
Z A P I S N I K  

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 31. kolovoza 2015. godine 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/15-01/10, Urbroj: 2189/16-15-1 od 20. 

kolovoza 2015. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 

početkom u 19,30 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. Zdravko Sesvečan, 

 6. Željka Begović, 

 7. Mirko Pavleković, 

 8. Josip Poljak, 

 9. Tomo Filipović, 

 10. Vedrana Šantek, 

 11. Dinko Begović, 

 12. Ivana Deskar, 

 13. Zlatko Majstor, 

 14. Zoran Kovač. 

 Nisu nazočni: Marijan Rengel te Tomislav Lovreković i Marijan Mikec koji su svoj 

izostanak ispričali. 

 Ostali nazočni: 

 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 

 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 

 - Marijan Berdin, direktor Komunalno Pitomača d.o.o i Vodakom d.o.o. 

 - Zdravko Paša, direktor Plinkom d.o.o. 

 - Zlatko Novak Jembri, tajnik Sportske zajednice Općine Pitomača, 

 - Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 

 - Irena Gavrančić - v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

 - županijski vijećnik Marko Đakić, 

          - predstavnik medija, 

         - Helena Šelimber, referent za rač. poslove, 

 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

  

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

14 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
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Gosp. Damir Begović predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 16. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2015./2016. godinu“.  

 

 Gosp. Damir Begović  daje pojašnjenje i navodi da je ta točka stavljena kao dopuna 
današnjeg dnevnog reda jer je javni poziv za istu završio nakon slanja materijala za Vijeće te je 
zamolio vijećnike da to uvaže i razmotre predloženu odluku. 
 

Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 

Točka 16. različito postaje točkom 17. 

  
 Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik je predložio 
slijedeći  
 

D N E V N I   R E D : 

 
          - Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
 
 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 

do 30.06.2015. godine,   

   2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine,  
   3. Virovitičko - podravska županija, zahtjev za sufinanciranje troškova energetske 
učinkovitosti na zgradi ambulante u Pitomači, 
 4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na 

području općine Pitomača, 

 5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, za financiranje stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 

 6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne 

dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke 

Drave, 

 7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na 

rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti (natječaj 

završava 26.08.2015., materijali će biti dostavljeni na klupe), 

     8. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 
godine,         
   9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 
godine,  
   10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 11. Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  30.06. 
2015. godine,          
   12. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 
godine, 
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
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   14. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,  
     15. Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine, 
   16. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2015./2016. godinu, 
   17. Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

 
 - Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice 
   
  Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 14 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat 
           
 Gosp. Zlatko Majstor  postavlja pitanje zašto niti ove godine nije održan Natura rock 
festival u Pitomači kao što je bilo obećano? Smatra da bi jedan takav koncert znatno pridonio  
turizmu i promidžbi Turističke zajednice i Općine Pitomača. 
 Gosp. željko Grgačić, Općinski načelnik, odgovorio je da se zbog financijske situacije 
još ove godine nije išlo na organizaciju tog koncerta bez obzira što je gosp. Zlatko Majstor 
ponudio pomoć u iznalaženju financijski povoljnijeg benda. 
 Gđica Ivana Deskar upitala je da li je započela poslovati novootvorena općinska tvrtka 
Draft d.o.o., da li ima zainteresiranih i da li su se ostvarili kakvi prihodi, na što je načelnik 
odgovorio da Draft d.o.o. nije započeo s radom iz razloga što Općinsko vijeće Općine Špišić 
Bukovica nije održalo sjednicu Vijeća, odnosno nije donijelo Odluku tako da su za sada svoje 
Odluke dostavile Općine Podravske Sesvete i Kloštar Podravski.  
Predsjednik Općinskog vijeća mišljenja je kako nije u redu da Općina Špišić  Bukovica još nije 
donijela odluku i smatra da je to neozbiljno s njihove strane jer je vrijeme da ta tvrtka započne 
s radom. 
 
 Gosp. Damir Begović  skreće pažnju da su sjednici nazočni gosp. Marijan Berdin, 
direktor Komunalno Pitomača d.o.o. i  Vodakom d.o.o. kao i gosp. Zdravko Paša, direktor  
Plinkom d.o.o. pa ukoliko netko ima primjedbu ili pitanje na dostavljeno izvješće odnosno 
odgovore na postavljena pitanja sa zadnje sjednice Vijeća, može ih postaviti nazočnim 
direktorima. 
 Obzirom da nema pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje im na odazivu na 
sjednicu Vijeća. 
 
 

 TOČKA 1. 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2015. godine. 

 

 Gosp. Damir Begović konstatira da je polugodišnji izvještaj dostavljen u materijalima 

za sjednicu sa detaljnim obrazloženjem i pregledom zaduženja i naplate općinskih poreza, a 

ukoliko netko ima pitanja, može ih postaviti nazočnom pročelniku gosp. Danijelu Petkoviću i gđi 

Zlati Kovačević. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2015. GODINE 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 

 

 Općinsko vijeće također je sa 14 glasova ZA, donijelo 

 

Z A K L J U Č A K 

 
1. Prima se na znanje pregled zaduženja i naplate općinskih poreza za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2015. godine i to: 
- porez na tvrtku odnosno naziv, 
- porez na potrošnju, 
- porez na kuće za odmor. 
2. Detaljni pregled zaduženja i naplate poreza sastavni je dio ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 

TOČKA 2. 

