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Z A P I S N I K  
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 25. veljače 2016. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/01, Urbroj: 2189/16-16-1 od 17. 
veljače 2016. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Damir Begović, 
 2. Marin Aragović, 
 3. Nada Šegregur, 
 4. Zdravko Sesvečan, 
 5. Željka Begović, 
 6. Marijan Mikec, 
 7. Vedrana Šantek, 
 8. Josip Poljak, 
 9. Tomo Filipović, 
 10. Dinko Begović, 
 11. Tomislav Lovreković, 
 12. Ivana Deskar, 
 13. Zlatko Majstor, 
 14. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Marijan Rengel,  
            Rikard Bakan i Mirko Pavleković koji su ispričali izostanak. 
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

- Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
- Zlatko Novak - Jembri - tajnik Sportske zajednice Općine Pitomača, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
          - Helena Šelimber, referent za računovodstvene 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. 
 

 Gosp. Damir Begović  predložio je dopunu dnevnog reda sa točkama 15. i 16. koje 
glase:  
 15. Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti na 
području općine Pitomača, 
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 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području općine Pitomača. 
 Točka različito 15. postaje točkom 17. 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 
  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I   R E D : 
   
   - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice, 
    - Aktualni sat, 
  

1. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko - podravske županije (odnosi se 
na Općinu Pitomača), 

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, 

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu, 
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu, 
 5.  Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu, 
 6. Donošenje Oduke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području 
općine Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i 
zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

8. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija Općine Pitomača, 
 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za 
Općinu Pitomača, 
 10. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 11. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, 

12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine, 

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
   14. Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 
31.12.2015. godine, 
 15. Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti na 
području općine Pitomača, 
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na 
području općine Pitomača. 
 17. Različito. 
           Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
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   - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice 
 
 Gosp. Zoran Kovač zamolio je da se zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
nadopuni u točki broj 5 dnevnog reda gdje se navodi da se radi o izradi dokumentacije za 
odvojke dviju cesta u Sedlarici od kojih je jedna od groblja u Sedlarici do puta prema 
Kladarskom bregu, ali nije navedeno koja je druga cesta, odnosno predlaže da se navede 
kako je druga cesta od trgovine „Dijaković“ tj. od kućnog broja 32 do kućnog broja 42 u 
Sedlarici. 
 Vijećnici su prihvatili predloženo te će se zapisnik sa 18. sjednice dopuniti. 
 Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat 
  
