
Z A P I S N I K  

sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 30. rujna 2015. godine 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/15-01/13, Urbroj: 2189/16-15-1 od 25. rujna 

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. Zdravko Sesvečan, 

 6. Željka Begović, 

 7. Mirko Pavleković, 

 8. Josip Poljak, 

 9. Tomo Filipović, 

 10. Dinko Begović, 

 11. Tomislav Lovreković, 

 12. Marijan Mikec, 

 13. Zoran Kovač. 

 Nisu nazočni: Marijan Rengel, Vedrana Šantek te Ivana Deskar i Zlatko Majstor koji su 

svoj izostanak ispričali.  

 Ostali nazočni: 

 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 

 - županijski vijećnici: Darko Tkalčec i Marijan Čop, 

          - predstavnik medija, 

          - Helena Šelimber, referent za računovodstvene poslove, 

 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  prije samog prijelaza na dnevni 

red ispričao je općinskog načelnika koji zbog obveza nije nazočan današnjoj sjednici Vijeća.   

 

Konstatira da je sjednici nazočno 13 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi 

pravovaljane odluke. 

 

 Gosp. Damir Begović  predložio je dnevni red dostavljen u materijalima uz napomenu 
da se za točku 6. današnjeg dnevnog reda, nakon konzultacije s Ministarstvom kulture, predlaže 
donošenje izmijenjene Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu „Drago Britvić“, a 
koja je dostavljena vijećnicima na klupe.  
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 Nadalje u svezi točke 6. dnevnog reda, predlaže dopunu dnevnog reda s točkom 7. koja 
glasi: Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
a točke 7. do 9. postaju točkama 8. do 10. 
   

Dopuna dnevnog reda usvojena je sa 13 glasova ZA. 

  
 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 15. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 

1. Donošenje Odluke o ovlaštenju općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje 

Sporazuma o povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana operativnog i financijskog restrukturiranja 

(2015.-2019.) dužnika „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 15.,  

3. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece, 

  4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
   5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 6. Donošenje odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu „Drago Britvić“, 
 7. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“, 
           8. Donošenje odluke o stavljanju van snage, Prijedloga za imenovanje doktora medicine 
o drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih 
izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača, 
          9. Donošenje odluke o Izmjeni Prijedloga za imenovanje doktora medicine o drugih 
zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača, 
          10. Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA. 

 
 - Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice 
   
  Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA. 
 
 
  - Aktualni sat 
      
 Obzirom da nisu primljena nikakva pitanja, predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se 
krene s dnevnim redom.      
  

TOČKA 1. 
 

Donošenje Odluke o ovlaštenju općinskog načelnika Općine Pitomača za 

potpisivanje Sporazuma o povećanju energetske učinkovitosti i korištenja 

obnovljivih izvora energije. 
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 Gosp. Danijel Petković navodi da se radi o pristupanju Općine Pitomača asocijaciji  

gradonačelnika gdje bi se kroz potpisivanje ovakvog sporazuma moglo doprinijeti povećanju 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a centralna asocijacija je 

međunarodna. Nadalje navodi da bi to našoj općini pružilo mogućnost da temeljem određenih 

projekata, odnosno aktivnosti te asocijacije dobije sredstva koja bi pomogla povećanju 

energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, pa čak i uređenju infrastrukture. 

Osnovni ciljevi i točke navedeni su u članku 2. prijedloga. 

 

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

 

O D L U K U 

o ovlaštenju Općinskog načelnika Općine Pitomača za 

potpisivanje Sporazuma o povećanju energetske učinkovitosti 

i korištenja obnovljivih izvora energije 

 

Članak 1. 

 Sporazum gradonačelnika o povećanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih 

izvora energije je ambiciozna europska inicijativa koja uključuje lokalne i regionalne vlasti koje 

se dobrovoljno obvezuju povećati energetsku učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora 

energije na svojim područjima. 