 

    Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2015. godine. 
 
 Gđica Ivana Deskar smatra da je i ovaj put izvješće prekratko, odnosno da je isto 
trebalo biti detaljnije kako bi vijećnici vidjeli što se konkretno radilo. 
 Gosp. Željko Grgačić osvrnuo se na primjedbu i navodi da je izvješćem obuhvaćeno 
sve što se radilo u Općini u ovom razdoblju.  
 Gosp. Damir Begović ne slaže se s mišljenjem gđice Ivane Deskar jer smatra da i 
načelnik i općinska uprava radi na transparentan način. Smatra da ukoliko bi se u izvješću 
navodilo sve ono o čemu se raspravljalo i kakove su se sve odluke donosile na  Kolegiju 
načelnika, izvješće bi bilo samo o tome. 
 Gosp. Zlatko Majstora interesira na koji način funkcionira Kolegij općinskog načelnika, 
na što je gosp. Željko Grgačić  pojasnio da su članovi tog Kolegija osobe koje svaka iz svog 
segmenta mogu pripomoći kvalitetnom rješavanju problema i prenošenju svojih ideja u djelo. 
Na tom Kolegiju rješavaju se razne zamolbe i donose prijedlozi koji se opet stavljaju na dnevni 
red sjednice Vijeća.  
 Gosp. Zoran Kovač pohvaljuje načelnika jer se počelo raditi na projektu za izgradnju 
reciklažnog dvorišta. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Ivana 
Deskar), donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
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 1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 

01. do 30.06.2015. godine. 

 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 3. 

 
   Virovitičko - podravska županija, zahtjev za sufinanciranje troškova 
energetske učinkovitosti na zgradi ambulante u Pitomači. 
 
 Gosp. Damir Begović  navodi da je iz dopisa Virovitičko - podravske županije vidljivo da 
se traži sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti na zgradi Doma zdravlja u Pitomači koji 
je nominiran kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukupne vrijednosti od 
568.097,30 kuna za koji bi Općina Pitomača  trebala u svom proračunu osigurati sredstva u 
iznosu od najviše 113.619,50 kuna. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira budući da je više projekata u tijeku, pa bi neki bili 
izbačeni, da li te projekte sufinanciraju sve općine ili samo naša Općina, na što je načelnik 
odgovorio da su sve općine primile ovaj dopis tako da se to ne odnosi samo na Općinu 
Pitomača. 
 Gđica Ivana Deskar daje na znanje da je danas započeo novi natječaj za opremanje 
domova zdravlja i ordinacija primarne zdravstvene zaštite iz europskog Fonda za regionalni 
razvoj u sklopu operativnog programa konkurentnosti, pa je predložila da Općina kontaktira 
ravnateljicu Doma zdravlja u Pitomači jer možda postoji mogućnost da se općinski dom zdravlja 
u Pitomači nominira i tako dobiju određena sredstva za nabavu uređaja koji Dom zdravlja do 
sada nije imao. Nadalje navodi da su velika sredstva na raspolaganju, a postoje seminari 
početkom rujna u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Splitu i trebalo bi utjecati na ravnateljicu da se 
raspita što se tu može učiniti. 
 Načelnik je konstatirao da Dom zdravlja spada u domenu županije, ali nije problem da se 
ravnateljici Doma zdravlja prenese ova informacija. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 

ZA K L J U ČA K 

o sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti  

na području općine Pitomača 

 

Članak 1. 

              Ovom Zaključkom prihvaća se sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti na 

zgradi Doma zdravlja u Pitomači, nominiranog na Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost (Fond), za sufinanciranje rekonstrukcije grijanja i fasade, u procijenjenoj vrijednosti 

od 568.097,30 kuna, za koji je Fond odobrio sufinanciranje u visini 60% procijenjene 

vrijednosti. 

 

Članak 2. 

   Općina Pitomača za sufinanciranje projekta iz članka 1., Izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Pitomača, osigurati će 50% razlike potrebnih sredstava učešća podnositelja 

zahtjeva, odnosno najviše 113.619,50 kuna. 
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Članak 3. 

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

 
 

TOČKA 4. 

 

 Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa olakšica i poticaja razvoja 

gospodarstva na području općine Pitomača. 