 Gđica Ivana Deskar zatražila je ukoliko postoji mogućnost da dobije pismeni 
odgovor na postavljena pitanja od strane gosp. Marijana Rengela sa 18. sjednice Vijeća iz 
razloga što nije bila nazočna toj sjednice te joj je odgovoreno da će primiti presliku 
pismenog odgovora. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je dokle se došlo sa rješavanjem problema odlagališta 
„Klisa“ jer se može zamijetiti da na okolnom zemljištu ima dosta smeća. Također je upitao da 
li se namjerava nešto napraviti po pitanju Križničkog mosta kao i da li će se nastaviti sa 
šodranjem puteva iza Kirinove kuće jer je na tom mjestu bilo započeto šodranje. 
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik, vezano uz odlagalište „Klisa“ navodi da Općina 
ima s Fondom za zaštitu okoliša potpisan ugovor o sanaciji „Klise“. Napominje da je do sada 
postojala mogućnost odlaganja miješanog komunalnog otpada na „Klisu“ pa se nije radilo 
nešto posebno po tom pitanju, a ni projekti koji su bili odrađeni nisu u Fondu naišli na 
odobravanje pa je Općina morala mijenjati dokumentaciju. Što se tiče Ugovora iz tog 
razdoblja, isti je okvirno iznosio 3.000.000,00 kuna sa učešćem 40% od strane Fonda s time 
da je učešće tijekom prošle godine povećano na 75% i Općina je temeljem pogodbe izradila 
idejno rješenje za sanaciju koja bi bila na licu mjesta tj. bez izvoza smeća na nekakvu drugu 
lokaciju iz razloga jer je to preskupo i u okruženju nema nekih odlagališta koja bi mogla 
prihvatiti navedene količine. Predmetom sanacije „Klise“ bile bi dvije parcele koje su 
najzatrpanije otpadom od kojih je jedna u vlasništvu općine, a druga u vlasništvu države te 
je kontaktirano sa Državnom agencijom za upravljanje imovinom i načelno je postignut 
sporazum kojim se dozvoljava sanacija na njihovoj čestici, ali je potrebno ishoditi lokacijsku 
dozvolu da bi dobili potrebne suglasnosti. Podsjeća da bi sva odlagališta komunalnog otpada 
do kraja 2018. godine trebala biti zatvorena i sanirana, a problem su županijska, odnosno 
regionalna odlagališta koja nisu na svim lokacijama niti započeta i  stoga je intencija Fonda 
da Općina zatraži sredstva za sanaciju odlagališta „Klisa“ od Uprave za evropsku uniju. 
Nadalje navodi da nakon ishođenja građevinske dozvole, nema nastavka odlaganja otpada 
na „Klisu“, već po izradi dokumentacije takav način odlaganja mora prestati i sada je na 
Općini da se o tome očituje prema Fondu. 
 Gosp. Željko Gragačić , Općinski načelnik, uključuje se u raspravu i navodi da za 
sada još nije poznato da li će Općina uopće trebati sufinancirati to odlagalište jer ukoliko se 
dobiju sredstva iz Europske unije, čak postoji mogućnost da lokalna samouprava neće trebati 
sudjelovati sa svojim sredstvima.  
 Na pitanje u svezi pješačkog mosta prema Križnici iznosi da se za isti uspjelo na 
raspisanom natječaju dobiti 20.000,00 kuna, a Općina će izdvojiti još  30.000,00 kuna i 
zajedno sa „Zelenim srcem“ provesti taj projekt. Ujedno izvješćuje da čim vremenski uvjeti 
budu dozvoljavali krenuti će se s mijenjanjem ograde, farbanjem željeznih rukohvata na 
mostu te s izmjenom dasaka i vjeruje da će ti poslovi do Dana općine biti gotovi.   
 Što se pak tiče šljunčanja puteva, napominje da je isto odrađeno s Hrvatskim 
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šumama i to ukupno 3000 m3 šljunka od čega su Hrvatske šume dale 1000 m3 šljunka tako 
da ti poslovi idu dalje i vjeruje da će do slijedeće godine svi putevi na području općine biti 
pošljunčani. Ističe da se jako puno radilo po pitanju puteva, a posebno ističe dobru suradnju 
sa Hrvatskim šumama koje daju gratis žutog šljunka. 
    
 Gđica Ivana Deskar  postavlja pitanje u svezi novootvorene tvrtke Draft d.o.o., da 
li je započela s radom i jesu li se pojavili prvi korisnici usluga? Također pita koliki je broj 
zaposlenih u Općini Pitomača tj. koliko ima stalno zaposlenih, a koliko je osoba na stručnom 
osposobljavanju? 
 Općinski načelnik odgovorio je da je tvrtka Draft d.o.o. registrirana i za sljedeći 
tjedan sazvan je sastanak s načelnicima i članovima Nadzornog odbora te vjeruje da će sa 
01.04. o.g. konačno profunkcionirati i zahvaljuje svim djelatnicima općine koji se maksimalno 
angažiraju kako bi Draft d.o.o. krenuo s radom, ali prema sadašnjim saznanjima u Draftu 
d.o.o. neće biti dovoljna zaposlena jedna osoba već će se morati zaposliti još jedna osoba na 
tim poslovima. 
 Gosp. Damir Begović iznosi da su svi načelnici mišljenja da se zaposlenici koji bi 
radili u toj tvrtki, odnosno njihovi troškovi moraju financirati iz projekata, a samo u počeku 
će općine određeno razdoblje sufinancirati troškove. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je u Općini Pitomača trenutno 15 zaposlenih 
osoba (zajedno sa Općinskim načelnikom) te se na stručnom osposobljavanju nalazi 11 
osoba. 
 
 

TOČKA 1. 
 
 Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda 
Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području 
Virovitičko - podravske županije (odnosi se na Općinu Pitomača). 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je izvješće Državnog ureda za reviziju, 
Područnog ureda Virovitica dostupno na internetskim stranicama općine Pitomača. 
 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se ukratko pojasni izvješće, odnosno da se 
napravi osvrt gdje su bili najveći problemi s obzirom da je izvješće revizije relativno loše. 
 Gosp. Danijel Petković  obrazložio je da je problematika vezana uz vlasništvo opće 
poznata. Također navodi da je iz spomenutog izvješća razvidno da je stanje na području 
općine Pitomača ocijenjeno kao djelomično učinkovito što bi značilo da određene evidencije 
postoje, naročito knjigovodstvene evidencije za imovinu, ali o nekakvom vanknjižnom 
vlasništvu ili javnim površinama kao i evidencijama koje nisu potpune s osnove kavadrature 
te procjene vrijednosti, općinske su evidencije nedostatne. Nadalje navodi da je Općina u 
međuvremenu s tvrtkom EKO-VET sklopila ugovor o izradi registra koji je dosta opširan i 
treba ga nadopuniti postojećim evidencijama, a raditi treba i na edukaciji odnosno 
upoznavanju javnosti sa širom problematikom što će se teško ispoštivati, ali se nastoje 
ustrojiti evidencije kako bi se na kavalitetniji način to sve moglo riješiti. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće se 14 glasova ZA, donijelo je 
 

 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K   
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          1. Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko - podravske županije, Klasa:041-
01/15-10/21, Urbroj:613-12-16-72, od 11. siječnja 2016. godine. 

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

TOČKA 2. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno detaljno izvješće o radu 

Općinskog načelnika za drugo polugodište 2015. godine. 
 
Gosp. Zlatko Majstor iznosi da je izvješće prihvatljivo, ali upozorava da na nekim 

mjestima nisu napisani iznosi kao npr. kod subvencioniranja poduzetnika: Jan - Spider d.o.o. 
Pitomača, obrt „Kovačić“ vl. S. Kovačić iz Dinjevca i Palković d.o.o. Velika Črešnjevica te je 
zamolio za pojašnjenje koji su iznosi u pitanju, na što je gosp. Željko Grgačić odgovorio da 
Općina ima industrijsku zonu i daje gratis 30 kwh struje što preračunato iznosi 50.000,00 
kuna, a  svakom poduzetniku koji npr. na svojem prostoru tj. izvan gospodarske zone, ulaže 
u svoju privatnu poslovnu imovinu i zapošljava ljude, odnosno otvara pogone, Općina daje 
sredstva do tih 50.0000,00 kuna.  

Gosp. Željko Grgačić  predložio je da se obavijest o mogućnostima sufinanciranja 
poduzetnika stavi na općinske stranice kako bi poduzetnici bili upoznati tko se može javiti sa 
zahtjevom za ta sredstva. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Ivana 
Deskar, Zoran Kovač), donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01. 07. do 31.12.2015. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 

 
TOČKA 3. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 

 Obzirom da je Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dostavljeno u materijalima, predsjednik 
otvara raspravu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
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 Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

 
 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu. 
 

 Gosp. Damir Begović konstatira da je izvješće Općinskog načelnika o izvršenju 
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu također 
dostavljeno u materijalima te otvara raspravu. 

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

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 
 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu. 
  
 Predsjednik Općinskog vijeća napominje da je iz članka 2. prijedloga Godišnjeg plana 
davanja koncesija za 2016. godinu vidljivo da se ne planira davanje novih kocesija za ovu 
godinu iz razloga što u 2016. godini ne istječu prijašnji ugovori o danim koncesijama, a ne 
postoji ni potreba za davanjem novih koncesija. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2016. GODINU 
 

Članak 1. 
            Utvrđuje se godišnji plan davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti u 
2016. godini (u daljnjem tekstu: Plan koncesija) na području općine Pitomača.  
 

Članak 2. 
            U skladu sa točkom 1. ovog Plana, koncesije se daju za komunalne djelatnosti 
utvrđene Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene 
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novine“ Općine Pitomača, broj 2/14 i 8/14). Budući da u 2016. godini ne istječu ugovori o 
danim koncesijama na području općine Pitomača, a ne ukazuje se potreba za davanjem 
novih koncesija, za 2016. godinu ne planira se davanje koncesija.  
 

Članak 3. 
           Pravna osnova za davanje koncesija u smislu ovoga Plana koncesija sadržana je u 
članku 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 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), članku 5. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ broj 143/12) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14 i 8/14).  
 

