
Z A P I S N I K 
sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 11. svibnja 2015. godine 
 
 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/15-01/07, Urbroj: 2189/16-15-1 od 05. 
svibnja 2015. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 19,00 sati. 

Sjednicu je otvorio gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. 
 Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Damir Begović, 
 2  Rikard Bakan, 
 3. Marin Aragović, 
 4. Nada Šegregur, 
 5. Željka Begović, 
 6. Tomislav Lovreković, 
 7. Josip Poljak, 
 8. Tomo Filipović, 
 9. Marijan Mikec, 
 10. Dinko Begović, 
 11. Vedrana Šantek, 
 12. Marijan Rengel, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Zlatko Majstor, 
 15. Zoran Kovač. 
 
 Nisu nazočni: Mirko Pavleković i Zdravko Sesvečan koji su svoj izostanak ispričali. 
 
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Darko Tkalčec, županijski vijećnik, 
 - Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun 
           i komunalne poslove, 
 - Marinko Barčan, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 
           opće poslove, 
 - Monika Vranek, voditelj Pododsjeka za opće poslove, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

  
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  konstatira da je sjednici nazočno 

15 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se iz predloženog dnevnog reda za ovu 

sjednicu skine točka 3. koja glasi: „Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja poreza na tvrtku 
ili naziv u 2015. godini“. Podsjeća da se uvažavajući prijedlog gosp. Zlatka Majstora nastojalo   
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ovu točku staviti na dnevni red ove sjednice, ali obzirom da u međuvremenu Općina nije primila 
konačno tumačenje Porezne uprave, predlaže se privremeno skidanje te točke do iduće 
sjednice. 

Gosp. Danijel Petković napominje da bi bilo dobro da se sačeka pismeno odobrenje i 
rješenje Porezne uprave jer je Općina zatražila pismeni zahtjev, ali do danas nije dostavljena 
nikakva informacija o tome da li će Porezna uprava moći isti provesti. 

Gosp. Damir Begović uključuje se u raspravu i navodi ukoliko to ne bude moguće 
provesti u ovoj godini, na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća donijeti će se Odluka da se porez 
na tvrtku ili naziv ukine za 2016. godinu i ta Odluka pravovremeno dostaviti Poreznoj upravi. 

Gosp. Zlatko Majstor još jednom predložio je da se taj porez ukine sve dok je Općina 
pod posebnom državnom skrbi, ali gosp. Damir Begović smatra da bi bilo odgovornije da 
takvu odluku donosimo za svaku godinu kako se ne bi događalo da budućim vijećnicima  
ostavljamo taj teret. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA prihvatio je prijedlog da se točka 3 

skine sa dnevnog reda. 
Točke 4. do 17. predloženog dnevnog reda postaju točkama 3. do 16. 
 
Gosp. Damir Begović predložio je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 

   - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice, 
   - Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 
1. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pitomača,  
2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, 
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

općine Pitomača, 
 4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o., 
 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave - direktora trgovačkog društva DRAFT 
d.o.o. 

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina, 
7. Donošenje Odluke o Općinskom strateškom razvojnom programu - Strategija razvoja 

Općine Pitomača 2015. - 2020., 
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, 

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom 
energijom, 
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10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, 
11. Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti - obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Pitomača, 
12. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave 

bagatelne vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom, 
13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge prijevoza 

vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta, 
14. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

dijela naselja Pitomača, 
15. Donošenje Zaključka o potpisivanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga 

projekta na operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007. - 2013., 
  16. Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 
  
 - Verifikacija zapisnika sa  11. sjednice Vijeća 
 
  Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 15 glasova ZA. 
  
        - Verifikacija zapisnika sa  12. sjednice Vijeća 
 
   Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 15 glasova ZA. 
 