 

 Gosp. Zlatko Majstor zatražio je obrazloženja, a gosp. Danijel Petković pojasnio je 

da je na sugestiju revizije promijenjen članak u kojem se navodi da uz određene olakšice 

Općina može dati zemljište u zoni zainteresiranim ponuditeljima, odnosno da se izbaci tekst u 

kojem se spominje „bez naknade“, jer nekakva naknada mora biti navedena. Također je 

promijenjen naziv upravnog odjela nadležnog za provedbu Programa. 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O D L U K U 
o II. izmjeni Programa olakšica i poticaja razvoja  

gospodarstva na području Općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
 U članku 4. stavku. 1. točki. 1. Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na 
području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 i 3/14) iza riječi 
„uvjetima“ dodaje se točka, a riječi „uključivo i bez naknade“ brišu se, tako da isti članak 4. 
sada glasi:  
                                                             

„Članak 4. 
             Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirane su osnove za primjenu 
poticajnih mjera gospodarske politike, a Općina Pitomača sredstva iz prethodnog stavka koristiti 
će prvenstveno za: 
 
              - davanje u zakup i prodaju nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu               
Općine Pitomača, pod pogodovanim uvjetima.“  
 

Članak 2. 
 U članku 6. Programa, riječi „Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne 
poslove Općine Pitomača“ zamjenjuje se riječima „Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, 
ruralni razvitak i investicije“, tako da isti članak 6. sada glasi: 
 

„Članak 6. 
             Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva provodi 
Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, u suradnji sa Udruženjem 
obrtnika Općine Pitomača, a ima za cilj svim gospodarskim subjektima na jednom mjestu pružiti 
potrebne informacije vezane uz problematiku poslovanja njih kao gospodarskih subjekata.“ 
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Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 5. 

 

 Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 

zadužnice Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, za 

financiranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

 Gosp. Damir Begović iznosi da su dopisom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

Virovitica pozitivno ocijenjeni zahtjevi za odobravanje potpore za zapošljavanje osoba na 

stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pitomača, te je Općina 

dužna dostaviti ovjerenu bjanku zadužnicu na iznos od 100.000,00 kuna. Obzirom da Vijeće 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom 

većom od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o istom, potrebna je odluka Vijeća.   

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje, Područni ured Virovitica, za financiranje stručnog osposobljavanja 

bez zasnivanja radnog odnosa 
 
              

Članak 1. 
Donosi se Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica (u nastavku: Zavod), za 
financiranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Pitomača u iznosu 
do 100.000,00 kuna. 

 
                                                             Članak 2. 

Za osiguranje tražbine iz članka 1. ove Odluke Općina će izdati bjanko zadužnice broj: 
OV-202/2013 i OV-1133/2013 na iznose od 50.000,00 kuna. 

 
                                                   Članak 3. 

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

TOČKA 6. 

 

 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektne 

dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog 

toka rijeke Drave. 
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 Gosp. Damir Begović  iznosi da je u prijedlogu vidljivo je da se EXPERT d.o.o. Našice s 

ponudom u iznosu od 98.750,00 kn s PDV-om, predlaže za najpovoljnijeg ponuditelja za izradu 

projektne dokumentacije za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za zahvat gradnje 

pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke Drave. 

 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je da li je moguće da se npr. radi s kamenjem, na što je 

načelnik odgovorio da ovisi o tome što će se predvidjeti u projektu koji još nije napravljen. 

Smatra da je taj zahvat svakako potrebno napraviti ali treba dobro razmisliti na koji se to način 

može dobro napraviti. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

O  D  L  U  K  U 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

 

 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu usluge izrade projektne 

dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka rijeke 

Drave, sukladno Troškovniku (obrazac 2), a u sklopu projekta „LIFE – Old Drava“ 

(LIFE13NAT/HU/000388), a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita 

Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod evidencijskim brojem 8/15-BV, s procijenjenom vrijednošću 

nabave 100.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno s planiranom vrijednošću nabave 125.000,00 

kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja: 

 

Expert d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 15, 34 500 Našice OIB: 89249500835  

s ponudom od 79.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 98.750,00 kn s PDV-om. 

 

 2. Ova Odluka postaje konačna danom dostave iste ponuditeljima. Ista će se dostaviti s 

preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 30. srpnja 2015., KLASA: 651-01/15-01/10, 

URBROJ: 2189/16-15-7. 

 

 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 

 

O b r a z l o ž e n j e: 

 

 Općina Pitomača u svojstvu naručitelja sa danom donošenja Odluke o početku postupka 

bagatelne nabave, KLASA: 651-01/15-01/10, URBROJ: 2189/16-15-01 od 17. srpnja 2015. i 

članka 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ 

Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15), započela je postupak bagatelne nabave za uslugu izrade 

projektne dokumentacije za zahvat gradnje pregrade s prolazom za ribe na rukavcu starog toka 

rijeke Drave, sukladno Troškovniku (obrazac 2), a u sklopu projekta „LIFE - Old Drava“ 

(LIFE13NAT/HU/000388). 

 Poziv za dostavu ponuda dana 17. srpnja 2015. godine upućen je gospodarskim 

subjektima: Elektroprojekt d.d. Zagreb, HIDROPROJEKT - ING projektiranje d.o.o., Zagreb i 

Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac. Isti je objavljen, sukladno odredbama Odluke i na web 

stranici Općine Pitomača.  
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 Temeljem navedene objave ponuditelji su dostavili svoje ponude. 

