

 civilne zaštite Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
       Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne 
zaštite Općine Pitomača KLASA: 022-01/13-01/38, URBROJ:2189/16-13-2 od 10. siječnja 2013. 
godine, osnovana kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama 
zaštite i spašavanja, koji se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem. 
 

Članak 2. 



Mjere i aktivnosti civilne zaštite provoditi će ostale operativne snage sustava civilne 
zaštite Općine Pitomača, a koje su određene temeljem članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15). 
  

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača.  
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Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,42 sati i zahvaljuje na odazivu.       
             
                                                        
                                                        
             
          POTPREDSJEDNIK: 
                       Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