    - Aktualni sat 
 
 Gđica Ivana Deskar zamolila je pismeni odgovor o prodavateljima zemljišta na kojem je 
izgrađena Srednja škola, odnosno tko su bili prodavatelji i u kojim iznosima? 
 Gosp. Zlatko Majstor upitao je da li će ove godine biti postavljen šator u vrijeme 
održavanja Glazbenog festivala u Pitomači jer se to do sada pokazalo boljom opcijom od 
odlaska izvođača u KTC nakon izvođenja pjesama? 
 Gosp. Marijan Rengel osvrnuo se na komentar za letak koji je nedavno dostavljen 
mještanima Općine Pitomača od strane njegove stranke kao i na rješenje koje je dobio kao 
odgovor Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Mišljenja je da se 
nije trebalo nastupiti na toj razini, ali isto tako iznosi mišljenje da se odmah trebala priznati 
pogreška oko aplikacije. Stranka je reagirala na to jer su svi mještani koji su prijavili štetu ostali 
zakinuti i to u ukupnom iznosu od cca 1.500.000,00 kuna. Također je zamolio pisani odgovor u 
svezi zemljišta koje je spomenula gđica Ivana Deskar, odnosno poimenično tko je sve prodao 
zemljište, po kojoj cijeni i da li je Općina ikad bila u vlasništvu tih parcela?  
 Gosp. Damir Begović  osvrnuo se na neka pitanja koja je postavio na 11. sjednici Vijeća 
na kojoj nije bio nazočan gosp. Marijan Rengel, a koja sada neće ponavljati te se ispričava 
gosp. Rengelu i njegovoj obitelji koju je tom prilikom spominjao, ali sve je zapravo bilo u svezi 
sa spomenutim letkom u kojem ima stvari koje su bile osobne i kao takve se ne bi trebale 
spominjati. Nadalje navodi da je sve shvatio samo kao politički napad na ovu koaliciju koja 
trenutno predstavlja vlast u Općini. Skreće pažnju da oporbeni vijećnici imaju pravo postavljati 
pitanja koja se njemu osobno kao predsjedniku Vijeća ne moraju sviđati, ali to je njihovo pravo. 
Zamolio je sve da se sačuva dostojanstvo općinskih vijećnika. 
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 Gosp. Željko Grgačić ponovio je da je i Općina primila pismeni odgovor u kojem stoji da 
je u svezi štete za elementarnu nepogodu dostavila sve u propisanom roku, a što se tiče toliko 
spominjane aplikacije, ista se nigdje u zakonu ni zakonskim propisima ne spominje. Isto tako 
ponavlja da je Općina Županijskom povjerenstvu ukazala na problem te aplikacije koja se prije 
samog zatvaranja jednostavno nije mogla zatvoriti što može potvrditi i gosp. Marinko Barčan i 
posao je odrađen kao i za zadnju elementarnu nepogodu te se ne radi  o nikakvom neradu i 
nesposobnosti.  
 Gosp. Rikard Bakan postavlja pitanje Općinskom načelniku da li je istina podatak da je 
za projekt Srednje škole Pitomača odobreno oko 2.400.000,00 kn nastavno na I. projekt? 
Interesira ga koja je uloga Općine u tom projektu, da li je netko od zaposlenika Općine 
Pitomača sudjelovao u istom i na koji način? 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je svima poznato da je Srednja škola dobila oko 
2.400.000,00 kn za projekt u kojem je partner i Općina Pitomača. Općina je također financirala 
izradu I. projekta, a u isti su bili uključeni gđica Maja Kutija i gosp. Marinko Barčan. Radi se o 
projektu koji će biti završen vjerojatno kroz 10-tak godina uz sredstva iz EU.  
 

TOČKA 1. 

Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pitomača. 

Gosp. Damir Begović iznosi da je zbog preustroja općinske uprave na način da se 
umjesto postojeća dva upravna odjela ustroji Jedinstveni upravni odjel, potrebno donijeti ovu 
predloženu Odluku. 

Gosp. Zlatko Majstor postavlja pitanje da li to znači da će biti novih zapošljavanja ili 
će biti preraspodjela unutar Općine?  

Gosp. Željko Grgačić, općinski načelnik odgovorio je da će gosp. Danijel Petković biti 
v.d. pročelnika JUO do raspisivanja javnog natječaja, a ostali zatečeni službenici i namještenici 
prerasporediti će se na nova radna mjesta sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu. 

Gosp. Zoran Kovač uključuje se u raspravu i također napominje da iz Odluke ne može  
protumačiti da li to znači nova zapošljavanja u Općini pa moli pojašnjenje. 

Gosp. Željko Grgačić, pojasnio je da za sada nema novog zapošljavanja, a iz slijedeće 
točke dnevnog reda proizlazi da Maja Kutija, zaposlenica Općine odlazi u DRAFT d.o.o. pa će se 
vjerojatno zapošljavati osoba na njeno rado mjesto. Obzirom da i pravnica gđa Monika Vranek 
odlazi na porod. dopust, vjerojatno će i za imenovanu trebati zamjena. 

Gosp. Damir Begović iznosi podatak da je gosp. Danijel Petković napravio izračun 
prema kojem će Općina Pitomača uštedjeti svaki mjesec bruto 962,10 kn. 

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

O D L U K U 
o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača 
 
 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača sastavni 
je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 2. 
 

Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović navodi da je prijedlog Odluke sa detaljnim obrazloženjem 
dostavljen u materijalima. Obzirom da je Vijeće donijelo Statutarnu odluku o izmjenama Statuta 
Općine Pitomača kojom se umjesto dosadašnja dva upravna odjela ustrojava Jedinstveni 
upravni odjel, potrebna je i ova Odluka. Predloženi koeficijenti su na razini dosadašnjih 
koeficijenata službenika i namještenika. Izražava žaljenje što je prema ovim podacima plaća 
gosp. Marinka Barčana značajno umanjena čemu su vjerojatno pridonijeli i neki letci, a mišljenja 
je da gosp. Marinko puno više vrijedi od te plaće koju će nadalje primati kao voditelj. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar i 
Zoran Kovač), donijelo je  

O D L U K U  
o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika  

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom tijelu Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
 

Članak 2. 
 Riječi koje imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i 
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 Kod donošenja rješenja o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv radnog 
mjesta u muškom ili ženskom rodu. 
 

Članak 3. 
 Plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik ili namještenik raspoređen i 
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 
 

Članak 4. 
 Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenom upravnom odjelu 
utvrđuje se kolektivnim ugovorom. 
 Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, ista se utvrđuje 
odlukom Općinskog načelnika. 
 

Članak 5. 
 Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela utvrđuje se kako slijedi: 
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RADNA MJESTA ZA I. KATEGORIJE 

RED. BROJ NAZIV RADNOG MJESTA KLASIFIKACIJSKI 
RANG 

KOEFICIJENT 

1. PROČELNIK JUO 1. 3,85 
2. VODITELJ  USTROJSTVENE 

JEDINICE 1. RAZINA 
4. 3,19 

3. VODITELJ  USTROJSTVENE 
JEDINICE 2. RAZINA 

7. 3,18 

4. VODITELJ  USTROJSTVENE 
JEDINICE 3. RAZINA 

10. 2,55 
 

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE 
5. STRUČNI SURADNIK 8. 2,57 
6. VIŠI REFERENT 9. 2,56 
7. REFERENT 11. 2,10 

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE 
8. KOMUNALNI IZVIDNIK 11. 1,91 
9. SPREMAČ-DOSTAVLJAČ 13. 1,45 

 
Članak 6. 

 Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 
stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te 
zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do donošenja rješenja o 
rasporedu na radna mjesta u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu usklađenim sa Odlukom o 
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača i s odredbama ove 
Odluke. 

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 9/10 i 9/11). 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 3. 

 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području općine Pitomača. 
 

  
 Gđa Monika Vranek iznosi da je ova izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima    
predložena iz razloga što je usvojen novi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti prema kojem 
djelatnost prijevoza pokojnika nije više u domeni jedinica lokalne samouprave nego je 
komercijalizirana. Stoga je potrebno brisati djelatnost „prijevoz pokojnika“ iz postojeće Odluke 
kao i  poništiti postupak davanja koncesije za ovu djelatnost. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
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O D L U K U 
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima  

na području općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
 Članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/14 i 9/14), mijenja se i glasi: 
 
 „Komunalne djelatnosti u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15, u daljnjem tekstu: Zakon) su: 
 1. održavanje čistoće, 
 2. održavanje javnih površina, 
 3. održavanje nerazvrstanih cesta, 
 4. tržnice na malo, 
 5. održavanje groblja, 
 6. obavljanje dimnjačarskih poslova, 
 7. javna rasvjeta.“. 
 

Članak 2. 
 U članku 7. stavku 1. alineja 1. briše se. 
 

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

 
TOČKA 4. 