 Dana 29. srpnja 2015. godine s početkom u 12,00 sati održano je javno otvaranje 

pristiglih ponuda te je prema Upisniku o zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema 

predmetnoj nabavi pristigle 2 (dvije) ponude i to od slijedećih ponuditelja: 

1. Elektroprojekt d.d.,Ulica Alexandera von Humboldta 4,10 000 Zagreb,  

2. Expert d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 15/I/1, 31 500 Našice. 

 U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 30. 

srpnja 2015., KLASA: 651-01/15-01/10, URBROj: 2189/16-15-7, ponuda Elektroprojekt d.d. 

odbijena je zbog računske pogreške iznad 5 % ponude, a što je u skladu s člankom 28. Odluke 

o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 11/13 i 5/15). Ponuda ponuditelja Expert d.o.o. ocijenjena je kao valjana. 

 Slijedom navedenoga, a nakon rangiranja valjanih ponuda, od istih prema kriteriju 

najniže cijene odabire se ponuda Expert d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 15, 34 500 

Našice OIB: 89249500835 s ponudom od 79.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 

98.750,00 kn s PDV-om. 

Člankom 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 2/13-

pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

raspolaganju ostalom imovinom.  

Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitka ostvarenih u 2014. 

godini iznosi 82.430,48 kuna. 

Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke. 

 

 Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim Upravnim sudom podnošenjem upravne tužbe u roku od 30 dana od dana primitka 

ove Odluke.   

 

TOČKA 7. 

 

 Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na 

rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske 

učinkovitosti. 

 

 Gosp. Damir Begović podsjeća da su vijećnici dobili na klupe prijedlog odluke iz 

razloga što je natječaj završio nakon slanja materijala za Vijeće, a iz dostavljenog je vidljivo da 

je izvršen odabir ponuditelja te se za najpovoljnijeg ponuditelja predlaže izbor Zajednice 

ponuditelja Duga vl. Tihomir Živko, Les d.o.o., Gigant d.o.o. za izvođenje radova na 

rekonstrukciji društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti, a čija 

ponuda iznosi 445.012,50 kn s PDV-om. 

 Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i izvješćuje da su bile četiri ponude, a 

izabrana je ova najpovoljnija koja je i predložena za odabir. Također iznosi da je osim  
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Društvenog doma u Otrovancu bio nominiran Društveni dom u Grabrovnici, ali to nije prošlo na 

natječaju. 

 Gosp. Zlatko Majstor upitao je da li to kompletno financira Općina Pitomača ili Fond 

za energetsku učinkovitost na što je načelnik odgovorio da 60 % financira Fond, a 40 % 

Općina. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DRUŠTVENOG DOMA 

 U OTROVANCU RADI POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 
 

 1. U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na 
rekonstrukciji Društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti, sa rokom 
završetka radova do 30. studenog 2015. godine, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave, broj nadmetanja: 2015/S 002-007531, a koji se vodi kod javnog naručitelja Općine 
Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod evidencijskim brojem 2/15, s 
procijenjenom vrijednošću nabave 601.234,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s planiranom 
vrijednošću nabave 751.542,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene 
odabire se ponuda ponuditelja: 
 
ZAJEDNICA PONUDITELJA: - Duga vl. Tihomir Živko, Pitomača, Lj. Gaja 17,  
                                                         OIB: 57403752289 (nositelj ponude) 
                                                        - Les d.o.o., Pitomača, Lj. Gaja 92,  
                                                          OIB: 16636846971. 
                                                       - Gigant d.o.o., Budančevica, V. Nazora 40,  
                                                          OIB: 78816235779. 

, 
 s ponudom od 356.010,00 kn bez PDV-a, odnosno 445.012,50 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. kolovoza 2015., Klasa: 650-01/15-01/05, Urbroj: 2189/16-15-07. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 Općina Pitomača u svojstvu naručitelja sa danom slanja Poziva na nadmetanje, Klasa: 
650-01/15-01/05, Urbroj: 2189/16-15-1 od 31. srpnja 2015. i članka 23. stavak 1. Zakona o 
javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, u daljnjem tekstu: 
Zakon), pristupila je otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na 
rekonstrukciji Društvenog doma u Otrovancu radi povećanja energetske učinkovitosti. 
 Isti je objavljen dana 06. kolovoza 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske, pod brojem nadmetanja: 2015/S 002-007531.  
 Temeljem navedenih objava ponuditelji su dostavili svoje ponude. 
 Dana 26. kolovoza 2015. godine s početkom u 12,00 sati održano je javno otvaranje 
pristiglih ponuda, te je prema Upisniku o zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema 
predmetnoj nabavi pristigle 4 (četiri) ponude i to od slijedećih ponuditelja: 
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1. UKRAS d.d., Osijek, Sv.L.B.Mandića 111p, OIB: 55269070381. 
2. PRAJO BETON d.o.o., Virovitica, E. Šlomovića 12, OIB: 91875708484. 
3. DOMOGRADNJA d.o.o., Virovitica, Sajmište 4, OIB: 72472839217. 
4. ZAJEDNICA PONUDITELJA: - Duga vl. Tihomir Živko, Pitomača, Lj. Gaja 17,  
                                                         OIB: 57403752289 (nositelj ponude) 
                                                        - Les d.o.o., Pitomača, Lj. Gaja 92,  
                                                          OIB: 16636846971. 
                                                       - Gigant d.o.o., Budančevica, V. Nazora 40,  
                                                          OIB: 78816235779. 
U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 28. kolovoza 
2015., Klasa: 650-01/15-01/05, URBROJ: 2189/16-15-7, od prihvatljivih ponuda prema kriteriju 
najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja ZAJEDNICA PONUDITELJA:  
                                                       - Duga vl. Tihomir Živko, Pitomača, Lj. Gaja 17,  
                                                         OIB: 57403752289 (nositelj ponude) 
                                                        - Les d.o.o., Pitomača, Lj. Gaja 92,  
                                                          OIB: 16636846971. 
                                                       - Gigant d.o.o., Budančevica, V. Nazora 40,  
                                                          OIB: 78816235779. 