Članak 2. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Pitomača za 

potpisivanje Sporazuma o povećanju energetske  učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora 

energije, uz postupno razumijevanje svih obveza, a posebice: 

- nadmašiti ciljeve koje je postavila Europska unija do 2020. godine, smanjujući 

emisije CO2 na našem području na najmanje 20%,  

- sastaviti Akcijski plan za održivu energiju, uključujući pregled stanja emisija kao 

temelj za izradu plana kojim će se ispuniti zadani ciljevi, 

- dostavljati izvješća o provedbi,  

- u suradnji s Europskom komisijom i drugim uključenim strankama organizirati Dane 

energije, omogućujući građanima da izravno koriste mogućnosti i prednosti koje im 

pruža razumijevanje korištenja energije i redovito izvještavati lokalne medije o 

realizaciji Akcijskog plana, 

- prisustvovati i pridonositi godišnjoj Konferenciji gradonačelnika Europske unije. 

 

Članak 3. 

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

TOČKA 2. 
 

 Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana operativnog i financijskog 

restrukturiranja (2015.-2019.) dužnika „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan 

Zelina, Sajmišna 15. 
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 Gosp. Damir Begović iznosi kako je iz prijedloga zaključka koji je dostavljen u 

materijalima vidljivo da se predlaže prihvaćanje Plana operativnog i financijskog restruktuiranja 

dužnika „Građevinarstvo“ vl. Mijo Stipića u iznosu od 451.738,88 kuna. Nadalje izvješćuje da je 

o tome također raspravljano na koordinaciji s kolegama iz oporbe koji su to podržali te se nakon 

postignutog dogovora, predlaže prihvaćanje ovakvog Plana.  

 

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

 

Z A K L J U ČA K 

o prihvaćanju Plana operativnog i financijskog restrukturiranja (2015.-2019.) 

dužnika “Građevinarstvo” vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan Zelina 

 

 

Članak 1. 

         Ovom Zaključkom prihvaća se Plan operativnog i financijskog restrukturiranja (2015.-

2019.) dužnika “Građevinarstvo” vl. Mijo Stipić, Sveti Ivan Zelina, Sajmišna 15., podnesen 

sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (“Narodne novine”, broj 

108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15), kojim je sukladno utvrđenim tražbinama 

predloženo 50% otpisa istih te otplata preostalih 50% u 48 jednakih  mjesečnih anuiteta, nakon 

isteka počeka od 12 mjeseci, uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje.  

 

Članak 2. 

Općina Pitomača prijavila je nagodbenom vijeću potraživanje od dužnika iz članka 1. 

ovog Zaključka, u iznosu od 903.477,75 kuna, za kašnjenje u ispunjenju ugovornih obveza 

vezanih uz izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. 

         Prihvaćanjem Plana iz članka 1. Ovog Zaključka, za otplatu općinskog potraživanja 

preostalo bi 451.738,88 kuna, u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka počeka od 12 

mjeseci, uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje.  

 

Članak 3. 

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

 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece. 

 
 Gosp. Damir Begović konstatira da iz prijedloga proizlazi da bi se donošenjem ove 
Oduke, Općina uključila u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece, a aktivnosti i ciljevi navedeni 
su u prijedlogu Odluke. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zoran Kovač), 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece 
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Članak 1. 
 Ovom Odlukom Općina Pitomača opredjeljuje se za provođenje aktivnosti, uz suradnju 
lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u 
akciju Gradovi i općine - prijatelji djece. 
 

Članak 2. 
 Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva „Općina Pitomača - prijatelj djece“ 
temeljiti će se na sljedećim dokumentima:   
 
        1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela: 
             - djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, 
političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, 
teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog 
skrbnika“   
              - djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, 
emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni 
              - pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao 
skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose 
vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj 
              - djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu 
na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta 
koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir. 
          
 2. Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.  

aktivnosti za prava i interese djece u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2012. čiji su  strateški 

ciljevi: 

                - osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci 

                - eliminacija svih oblika nasilja nad djecom 
      - osiguravanja prava djece u ranjivim situacijama 
      - osiguranje aktivnog sudjelovanja djece 
 
 3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je 
načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i 
mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih 
gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života. 
 