 
 Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 

 
 Gosp. Damir Begović daje obrazloženje da je Općina Pitomača zajedno sa još tri 
općine: Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Špišić Bukovica pokrenula aktivnosti za osnivanje 
trgovačkog društva Draft d.o.o. s ciljem unapređenja provođenja i koordiniranja aktivnosti koje 
se odnose na poticanje gospodarskog razvoja na područjima navedenih općina. Dostavljeni 
prijedlog dan je na usvajanje istim općinama kao i Odluka iz točke 5. ovog dnevnog reda.
 Gđica Ivana Deskar pita kako je zamišljeno djelovanje tog d.o.o., odnosno suradnja s 
općinama te što bi bio glavni zadatak direktora i kakvu dobrobit bi to d.o.o. donijelo Općini 
Pitomača, odnosno mještanima općine? 
 Gosp. Željko Grgačić pojasnio je da se radi o osnivanju trgovačkog društva DRAFT 
d.o.o. koje je zapravo slično osnovanoj razvojnoj agenciji „VIDRA“. Daje podatak da je Općina 
Lovas krenula sa osnivanjem takvog društva zapošljavanjem jednog djelatnika, a ista danas 
zapošljava 21 zaposlenika i financira se od projekata. Razvojna agencija „Vidra“ također je 
krenula sa 10-tak zaposlenika, a danas ih ima 25 i također se svi financiraju iz projekata. Na 
tragu toga, odlučilo se da i Općina Pitomača krene u takvo osnivanje jer se pretpostavlja da će 
to pridonijeti razvoju našeg kraja, kao i susjednih općina jer ljudi su iz sličnog kraja i susreću se  
sa istim problemima, a i obrtnicima, poduzetnicima i OPG-ima će to novoosnovano d.o.o. biti na 
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raspolaganju prilikom nominacija za njihove projekte. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira koliko će to Općinu koštati, odnosno da li će Općina 
pokrivati gubitke ukoliko dođe do njih i koji je najgori scenarij koji se može dogoditi Općini? 
 Gosp. Željko Grgačić istaknuo je da ne postoji crni scenarij jer sve spomenute općine 
sufinanciraju plaću zaposlenice i troškove rada d.o.o., odnosno svaka općina izdvaja mjesečno 
3.000,00 kn za troškove do dana kada će se isto financirati iz projekta. 
 Gosp. Damir Begović  konstatira kako je sigurno da se neće dozvoliti da firma kojoj je 
općina jedan od osnivača, proizvodi gubitke. 
 Gosp. Marijan Rengel napominje da će ta osoba ipak raditi i za ostale općine, ali 
podržava da se krene s d.o.o. DRAFT i da se zaposli što više ljudi. 
 Gosp. Zoran Kovač  smatra da je takva firma potrebna u Općini, ali je isto tako 
mišljenja da ista dolazi 8 godina prekasno jer spomenuta Općina Lovas istu ima već dugo i jako 
dobro radi sve to vrijeme. 
 Gosp. Marin Aragović navodi da Program ruralnog razvoja još nije prihvaćen pa ni 
raspisan natječaj od strane EU, a gđica Ivana Deskar odgovorila je da je isti prihvaćen o čemu 
je došlo službeno priopćenje iz Bruxellessa. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  

O D L U K U 
o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 

 
 
 Odluka o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. sastavni je dio zapisnika i objaviti 
će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 

         Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave - direktora trgovačkog društva 
DRAFT d.o.o. 
 
 Na pitanje gosp. Marijana Rengela koji je rok za raspisivanje javnog natječaja gđa 
Monika Vranek pojašnjava da je gđica Maja Kutija v.d. direktora do raspisivanja javnog 
natječaja što će biti definirano Ugovorom, a ukazuje na činjenicu da ova Odluka stupa na snagu 
stupanjem zadnje odluke osnivača, odnosno Vijeća zadnje Općine koja će donijeti Odluku i 
nakon pravomoćnosti odluka, može se krenuti s potpisivanjem Ugovora. 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se Maja Kutija,dip.oec. 
imenuje direktorom trgovačkog društva DRAFT d.o.o. 
 
  Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Zoran Kovač i Marijan Rengel), donijelo je  

O D L U K U  
o imenovanju člana Uprave - direktora  

trgovačkog društva Draft d.o.o. 
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 1. Maja Kutija, dipl.oec. iz Virovitice, Ulica hrvatskih branitelja 4, OIB: 18849551342, 
imenuje se članom Uprave - direktorom trgovačkog društva Draft d.o.o. sa danom osnivanja 
navedenoga trgovačkog društva. 
 2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke imenuje se na razdoblje do imenovanja direktora 
na temelju javnog natječaja. 
 3. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 6. 

 
 Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina. 
 
 Gđa Monika Vranek  navodi da se radi o nekretninama koje su vlasništvo OŠ Petra 
Preradovića, a iste se odnose na PŠ u Starom Gracu, Otrovancu i Grabrovnici. Na istu odluku 
suglasnost je dala Županija, a zbog procjene stalnog sudskog vještaka, potrebna je odluka 
Vijeća jer procijenjeni iznos prelazi iznos koji općinski načelnik može sam odobriti. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

O D L U K U 
o prihvaćanju darovanja nekretnina 

 
I. 

 Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača daruje, a Općina Pitomača prihvaća 
darovanje slijedećih nekretnina: 
 - čkbr. 394 voćnjak u selu sa 136 čhv 
 - čkbr. 395 kuhinjski vrt u selu sa 29 čhv 
 -  čkbr. 992/26 kuća br. 12 sa štalom i dvorištem u selu sa 309 čhv, 
sve upisane u z.k. uložak br. 12 k.o. Otrovanec; 
 
 - čkbr. 352 dvor u selu sa 189 čhv 
 - čkbr. 353 školska zgrada i dvorište u selu sa 477 čhv 
 - čkbr. 354/1 zgrada i dvorište sa 489 čhv 
sve upisane u z.k. uložak br. 438 k.o. Stari Gradac; 
 
 - čkbr. 463/2 dvorište u Grabrovnici sa 1208 m2 
upisana u z.k. uložak br. 1124 k.o. Grabrovnica i 
 
 - čkbr. 463/3 pašnjak u selu sa 130 čhv 
upisana u z.k. uložak br. 1129 k.o. Grabrovnica. 
 