 s ponudom od 356.010,00 kn bez PDV-a, odnosno 445.012,50 kn s PDV-om. 
 Člankom 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-
pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. 
 Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u 2014. 
godini iznosi 82.430,48 kuna. 
 Obzirom da ponuđena cijena ove nabave prelazi visinu do koje Općinski načelnik može 
samostalno odlučivati, donošenje ove Odluke u nadležnosti je Općinskog vijeća. 
 Stoga je valjalo riješiti kao u izreci ove Odluke. 
 
 Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove 
Odluke. 
 Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom 
obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. 
 Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način dostaviti i naručitelju. 
 
 

TOČKA 8. 

 

      Financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 

O D L U K U 

o usvajanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» 

za razdoblje od 01. 01. do 30.06.2015. godine 
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1. Usvaja se Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. godine u kojem su iskazani: 

 

     Planirani:       Ostvareni:  % izvršenja 
 

Prihodi: 
 

  2.726.000,00    1.362.452,10       49,98 

Rashodi: 
 

  2.726.000,00    1.254.135,01       46,01 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

          -      108.317,09         - 

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

             -  

Stanje sredstava sa  
30.06.2015. 

      108.317,09  

 

2. Financijski izvještaj  Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. 

godine sastavni je dio ove Odluke. 

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

Pitomača. 

 

TOČKA 9. 

        
    Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine. 
 
 Obzirom da je izvješće dostavljeno u materijalima, a sjednici je nazočna ravnateljica gđa 
Marija Jakelić, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
 Gđa Željka Begović  kao predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
izvješćuje da je upravo danas s gđom Nadom Šegregur koja je također članica Upravnog vijeća, 
bila u posjetu Dječjem vrtiću kako bi vidjele što se sve napravilo u istom, te ovom prilikom 
pohvaljuje ravnateljicu i djelatnice vrtića jer je isti jako lijepo uređen. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 10. 

 
   Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
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 Gosp. Damir Begović pojašnjava da je Odluku potrebno donijeti radi promjene 

sjedišta dječjeg vrtića u Trg kralja Tomislava 12/1, kao i radi usklađenosti sa odredbama 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

 

Članak 1. 

 Članak 2. stavak 2. Oduke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ 

Općine Pitomača, broj 1/07), mijenja se i glasi: 

  „Sjedište dječjeg vrtića je u Pitomači, Trg kralja Tomislava 12/1, 33405 Pitomača.“. 

 

Članak 2. 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

 „Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj od navršenih godinu dana do polaska u 

osnovnu školu, koji se ostvaruje po određenom programu. 

 Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.“. 

 

Članak 3. 

 Članak 4. mijenja se i glasi: 

„U okviru svoje djelatnosti dječji vrtić organizira i provodi:  

- redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima,  

- programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,  

- programe za darovitu djecu rane i predškolske dobi,  

- programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina,  

- programe predškole,  

- programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i 

sportskog sadržaja i 

- druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.  

Programe iz stavka 1. ovog članka, dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost 

ministarstva nadležnog za obrazovanje.“. 

 

Članak 4. 

Članak 5. stavak 3. alineja 1. mijenja se i glasi: 

„ - stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima 

propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,“. 

 

Članak 5. 

 U cijelom tekstu Odluke riječ: »naobrazba« zamjenjuje se riječju: »obrazovanje« u 

odgovarajućem padežu i broju. 
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Članak 6. 

Ova Odluka dostavlja se nadležnom ministarstvu radi ocjene njezine sukladnosti sa 

zakonom. 

Članak 7. 

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

Pitomača. 

   

TOČKA 11. 