Članak 3. 
 Cilj akcije Gradovi i općine - prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To 
su: 
 - Poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta 
za kvalitetan život djece u našoj općini 
 - Evidentiranje postignutih rezultata 
 -  Medijsko praćenje dometa akcije 
 - Dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Općina 
Pitomača - prijatelj djece. 
 

Članak 4. 
 U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Općinsko vijeće 
Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) donijeti će Program projekta «Općina 
Pitomača - prijatelj djece» za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 
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Članak 5. 

 Temeljem Programa projekta «Općina Pitomača - prijatelj djece», Općinsko vijeće svake 
će godine prilikom donošenja proračuna Općine Pitomača, donositi operativni dokument – 
Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Općini Pitomača za narednu godinu. 
 

Članak 6. 
 Općina Pitomača će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje 
dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.  
 

Članak 7. 
 Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije «Gradovi i općine - prijatelji djece» 
provoditi će Koordinacioni odbor akcije „GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE“ ZA OPĆINU 
PITOMAČA“. 
 Odluku o imenovanju članova Koordinacionog odbora donijeti će Općinski načelnik 
Općine Pitomača u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 

Članak 8. 
 Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Odsjeku za društvene djelatnosti. 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 4. 
 

 Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o 
osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
 

 Gosp. Damir Begović podsjeća da je na prethodnoj sjednici donijeta Odluka o izmjeni 

Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića te je ista dostavljena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 

športa na ocjenu njene sukladnosti sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Obzirom 

na prijedlog Ministarstva da se najprije donese Odluka kojom bi se promijenilo samo sjedište 

Dječjeg vrtića, a kasnije da se u zasebnoj Odluci izvrše ostale izmjene, predlaže se stavljanje 

van snage Odluke donijete na prethodnoj sjednici. 

 

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

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg 

vrtića „Potočnica“ 

 

Članak 1. 

 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“, Klasa: KLASA:601-

02/15-02/01, URBROJ:2189/16-15-01, donijeta na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Pitomača, održanoj 31. kolovoza 2015. godine, stavlja se van snage. 
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Članak 2. 

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

Pitomača. 

 

TOČKA 5. 

 

 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sve pojašnjeno u prethodnoj točki i 

predlaže donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju  Dječjeg vrtića u kojoj će se izvršiti 

promjena sjedišta dječjeg vrtića u Trg kralja Tomislava 12/1. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 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“, od 19. veljače 2007. 

godine, mijenja se i glasi: 

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

 

Članak 2. 

 Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene. 

 

Članak 3. 

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

Pitomača. 

  

TOČKA 6. 
 

 Donošenje odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu „Drago 
Britvić“. 
          
 Gosp. Damir Begović još jednom podsjeća da je prijedlog Odluke dostavljen u 
materijalima, a na klupe je dostavljen izmijenjen tekst odluke jer je u međuvremenu 
kontaktirano Ministarstvo kulture. Zamolio je gosp. Rikarda Bakana za pojašnjenje. 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je intencija načelnika i Kolegija na kojem je već dulje 
vremena raspravljano o tome kako sve ustanove iz kulture na području općine objediniti, 
odnosno da iste vode brigu o svim poljima djelatnosti kulture. Iznosi mišljenje Kolegija da bi se 
upravo kroz jednu takvu ustanovu lakše moglo dolaziti do sredstava, odnosno nominirati 
projekte prema natječajima koje raspisuje Ministarstvo kulture te ostale tvrtke i europski 
fondovi, odnosno da se pokrene društvena djelatnost. Nadalje navodi da se planira osnivanje 
upravo javne ustanove iz razloga da se sve planirane aktivnosti navedene u članku 6. prijedloga 
Odluke, odnosno sve zamisli koje Općina ima, od osnivanja zavičajnog muzeja, zbirke dječjeg  
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festivala sličnog nekadašnjem FEDAF-u i sl., provedu što kvalitetnije. Skreće pažnju da se zbog 
svega navedenog nastojalo za privremenog ravnatelja imenovati osobu koja će biti inventivna, 
ekspeditivna, a najvažnija stvar je da to ne iziskuje dodatna sredstva iz općinskog proračuna jer 
bi sredstva za rad ustanova u kulturi unutar proračuna bila dostatna za funkcioniranje ove javne 
ustanove uz intenciju da se kroz djelatnost te javne ustanove privuku sredstva iz različitih 
izvora. Razmišljalo se o tome da se i Knjižnica objedini u javnu ustanovu, ali Ministarstvo kulture 
ne prihvaća da se Knjižnica svrsta u tu javnu ustanovu već će se za to morati iznaći drugi 
model.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 