Članak 4. 
            Plan koncesija dostavlja se Ministarstvu nadležnom za financije u propisanom obliku. 
 

Članak 5. 
            Plan koncesija stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 6. 
 
Donošenje Oduke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na 

području općine Pitomača. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se na tragu zahtjeva mještana općine 

razmotrila mogućnost smanjenja iznosa zakupa poslovnog prostora na području općine te su 
prepolovljeni iznosi minimalne visine zakupa, a prijedlog zakupa poslovnog prostora za 
određene zone i grupe djelatnosti na području općine Pitomača koji služi za obračun poreza 
za zakup Poreznoj upravi dostavljen je u materijalima. 

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

 
O D L U K U 

o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
          Ovom Odlukom određuju se kriteriji za određivanje minimalne zakupnine za poslovne 
prostore na području općine Pitomača.  
 

Članak 2. 
           Neto korisnom površinom čini prostor koji se dobije mjerenjem između zidova 
prostorija poslovnog prostora uključujući ulazno izlazni prostor, sanitarne prostorije te 
površinu izloga i galerija.  
           U korisnu površinu poslovnog prostora ulaze i terase, ukoliko nisu na javno 
prometnim površinama i koje su isključivo u funkciji tog poslovnog prostora za koje se 
korisna površina obračunava umanjenjem 50% od zatvorenog poslovnog prostora.  
 

Članak 3. 
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           Visina minimalne zakupnine za poslovni prostor određuje se prema slijedećim 
kriterijima:  

- neto korisnoj površini poslovnog prostora, 
- zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi,  
- djelatnost koja se u poslovnom prostoru obavlja.  

 
Članak 4. 

          Utvrđuju se slijedeće zone za određivanje visine minimalne zakupnine:  
- I zona: naselje Pitomača i to Ulica Ljudevita Gaja od broja 1 do 179 i od 2 do 134,  

Vinogradska ulica od broja 1 do željezničke pruge i od 2 do željezničke pruge, Ulica Augusta 
Šenoe, Ulica Petra Preradovića od broj 1 do 29 i od 2 do 24, Trg kralja Tomislava, Ulica 
Josipa Jurja Strossmayera broj 2, Ulica Antuna Mihanovića od broja 1 do željezničke pruge i 
od 2 do željezničke pruge, Ulica Dragutina Domjanića od broja 1 do 21c i od 2 do Ulice Frana 
Galovića, Ulica Petra Krešimira IV, Ulica Petra Zrinskog, Ulica braće Radića od broja 1 do 3 i 
od 2 do 6, Dravska ulica od broja 1 do 39a i od 2 do 32 te Ulica Stjepana Sulimanca;    

- II. zona: ostalo područje naselja Pitomača;   
- III. zona: ostalo područje općine Pitomača. 

 
Članak 5. 

          Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuju se slijedeće 
grupe:  

- I. grupa: ugostiteljska, novčarska, osiguravajuća, uslužna djelatnost u zdravstvu i druge 
uslužne djelatnosti, trgovačka, posredničke usluge i agencije; 

- II. grupa: djelatnost odgoja i obrazovanja, kulture, informiranja i druge društvene 
djelatnosti, proizvodne djelatnosti, obrtničke i osobne usluge, skladištenje robe; 

- III. grupa: kancelarijska djelatnost pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske,  
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, umjetnička djelatnost, prodaja 
suvenira, garaže.  
 

Članak 6. 
           Tablica za određivanje minimalne visine zakupnine: 
 

 I. grupa II. grupa III. grupa 
I.  zona 20,00 kuna 15,00 kuna 8,00 kuna 
II. zona 15,00 kuna 10,00 kuna 4,00 kuna 
III. zona 10,00 kuna  5,00 kuna 2,00 kuna 

 
Članak 7. 

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

TOČKA 7. 
 