 

 Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  
30.06. 2015. godine. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

  

O D L U K U 

o usvajanju Financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine 

 

1. Usvaja se Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. godine u kojem su iskazani: 

      Planirani:        Ostvareni:  % izvršenja 
 

Prihodi: 
 

    328.000,00      126.164,91       38,46 

Rashodi: 
 

    334.652,38      127.514,45       38,10 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

     - 6.652,38       - 1.349,54  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

      6.652,38        6.652,38  

Stanje sredstava sa  
30.06.2015. 

          -        5.302,84  

 

2. Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. godine sastavni je dio ove Odluke. 

 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

TOČKA 12. 

        
    Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine. 

 

 Obzirom da je izvješće dostavljeno u materijalima, a sjednici je nazočna v.d. ravnatelja 
gđica Irena Gavrančić, predsjednik Općinskog vijeća navodi da imenovana može pojasniti 
ukoliko ima pitanja na dostavljeno izvješće o radu za prvih šest mjeseci ove godine. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2015. godine. 
2. Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 

 

TOČKA 13. 

 

 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača. 

 

 Gosp. Damir Begović pojašnjava da je izmjenom predviđeno brisanje radnog mjesta 

„pomoćni knjižničar“ iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice 

Pitomača kao i brisanje članka 9. Pravilnika u kojem su navedeni poslovi pomoćnog knjižničara. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 

o davanju  suglasnosti na Izmjenu Pravilnika  

 o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Knjižnice i čitaonice Pitomača 

 

 1. Daje se suglasnost na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Knjižnice i čitaonice Pitomača, Klasa:003-05/15-01/02, Urbroj:2189/16-15-01 od 09. srpnja 

2015. godine. 

 2. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 

 

TOČKA 14. 

 

   Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 
 
 Gosp. Damir Begović  podsjeća da je gđica Irena Gavrančić imenovana za vršitelja 

dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača do imenovanja ravnatelja na temelju 

ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana, te je potrebno raspisati natječaj za ravnatelja 

najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata. Budući je Irena Gavrančić imenovana sa 01. 

prosinca 2014. godine, predlaže se donošenje ove Odluke kako bi se mogao raspisati natječaj. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
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O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 

1. Raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice 
i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od četiri godine. 

 
2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 

provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice. 

 
3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- dr.sc. Vesna Bedeković, za predsjednika, 
- Rikard Bakan, dipl.oec, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Statuta Knjižnice i čitaonice 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) koje reguliraju postupak i uvjete za 
izbor ravnatelja/ice. 
 

 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), 

Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 

pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 

javnom glasilu.  

 U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje sve 

donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 

njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 

prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 

„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 

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

Pitomača.  
 
 

TOČKA 15. 

 

     Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2015. godine. 
 
 Obzirom da je izvješće dostavljeno u materijalima, a sjednici je nazočan tajnik Sportske 
zajednice gosp. Zlatko Novak, predsjednik Općinskog vijeća poziva nazočne da se uključe u 
raspravu i postave pitanja. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 1. Prihvaća se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2015. godine. 

 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 

TOČKA 16. 

 
 Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2015./2016. 
godinu. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća napominje da je rok za dostavu ponuda na javni poziv za 

poslove održavanja nerazvrstanih cesta bio 24. kolovoza ove godine,  odnosno nakon slanja 

materijala na Vijeće. Ujedno izvješćuje da su ponude razmatrane i kao najpovoljniji ponuditelj 

predlaže se Palković d.o.o. Velika Črešnjevica 165, čija ponuda iznosi 469.625,00 kn sa 

PDV-om.  

 Gđica Ivana Deskar postavlja pitanje koliko su iznosile druge ponude, na što je gosp. 
Danijel Petković odgovorio da je bila još samo jedna ponuda i to od Kograd d.o.o. vl. Ivana 
Kostelca koja je iznosila u ukupnom iznosu cca 485.000,00 kuna. 
 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova  
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača 

za 2015./2016. 
 
 

 1. Odabire se ponuda „PALKOVIĆ“ d.o.o.,Velika Črešnjevica, Velika Črešnjevica 
165, OIB: 22541667976, sa ukupnom cijenom ponude od 469.625,00 kuna, za 
sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
području općine Pitomača. 
 
 2. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva 
se obavljanje komunalnih poslova: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje površina koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 
nerazvrstane ceste na rok od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora. 
 
 3. Na temelju ove odluke Općinski načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa odabranim 
ponuditeljem ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Pitomača. 
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 4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim 
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove Odluke. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 

 Općinski načelnik dana 04. kolovoza 2015. godine, donio je Odluku o objavi prikupljanja 
ponuda, Klasa: 363-02/15-01/05, Urbroj: 2189/16-15-1, za povjeravanje obavljanja komunalnih 
poslova za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača 
te istom Odlukom imenovao Povjerenstvo za provedbu narečenog poziva. 
 Povjerenstvo je predmetni poziv dostavilo trima gospodarskim subjektima i to: 
BAGERGRAD d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 65, PALKOVIĆ d.o.o. sa sjedištem u 
Velikoj Črešnjevici, Velika Črešnjevica 165, KOGRAD vl. Ivan Kostelac sa sjedištem u Pitomači, 
A. Šenoe 16. 
 Temeljem istoga poziva, zaprimljene su 3 (tri) ponude, odnosno 2 (dvije) ponude i 1 
dopuna  i to od: 
 1. „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 55359129997. 
 2. „PALKOVIĆ“ d.o.o.,Velika Črešnjevica, Velika Črešnjevica 165, OIB: 22541667976. 
 3. „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 55359129997 (dopuna ponude).  
 