O D L U K U 
o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu „Drago Britvić“ 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
               Ovom Odlukom osniva se Centar za kulturu „Drago Britvić“ kao javna ustanova u 
kulturi (u daljnjem tekstu: Ustanova). 
                Ustanova se osniva za obavljanje kulturne, informativno-edukativne djelatnosti. 
 

Članak 2. 
               Osnivač i vlasnik Ustanove je Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača, OIB: 
80888897427. 
               Osnivačka prava i dužnosti u ime Osnivača obavlja Općinsko vijeće Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
              Ustanova ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar. 
 
 
II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST USTANOVE 

 
                                                             Članak 4. 
            Naziv Ustanove glasi: Centar za kulturu „Drago Britvić“ .  

 
Članak 5. 

 Sjedište Ustanove je u Pitomači na adresi Trg kralja Tomislava 2. 
 

Članak 6. 
            Djelatnosti Ustanove su: 
- objedinjavanje i koordiniranje rada svih ustanova, kulturnih destinacija i manifestacija na 
području općine Pitomača. 
- novinsko-nakladnička (izdavačka), 
- obavljanje organizacijskih poslova na zaštiti i čuvanju evidentiranih kulturnih dobara na 

području općine Pitomača, 

- organiziranje izvedbe kazališnih i glazbeno-scenskih dijela, 

- kino-prikazivačka, 
- organiziranje radionica s područja kulture, umjetnosti i informacija, 



- 9 - 
 
-  organiziranje kulturnih manifestacija od značaja za općinu Pitomača, 
- istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim, humanističkim i interdisciplinarnim 
znanostima, 
- organiziranje izložbi, predavanja i promocija, 
- edukativna kroz organizaciju tečajeva, seminara i radionica. 
         Osim djelatnosti utvrđenih u stavku 1. ovog članka, Ustanova može obavljati i druge, 
posebnim zakonima dopuštene, djelatnosti upisane u sudski registar, ako se one u manjem 
opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost iz stavka 1. ovog članka. 
 
III. ORGANI USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA 
 

Članak 7. 
        Ustanovom, upravlja ravnatelj. 
        Ravnatelj Ustanove ima položaj i ovlaštenje poslovodnog organa i stručnog voditelja. 
        Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu te obavlja 
i druge poslove sukladno zakonu. 
        Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Ustanove. 
 

Članak 8. 
        Ravnatelja imenuje i razrješava Općinsko vijeće Općine Pitomača. 
        Ravnatelj Ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom 
tisku. 
        Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja utvrdit će se Statutom Ustanove, sukladno 
zakonu. 
        Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
ravnatelja. 
 
IV. SREDSTVA POTREBNA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA USTANOVE 

 
Članak 9. 

        Sredstva za osnivanje, početak rada i poslovanje Ustanove osiguravaju se u proračunu 
osnivača te iz drugih izvora, sukladno zakonu. 
 
V. NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI USTANOVE 

 
Članak 10. 

          Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti 
isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno planu i programu rada. 
 
 
VI. POKRIVANJE GUBITKA USTANOVE 
 

Članak 11. 
           Ustanova cijelom svojom imovinom odgovara za obveze prema trećima. 
           Osnivač Ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. 
           Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, isti će pokriti Osnivač. 
 
 
VII. OGRANIČENJA GLEDE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA I DRUGOM      
       IMOVINOM 
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Članak 12. 
             Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i 
drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Ustanove. 
 
VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I USTANOVE 
 

Članak 13. 
             Općina Pitomača obvezuje se da će redovito osiguravati financijska sredstva za rad 
Ustanove iz Proračuna Općine Pitomača namijenjenih kulturnim djelatnostima, a sukladno 
prihvaćenim programima rada. 
 