 Donošenje Odluke o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog 
načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača. 
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 Gosp. Damir Begović navodi da je ovu Odluku potrebno donijeti kako bi se utvrdio 
način određivanja plaće, naknada i ostalih prava Općinskog načelnika i njegovih zamjenika 
sukladno danom mišljenju nadležnog Ministarstva uprave. Ujedno napominje da se 
donošenjem ove Odluke ne mijenja visina plaće i naknade istih.  
 Gđica Ivana Deskar konstatira kako iz priloženog prijedloga proizlazi da sve ostaje 
isto, odnosno ne mijenja se koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika. 
 Gosp. Damir Begović iznosi da otkada je zakonodavac uveo neposredan izbor 
općinskih načelnika i njegovih zamjenika koje sada ne bira Vijeće već ih neposredno biraju 
građani, istima ne pripadaju prava niti iz Zakona o radu, a niti imaju prava iz Kolektivnog 
ugovora kao što je npr. pravo na regres, božićnicu, plaćeni godišnji odmor, ali isto tako 
imaju pravo ne dolaziti na posao.  
Naglašava da je načelnik Općine Pitomača profesionalac koji radi i van radnog vremena, a 
njegovi zamjenici su volonteri koji zapravo rade gotovo profesionalno (pogotovo gosp. Ivan 
Erhatić) koji je svakodnevno u Općini. 

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

O D L U K U  
o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika  

i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja plaće i naknada te ostalih prava 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača, kojima se sredstva 
za plaće i ostale nagrade osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača. 

 
Članak 2. 

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno: 
- imaju pravo na plaću i staž osiguranja, 
- ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, 
-  imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem 

dužnosti. 
 Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju volonterski: 
        - imaju pravo na naknadu za rad, 

- imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem 
dužnosti. 

Članak 3. 
Plaću Općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta 

i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža do ukupno najviše 20%. 

Koeficijent iz stavka 1. ovog članka iznosi 3,60. 
 

Članak 4.  
         Naknada za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača, koji svoju dužnost 
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, čini do 50% umnoška koeficijenata i osnovice za 
obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno. 



10 

 

        Naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi neto 2.500,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje 
naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za 
djecu, plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane 
blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom. 

 
Članak 6.  

 Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno naknade za rad Općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika, temeljem Zakona o plaćama u jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) 
samouprave i odredbi ove Odluke, donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine   
         Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 
upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja. 
 

Članak 7. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima 
Općinskog načelnika Općine Pitomača iz radnog odnosa („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 6/10, 12/10 i 7/13) i točka 9. Odluke, Klasa: 021-05/13-01/38, Urbroj: 2189/16-13-1, od 
dana 24. lipnja 2013. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/13). 
 

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

TOČKA 8. 
 

Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i 
ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača. 

 
      Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Pitomača uređuju uvjeti 
pod kojima korisnik ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija koje posjeduje i kojima raspolaže Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, kao i 
ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe 
informacija. Obzirom da je Pravilnik dostupan na internetskim stranicama Općine Pitomača, a 
isti je usklađen sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, predsjednik otvara 
raspravu.      
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

PRAVILNIK 
O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PITOMAČA  
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      /Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača/. 

 
TOČKA 9. 

 
 Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog 
interesa za Općinu Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović skreće pažnju da su u članku 2. prijedloga Odluke navedena 
trgovačka društva i ustanove od posebnog interesa za Općinu Pitomača. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira zašto je naveden Segrad d.d. Đurđevac, na što je 
gosp. Danijel Petković odgovorio da je to stoga jer Općina ima 7 dionica koje su u 
razdiobi bivše Općine Đurđevac pripale  Općini Pitomača te je „Segrad“ stavljen u popis. 
Također podsjeća da je u međuvremenu registriran Draft d.o.o. pa predlaže da se Odluka  u 
članku 2. nadopuni sa rednim brojem 5 i to sa tvrtkom Draft d.o.o. 
 
 Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog i bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

 
O D L U K U 

o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa  
za Općinu Pitomača 

 
 

Članak 1. 
            Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 
Pitomača. 
 

Članak 2. 
           Pravne osobe u smislu ove Odluke su trgovačka društva i ustanove kojima je Općina 
Pitomača osnivač /dioničar. 
 
  Trgovačka društva iz stavka 1. ovog članka su: 
           1. „Komunalno Pitomača“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 17466734943, 
           2. „Plinkom“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 92107053211. 
           3. „Vodakom“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 728548535871, 
           4. „Segrad“ d.d., Đurđevac, Radnička cesta 63, OIB: 98837779824, 
           5. Draft d.o.o., Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, OIB:77708791725. 
 