II. 
 Na darovanje iz točke I. ove Odluke, Virovitičko-podravska županija kao osnivač 
Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača dala je suglasnost Zaključkom od 03. ožujka 2015., 
KLASA: 406-01/14-01/05, URBROJ: 2189/1-07/1-15-3. 
 

III. 
 Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača i Općina Pitomača sklopit će ugovor o 
darovanju nekretnina opisanih u točki I. ove Odluke. Za potpisivanje ugovora o darovanju 
nekretnine ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača. 
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IV. 
 Ukupna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke procijenjena je od strane stalnog 
sudskog vještaka u visini od 1.354.925,23 kune. 
 

V. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 

Donošenje Odluke o Općinskom strateškom razvojnom programu - Strategija 
razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020. 

Gosp. Danijel Petković  iznosi da je zbog nominacije na natječaj za ruralni razvoj i to 
operacije 7.1.1.  potrebno donijeti ovu Odluku. 

Na primjedbu gđice Ivane Deskar da je iznos od 60.000,00 kuna za izradu Strategije 
prevelik i pitanje je da li će se Općina uopće moći prijaviti na tu mjeru, gosp. Danijel 
Petković  odgovorio je da se Općina sigurno može prijaviti na natječaj, samo što će ostvariti 
nešto manje bodova. 

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

O D L U K U  
o Općinskom Strateškom razvojnom programu - 
Strategija razvoja Općine Pitomača 2015.-2020. 

 
Članak 1. 

 Utvrđuje se da je Općina Pitomača pokrenula aktivnosti za izradu strateškog dokumenta 
cjelovitog razvoja iste te je sa ponuditeljem Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici 
u Virovitici sa sjedištem u Virovitici, Ulica Matije Gupca 78, sklopljen Ugovor o poslovnoj 
suradnji na izradi Strategiji razvoja općine Pitomača 2015.-2020., ukupne vrijednosti 60.000,00 
kuna. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom podržavaju se aktivnosti iz članka 1. iste, u svrhu prijave na natječaj 
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu podmjere 
7.1.“Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih 
temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i 
druga područja visoke prirodne vrijednosti“ - provedba operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje 
planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ radi odobrenja financijskih sredstava za izradu 
Strategije iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
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. 
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Gđa Monika Vranek pojasnila je da je Općina Pitomača ostala sa samo jednim 

mrtvozornikom koji je pokrivao čitavo područje općine Pitomača. Obzirom da su tri medicinske 
sestre izrazile želju za obavljanje te dužnosti, predlaže se imenovanje tih sestara. Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti propisano je da predstavničko tijelo jedinica područne samouprave daje  
prijedloge, a konačno imenovanje potvrđuje Skupština Virovitičko - podravske županije. 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 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. 
 Na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača predlaže se imenovanje: 
 
 - Nives Kolar, stručna prvostupnica sestrinstva, 
 - Maja Pecek, med. sestra, 
 - Andreja Lovreković, med. sestra. 
 

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

 
TOČKA 9. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu 
električnom energijom. 

Gđa Monika Vranek pojašnjava da se radi o javnoj nabavi male vrijednosti za opskrbu 
električnom energijom na razdoblje od dvije godine. Na otvoreni postupak ponude su dostavila  
4 ponuditelja i to: RWE Energija d.o.o. Zagreb, HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb, Nox grupa d.o.o. 
Varaždin i Proenergy c.o.o. Zagreb s time da je ponuda Proenergy d.o.o. isključena jer nije 
dostavljeno valjano jamstvo, a od preostale tri ponude, sukladno kriteriju najniže cijene 
predlaže se ponuditelj RWE Energija d.o.o. Zagreb s ponudom od 615.895,00 kn s PDV-om.  

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

O D L U K U  
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 

 1. U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za opskrbu električnom 
energijom s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 
razdoblje od dvije godine, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj 
nadmetanja: 2015/S 002-0014688, 2015/S 014-0017269 - ispravak, a koji se vodi kod javnog 
naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod evidencijskim 
brojem 1/15, s procijenjenom vrijednošću nabave 608.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s  
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planiranom vrijednošću nabave 760.000,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju 
najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja: 
 
RWE Energija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6,  OIB: 81103558092, 

 s ponudom od 492.716,00 kn bez PDV-a, odnosno 615.895,00 kn s PDV-om. 
 