Članak 14. 
             Ustanova se obvezuje da, najmanje jednom godišnje, a u pravilu nakon sastavljanja 
godišnjeg financijskog izvješća, pismeno izvijesti Osnivača o svom radu, ostvarivanju svoje 
djelatnosti i svojih programa, o eventualnim problemima u poslovanju te o rezultatima 
poslovanja. 
              Na zahtjev Osnivača Ustanova je dužna dostavljati i posebna izvješća, programe rada 
i druge akte. 
 
IX. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 15. 
              Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno ovoj Odluci, Osnivač imenuje 
privremenog ravnatelja Ustanove. 
              Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod nadzorom Osnivača, pripreme za 
početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada te podnijeti 
prijavu za upis u sudski registar. 
 

Članak 16. 
               Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva ostala pitanja od važnosti za obavljanje 
djelatnosti i poslovanja Ustanove. 
               Statut Ustanove donosi privremeni ravnatelj, uz suglasnost Osnivača u roku od 30 
dana od dana upisa Ustanove u sudski registar ustanova. 
 

Članak 17. 
               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
  

TOČKA 7. 
 

 Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“. 

 
 Gosp. Damir Begović napominje da je na Kolegiju načelnika više puta raspravljano o 
osnivanju Centra za kulturu, a isto tako i o imenu osobe koja bi mogla voditi taj centar. Iznosi 
da je osobno predložio gosp. Domagoja Stilinovića jer smatra da je upravo on osoba koja ima 
potencijala, inventivan je i može uz raznorazne projekte doprinijeti stjecanju određenih 
financijskih sredstava koje Centar za kulturu može koristiti za namjene koje će biti navedene u 
Statutu. 

 



 
- 11 - 

  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zoran Kovač), 
donijelo je 
 

O D L U K U  
o imenovanju privremenog ravnatelja  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

 
 1. Domagoj Stilinović iz Pitomače, Ulica Stjepana Sulimanca 11, OIB:31071180450, 
imenuje se privremenim ravnateljem Centra za kulturu „Drago Britvić“ sa danom osnivanja 
javne ustanove. 
 
 2. Imenovani iz točke 1. ove Odluke imenuje se na razdoblje do imenovanja ravnatelja 
Ustanove na temelju javnog natječaja. 
 
 3. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

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

 Gosp. Damir Begović podsjeća da je na 14. sjednici Općinskog vijeća donijet Prijedlog 
za imenovanje Mateje Kožarić za zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i 
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. Obzirom da 
je imenovana dostavila izjavu o odustajanju, predlaže se donošenje ove Odluke.  
 

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

 
O D L U K U 

o stavljanju van snage 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 
 

 

Članak 1. 

 Prijedlog za imenovanje doktora medicine o drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 

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

Pitomača, Klasa: KLASA: 500-01/15-01/06, URBROJ: 2189/16-15-2,  donijeta na 14. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Pitomača, održanoj 02. lipnja 2015. godine, stavlja se van snage. 

 

Članak 2. 

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

Pitomača. 
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TOČKA 9. 

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

 Gosp. Damir Begović  podsjeća da je na 13. sjednici Općinskog vijeća donijet Prijedlog 
za imenovanje zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba 
umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača kojim su predložene Nives 
Kolar, Maja Pecek i Andreja Lovreković. Obzirom da je Andreja Lovreković također dostavila 
izjavu o odustajanju, predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Prijedloga na način da se iz 
Prijedloga izostavi Andreja Lovreković. 

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

 

O D L U K U  
o izmjeni 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 

 
 

Članak 1. 
           Članak 1. 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, mijenja se i glasi:  
 
           „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“. 
 

Članak 2. 
            U preostalom dijelu Prijedlog 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, KLASA: 500-01/15-01/06, URBROJ: 2189/16-15-1 od 
dana 11. svibnja 2015 ostaje neizmijenjen.  
 

 
Članak 3. 

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

TOČKA 10. 
 

 Različito. 
 

 Pod točkom različito nije bilo rasprave. 
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 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 

zaključuje 16. sjednicu Općinskog vijeća u 19,20 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 

 

 

 

                             PREDSJEDNIK 

                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                       Damir Begović,v.r. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Slađana Zgorelac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