            U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 25. 
kolovoza 2015., Klasa: 363-02/15-01/05, Urbroj: 2189/16-15-7, od valjanih ponuda prema 
kriteriju najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja PALKOVIĆ“ d.o.o.,Velika Črešnjevica, 
Velika Črešnjevica 165, OIB: 22541667976, s ponudom od 373.700,00 kn bez PDV-a, odnosno 
469.625, kn s PDV-om.  
               Odredbom članka 16. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14, 9/14 i 4/15 u nastavku Odluka) 
propisano je da postupak izbora osobe kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih poslova na 
temelju ugovora provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem. Odluku o objavi 
prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik. 
 Odredbom članka 17. Odluke propisano je da postupak prikupljanja ponuda provodi 
povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik. 
 Odredbom članka 19. propisano je da prikupljanje ponuda provodi se pozivom za 
dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja registriranih za obavljanje komunalne djelatnosti 
koja je predmet poziva. 
 Odredbom članka 18. stavak 5. propisano je da na temelju prijedloga povjerenstva, 
Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih 
poslova ili poništenju prikupljanja ponuda. Stavkom 6. istoga članka propisano je da odluku o 
izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi 
Općinsko vijeće. 
 Shodno svemu iznesenome, valjalo je riješiti kao u izreci ove Odluke. 
 
 Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

                    

                                                                

TOČKA 17. 

 

   Različito. 
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 Gosp. Damir Begović  osvrnuo se na problem Hrvatskih voda koje po njegovom 

mišljenju na području općine Pitomača ne radi gotovo ništa. Izvješćuje da je stoga i napisan 

dopis koji će se uputiti Hrvatskim vodama, a danas je gosp. Tomislav Tišljar obišao kompletni 

predio koji je predmet ove predstavke. Također navodi da je načelnik održao sastanke sa 

predstavnicima Hrvatskih voda, ispostave Đurđevac kao i ispostave Virovitica, ali ništa nije 

postignuto i stoga smatra da bi trebalo putem dopisa, medija i svih zakonom dopuštenih mjera 

utjecati da se izađe na teren i naslika u kakvom su stanju kanali III. i IV. reda koji nisu pokošeni 

u 2014. i 2015. godini, a izmuljivanje istih nije rađeno već duži niz godina. Hrvatske vode 

Đurđevac prebacuju odgovornost na Hrvatske vode Virovitica i obratno, a stanovnici općine 

Pitomača nemaju ništa od toga i mišljenja je da je sada stvarno vrijeme da Hrvatske vode 

naprave poslove za koje su nadležni. Skreće pažnju da se u odnosu na našu općinu gdje se 

ništa ne radi, u susjednim općinama kao npr. Podravske Sesvete, Ferdinandovac i Novo Virje  

radi jako puno, sve je uređeno i pokošeno, a kanali uređeni. Nadalje navodi da su prema 

određenim saznanjima Hrvatske vode Đurđevac oprihodovale preko 800.000,00 kn s područja 

općine Pitomača, a Hrvatske vode Virovitica oko 80.000,00 kuna, pa bi ta sredstva trebala biti 

dostatna za rad na području općine Pitomača. Smatra da se to hitno treba ispitati i riješiti jer 

kanali na području naše općine su kompletno u katastrofalnom stanju, a oborinske vode su se 

digle i poplavile podrume. Potrebno je da se Hrvatske vode Đurđevac i Virovitica izjasne da li su 

upoznati koji kanali spadaju u njihovo slivno područje. 

 Gosp. Marin Aragović  upozorava da to nije samo problem u Pitomači već i u svim 

ostalim naseljima. 

 

 Gđa Željka Begović skrenula je pozornost na problem funkcioniranja podrumskih 

prostorija u Domu zdravlja Pitomača u kojem su smještene određene ambulante, između 

ostalog ultrazvučna i ginekološka ambulanta. Problem je već u samom prostoru koji je premali, 

nizak, ima samo jedan prozor, u ordinacijama nema prozora. Događa se da ponekad dođe 

liječnik i podijeli 40 uputnica za ultrazvuk u Virovitici, a Dom zdravlja ima taj aparat u Pitomači. 

Isto tako se događa da doktori prime i do 70 pacijentica na dan u takvim uvjetima. Smatra da 

je hitno potrebno rješavati taj problem i iznaći odgovarajući prostor jer ovo je stvarno 

ponižavajuće za svaku žena koja dođe u ambulantu i čeka po 8 sati u takvom prostoru. 