 2. Ova Odluka postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 10 (deset) dana od dana 
dostave iste ponuditeljima. Ista će se dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 
od 28. travnja 2015., Klasa: 650-01/15-01/04, Urbroj: 2189/16-15-17. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača. 
  
 

TOČKA 10. 

 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine 
Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek iznosi da su na raspisani postupak za davanje koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova dostavljene tri ponude, s time da je Općina podijelila područje 
koncesije na dva rajona. Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da ponuda 
CRO-STELLA d.o.o. iz Đurđevca nije pravovaljana jer nije dokazao tehničku i stručnu 
sposobnost, a od preostala dva ponuditelja i uvažavajući kriterije ekonomski najpovoljnije 
ponude, ponuda Dimko d.o.o. iz Pitomače, ocijenjena je kao najpovoljnija te se predlaže da se 
istom dade  koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na razdoblje 
od 4 godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije 

za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području općine Pitomača 

 
 

 1. Dimko d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, Dravska 275,OIB: 36233113371, 
odabire se kao najpovoljniji ponuditelj za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području općine Pitomača te mu se dodjeljuje koncesija za obavljanje predmetne 
djelatnosti u I. rajonu koji obuhvaća naselja: Pitomača (ulice Ljudevita Gaja, sv. Ivana 
Nepomuka, Dragutina Domjanića, Livadska, Petra Zrinskog, Petra Preradovića, Augusta Šenoe, 
Vinogradska, Antuna Mihanovića, Josipa Jurja Strossmayera), Dinjevac, Grabrovnica, Mala 
Črešnjevica, Velika Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Turnašica i Stari Gradac, i II. rajon koji 
obuhvaća naselja: Pitomača ( Trg kralja Tomislava, ulice Braće Radića, Janka Draškovića, 
Vladimira Nazora, Tina Ujevića, Mihovila Pavleka Miškine, Ivana Mažuranića, Đure Basaričeka, 
Dobriše Cesarića, Dravska, Petra Krešimira IV, Stjepana Sulimanca, Mate Lovraka, Ante 
Kovačića, Matije Gupca, Antuna Gustava Matoša), zaseoci Đuretina i Šašnato Polje, Križnica, 
Starogradački Marof i Kladare. 
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2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova daje se na razdoblje od 
4 (četiri) godine, od dana zaključenja Ugovora o koncesiji. 
 
 3.  Odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke dužan je dimnjačarske poslove za koje mu 
je dodijeljena koncesija obavljati na propisan način i prema pravilima struke, pridržavajući se 
odredbi Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 11/09). 
 
 4. Visina naknade za koncesiju iznosi 4.250,00 kuna godišnje po koncesiji i koncesionar 
ju je dužan uplaćivati na IBAN Općine Pitomača sukladno dinamici plaćanja utvrđenoj u 
Ugovoru o koncesiji. 
 
 5. Cijene za pružanje usluga obavljanja predmetne komunalne djelatnosti utvrđene su 
Cjenicima dimnjačarskih poslova koji će se objaviti na službenoj stranici Općine Pitomača. 
 
 6. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik Općine Pitomača sklopit će s odabranim 
ponuditeljem ugovor o koncesiji. 
      Ugovorom o koncesiji utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije. 
 
 7. Ova Odluka objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave, web stranici 
Općine Pitomača i „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 11. 

 Donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti - obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine 
Pitomača. 
 

Gđa Monika Vranek izvješćuje da je početkom ove godine bilo naznake da će  
dimnjačarska djelatnost i prijevoz pokojnika biti komercijalizirani, ali sukladno donijetom Zakonu 
o pogrebničkoj djelatnosti koji je stupio na snagu 07.04. ove godine, djelatnost obavljanja 
poslova prijevoza pokojnika izdvojena je iz Zakona o komunalnom gospodarstvu te više nije u 
domeni jedinica lokalne samouprave pa se stoga predlaže poništenje važećih ugovora i 
postupka davanja koncesije za pokojnike na području općine Pitomača. 

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

O D L U K U  
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  

- obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Pitomača 
 
 

 1. Ovom Odlukom poništava se postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti - obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Pitomača (dvije 
koncesije) koji se vodi pod klasifikacijskom oznakom KLASA: 363-01/15-01/04, pokrenut po 
slanju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza 
pokojnika na području općine Pitomača od 13. ožujka 2015. godine u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave RH, objavljene pod oznakom 2015/S 01K-0010663 i na web stranici Općine 
Pitomača (www.pitomaca.hr). 
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 2. Postupak iz točke 1. ove Odluke poništava se zbog stupanja na snagu Zakona o 
pogrebničkoj djelatnosti, odnosno slučaja određenog posebnim zakonom (članak 28. st. 2. točka 
4. Zakona o koncesijama). 
 