 Gosp. Željko Grgačić podsjeća da Dom zdravlja spada pod županiju, ali općina 

pomaže koliko može tako da Općina trenutno sufinancira dolazak određenih specijalista. Stoga 

će se provjeriti kod ravnateljice Doma zdravlja kakvi su problemi i zašto se pacijentice šalju u 

Viroviticu, a isto tako će se porazgovarati i o problemu s prostorom. 

 Što se tiče Hrvatskih voda, načelnik iznosi činjenicu da „Bistra“ Đurđevac čisti samo 

manji dio kanala, dok je Virovitici pripala kompletna infrastruktura odvodnih kanala, a sredstva s 

područja općine Pitomača i dalje se uplaćuju najvećim dijelom u „Bistra“ Đurđevac.  

 

 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se prilikom izrade proračuna za 2016. godinu 

predvidi smanjenje komunalne naknade. Ovo predlaže iz razloga što je Pitomača svrstana u  
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područje od posebne državne skrbi, pa dobiva državnu potporu te smatra da bi ljudima trebali 

na neki način pomoći, pogotovo poduzetnicima npr. smanjenjem komunalne naknade.  

 Gosp. Damir Begović uključuje se u raspravu i u svezi tog prijedloga skreće pažnju 

kako je iz financijskog izvješća Proračuna vidljivo da se mjesečno na prihodovnoj strani 

ostvaruje oko 100.000,00 kuna manje s osnova rudne rente, što je preko 1.000.000,00 kuna 

manje godišnje, tako da prilikom takvih prijedloga treba dobro razmisliti gdje će se uzeti taj 

iznos prilikom planiranja proračuna. Osvrnuo se i na veliki broj sportskih klubova koji dobivaju 

sredstva iz Sportske zajednice koja je također proračunski korisnik. Stoga predlaže da načelnik i 

pročelnik nakon izračuna utvrde da li je moguće izvršiti bilo kakvo smanjenje pa tako i predložiti 

smanjenje npr. komunalne naknade. 

 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da će se svakako izvršiti obračun i razmisliti o svim 

dostavljenim prijedlozima prilikom izrade općinskog proračuna za narednu godinu. 

 Gosp. Danijel Petković napominje da je dobiven naputak da se napravi revizija 

zaduženja na komunalnu naknadu, sve nastavno na započeti postupak legalizacije objekata. 

Također je nadležno Ministarstvo uputilo dopis da li je napravljena korekcija kvadrata za one 

koji su proveli legalizaciju. Napominje da to još nije učinjeno iz razloga što se smatra da ne bi 

bilo pravedno u odnosu na one koji su proveli legalizaciju pa se čeka uredba u kojoj će biti 

definirano na koji način će općinska uprava to riješavati. 

 

 Gđica Ivana Deskar osvrnula se na provedenu humanitarnu akciju prikupljanja pomoći 

na pok. Josipa Presečana te pita da li općina ima informaciju? 

 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je zapravo sve napisano u medijima, odnosno 

sredstva koja  su prikupljana za bolesnog Josipa i bila namijenjena za njegovo liječenje, a koji je 

nažalost umro, nisu se upotrijebila i velika je mogućnost da će o tome odlučivati sud jer 

prvobitno je bilo rečeno da će se roditelji odreći tih sredstava, ali još ništa nije odlučeno.  

 Gđa Nada Šegregur izvješćuje da se radi o tome na koji način je napisan sporazum i 

kako će se protumačiti jer ukoliko to bude dio ostavinske rasprave, roditelji imaju pravo dobiti 

ta sredstva. Nadalje iznosi činjenicu da se majka najprije izjasnila da će se odreći tih sredstava 

u korist liječenja druge djece, ali na drugom sastanku na koji je trebao doći otac, nisu se 

pojavili.  Iznosi mišljenje da su svi koji su radili za ovu humanitarnu akciju, istu provodili na 

dobrobit djeteta, a ne oca ili majke, te će Centar za obitelj tražiti da se upravo iz tog razloga 

sredstva prenamjene za neko drugo bolesno dijete.  

 Gosp. Tomo Filipović smatra da bi se ubuduće trebalo razmisliti na koji način 

organizirati prikupljanje sredstava pomoći i na koji račun se sredstva uplaćuju. 

 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da su sredstva bila uplaćivana na račun otvoren za 

tu akciju i koja su po završetku akcije, koja ima propisani rok trajanja, prebačena na račun 

djeteta, ali u međuvremenu se dogodila smrt djeteta i sredstva nisu trošena.  

 Gosp. Zoran Kovač predlaže da Općina izvidi da li je moguće napraviti kakvu zakladu 

kako se ne bi ubuduće događale takve stvari. 

 Gđa Nada Šegregur istaknula je da prvenstveno treba riješiti ovu situaciju i ukoliko je 

potrebno, raspisati i peticiju.  
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 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 

zaključuje 15. sjednicu Općinskog vijeća u 20,40 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
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