 3. Ova Odluka objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na 
standardnom obrascu, na web stranici Općine Pitomača i „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 12. 

Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne 
nabave bagatelne vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom. 

 
Gđa Monika Vranek podsjeća da je iz materijala vidljivo da je na poziv za postupak 

javne nabave bagatelne vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom ponudu dostavilo samo 
Komunalno Pitomača d.o.o. te se isto predlaže za odabir. 

Na pitanje gosp. Marijana Rengela da li je moguće da netko drugi dobije nabavu za 
opskrbu plinom na području naše općine, gosp. Danijel Petković odgovorio je potvrdno. 

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

O  D  L  U  K  U 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  

 
 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opskrbe prirodnim plinom, 
a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod 
evidencijskim brojem 5/15-BV, s procijenjenom vrijednošću nabave 130.000,00 kuna (bez PDV-
a), odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 104.000,00 kuna (s PDV-om), a prema 
utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja  
 

 „KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41, OIB: 
17466734943,  s ponudom od 90.203,32 kn bez PDV-a,  

odnosno 112.754,15 kn s PDV-om.“ 
 

 2. Ova Odluka postaje konačna danom dostave iste ponuditelju. Ista će se dostaviti s 
preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 05. svibnja 2015., Klasa: 651-01/15-01/06, 
Urbroj: 2189/16-15-05. 
  
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača. 

 

TOČKA 13. 

   Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge 
prijevoza vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta. 

 
 



- 15 - 
 
 Gđa Monika Vranek izvjestila je da su na poziv za nabavu usluge prijevoza vozilima 
prilagođenim prijevozu rasutog tereta ponude dostavila dva ponuditelja, a obzirom da je Kograd 
vl. Ivan Kostelac Pitomača dostavio ponudu u iznosu od 401,25 kuna, a SIM obrt za 
autoprijevoz vl. Ivan Bajc iz Pitomače na iznos od 213,75 kn s PDV-om, primjenjujući kriterije 
najpovoljnije ponude, predložena je ponuda SIM vl. Ivan Bajc. Napominje da se ponuditeljima 
koji sudjeluju u postupcima nabave, osim Odluke o odabiru dostavlja i zapisnik o prijedlogu i 
ocjeni ponude. 
 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora da li je to iznos po jednom kubiku, gđa Monika 
Vranek odgovorila je da je to jedinična cijena po prijevozu. 
 Gosp. Damir Begović konstatira da će se ove godine značajna financijska sredstva iz 
općinskog proračuna izdvojiti za šljunčanje poljskih puteva, odnosno da će na područje naše 
općine biti dostavljeno 3.500 m3 žutog šljunka. Također zahvaljuje Hrvatskim šumama 
Koprivnica koje su Općini izašle u susret sa 1000 m3 šljunka. 
 Gosp. Zoran Kovač zamolio je da Općina pošalje komunalne redare kako bi izvidjeli 
problem preoranih poljskih puteva koji su svi postali preuski i smatra  da se tome treba stati na 
kraj. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je  

O  D  L  U  K  U 
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

 
 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu usluge prijevoza vozilima 
prilagođenim prijevozu rasutog tereta, a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, 
Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod evidencijskim brojem 4/15-BV, s procijenjenom 
vrijednošću nabave 190.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 
237.500,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda 
ponuditelja  
 
„SIM obrt za autoprijevoz vl. Ivan Bajc, Pitomača, Vinogradska 192, s ponudom od 

171,00 kn bez PDV-a, 
odnosno 213,75 kn s PDV-om.“*“ 

 
 2. Ova Odluka postaje konačna danom dostave iste ponuditelju. Ista će se dostaviti s 
preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 15. travnja 2015., Klasa: 651-01/15-01/04, 
Urbroj: 2189/16-15-06. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača. 
 

TOČKA 14. 
 
Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja dijela naselja Pitomača. 
   
 Gosp. Danijel Petković navodi da kao krajnji korak u završetku II. izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača predstoji samo Odluka općinskog vijeća o 
prihvaćanju istih. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
 

O D L U K U 
O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

DIJELA NASELJA PITOMAČA 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom donose se II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 
dijela naselja Pitomača (''Službene novine'' Općine Pitomača, broj 1/10, 8/12). 
 

Članak 2.  

 II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača (u 
daljnjem tekstu: Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''II. Izmjene i 
dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača'', broj Plana: 66/2014. 
godine. 
 
 Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. 
Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A. 
 

   Članak 3.  
 Plan sadržava tekstualni i grafički dio, kako slijedi: 

 
0. OPĆI DIO 
1. Naslovna stranica 

2. Potpisni list 

3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana 

4. Sadržaj 

 
I. TEKSTUALNI DIO PLANA  

1. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE 

II. GRAFIČKI DIO PLANA  
 

Redni broj Broj prikaza KARTOGRAFSKI PRIKAZI: Mjerilo 

1. 0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 1:2.000 
    

2. 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2.000 
    

3. 1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2.000 
    

4. 2A.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURNA MREŽA-Promet 

1:2.000 
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5. 3C. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE 
POVRŠINA-Oblici korištenja 

1:5.000 

    
6. 4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2.000 

    
7. 4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2.000 

 
III.  IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA I EVIDENCIJA POSTUPKA 
A)   OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

DIJELA NASELJA PITOMAČA 
1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  

2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA 

B)   POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO 
POŠTIVATI U IZRADI PLANA 

C)   ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU  

D)   IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

E)  SAŽETAK ZA JAVNOST 

F)   EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 
IV. DOKUMENTACIJA 
 
1. Izvadak iz sudskog registra 

2. Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva 

3. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova 
prostornog uređenja 

 
4. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu 
 
5. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prostornog Plana 

 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

                    Članak 4.  
             Članak 172.a. mijenja se i glasi: 

''Unutar granica obuhvata ovoga Plana moguća je gradnja benzinskih postaja, uz suglasnost i 
uvjete nadležne uprave za ceste. Iznimno u zoni posebnog režima korištenja nije moguća 
gradnja benzinskih postaja osim na površini poslovne namjene (K).''. 

III.  ZAKLJUČNE ODREDBE 
     Članak 5. 
 Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, a označeni su rednim brojevima: 
1.1., 1.2., 2A.2, 3C., 4.1. i 4.2., u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi: 
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  Mjerilo  
   

1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2.000 
   

1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2.000 
   

2A.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA 
MREŽA-Promet 

1:2.000 

   
3C. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA-

Oblici korištenja 
1:5.000 

   
4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2.000 

   
4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE 1:2.000 

 
              Članak 6.   
 Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na sve postupke za zahvate u prostoru na 
česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog 
Plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja 
zahtjeva.                   

Članak 7. 
                 Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od 
čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana. 
 
                 Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I i u 
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske  
županije. 
 

              Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim 
novinama'' Općine Pitomača.  

       
TOČKA 15. 

 Donošenje Zaključka o potpisivanju Pisma namjere za podnošenje 
prijedloga projekta na operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007. - 
2013. 
 
 Gosp. Danijel Petković  iznosi da je potrebno donijeti ovaj zaključak kako bi se 
Općina mogla javiti na projekt Operativni program „Zaštita okoliša“ te se u proračunu moraju 
osigurati određena sredstva, a prijedlog je da se Vodakom d.o.o. javi na natječaj sa 
investicijom II. faze sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim 
vodama.  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  
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Z A K L J U Č A K  
o potpisivanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta  
na Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013.  

 
I. 

 Općina Pitomača s jedne strane i t.d. Vodakom d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, 
potpisati će Pismo namjere za podnošenje prijedloga projekta na Operativni program „Zaštita 
okoliša“ za razdoblje 2007.-2013. 
 

II. 
 Pismo namjere iz točke I. ovog Zaključka njegov je sastavni dio. 
 

III. 
 Za potpis pisma namjere iz točke I. ovog Zaključka i po potrebi ostalih akata za 
provođenje predmetnog projekta ovlašćuje se Općinski načelnik. 
 

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

     
TOČKA 16. 

 
 Različito. 
 
 Gosp. Marijan Rengel  zamolio je da mu se pisanim putem dostavi troškovnik koštanja 
Srednje škole Pitomača. 
 Gosp. Zlatko Majstor upozorio je na ostavljene vreće uz rijeku Dravu koje su ostale 
nakon provedene vježbe na istoj, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da je jučer 
jedan dio tih vreća odvožen, a i ostalo će se uskoro riješiti. 
 Gosp. Damir Begović zamolio je sve vijećnike da 11. lipnja ove godine s početkom u 
17,00 sati budu nazočni svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati na prostoru 
imanja „Zlatni klas“ u Otrovancu. Također je zamolio da se za slijedeću radnu sjednicu Vijeća 
dostavi kompletan program događanja u Danima Općine Pitomača, a vijećnici da se sukladno 
svojim mogućnostima pojave na tim događanjima. 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
13. sjednicu Općinskog vijeća u 20,05 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
                         PREDSJEDNIK 
                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                          Damir Begović,v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 

 
 