           Ustanove iz stavka 1. ovog članka su: 
           1. Knjižnica i čitaonica Pitomača, Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 
31930875182, 
           2. Dječji vrtić „Potočnica“, Pitomača, Trg kralja Tomislava 12/1, OIB: 90369856365, 
           3. Centar za kulturu „Drago Britvić“, Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 
60008389709. 
     

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

TOČKA 10. 
 
 Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke 
o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća napominje da je Upravno vijeće utvrdilo prijedlog 
Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ vezan uz promjenu adrese sjedišta 
(kućni broj), natpisne ploče i pečata te je isti dostavljen u materijalima za sjednicu. 
Naglavšava da je na ovaj prijedlog potrebna prethodna suglasnost Općinskog vijeća, a 
Odluku ponovno donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K  
o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o  

izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
 

I. 
         Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića 
„Potočnica“, Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2189/16-16-01 koju je donijelo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ na svojoj 18. sjednici održanoj dana 01. veljače 2016. godine. 
 

II. 
 Prijedlog Odluke iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
         Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
                                         

TOČKA 11. 
 
 Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
«Potočnica» za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. 
 
 Izvješće ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića dostavljeno je u materijalima te je 
gosp. Damir Begović zamolio ukoliko netko ima pitanja, ista može postaviti nazočnoj 
ravnateljici gđi Mariji Jakelić. 
 
 Gđa Željka Begović, Općinska vijećnica, a ujedno i predsjednica Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića, podsjetila je da je izvješće razmatrano na sjednici Upravnog vijeća gdje je 
pohvalila rad kako ravnatelja tako i odgojitelja, a sada također koristi priliku da javno pohvali 
rad u Dječjem vrtiću „Potočnica“ i sam rad ravnateljice gđe Marije Jakelić. Napominje da je 
posebno interesirala stavka koja se odnosi na materijalne uvjete jer se konstantno iz godine 
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u godinu događaju veliki radovi i velike promjene u vrtiću pa je zanimalo od kuda im 
sredstva za sve to jer sa proračunskim sredstvima svake godine se jako puno investira u 
cijeli vrtić, uključujući i stari dio vrtića koji se preuređuje, izmjenjuju sanitarije, uređuje 
kuhinja i sl. 
 Gđa Marija Jakelić naglašava da zahvaljujući upravo svim vijećnicima koji su 
prihvatili i donijeli Financijski plan Dječjeg vrtića, a zaposlenici vrtića primjereno utrošili ta 
sredstva, na primjeren i racionalnan način poboljšani su materijalni uvjeti, a time i kvaliteta 
boravka djece u vrtiću. Stoga još jednom zahvaljuje u ime djece i roditelja. 
 Gosp. Damir Begović upitao je koliko je stvaran trošak boravka djeteta u vrtiću 
budući da roditelji plaćaju 470,00 kuna mjesečno, na što je gđa Marija Jakelić odgovorila 
da ekonomska cijena boravka djeteta u vrtiću mjesečno iznosi 1.340,00 kuna, od čega 
roditelji plaćaju 470,00 kuna, a ostatak plaća Općina. 
 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar da li članovi Upravnog vijeća primaju naknadu za 
sjednice, gđa Željka Begović odgovorila je potvrdno, odnosno pojasnila da članovi primaju 
naknadu za svaku održanu sjednicu u iznosu od 170,00 kuna. 
 Gosp. Josip Poljak upitao je da li se uspjevaju sva djeca upisati u vrtić, na što je 
gđa Marija Jakelić izvjestila da su sva djeca bila primljena i sada je dječji vrtić trenutno 
popunjen, a troje djece je na čekanju i to su uglavnom djeca koja trebaju ići u jasličku grupu 
koja je popunjena. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 

Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine. 
 

 Budući je sjednici nazočna v.d. ravnateljica gđica Irena Gavrančić, predsjednik 
Općinskog vijeća otvara raspravu za dostavljeno izvješće o radu. 

 Za riječ se javila gđica Irena Gavrančić, v.d. ravnateljica Knjižnice i čitaonice koja 
je istaknula da su korisnici Knjižnice i čitaonice Pitomača prepoznali rad jer se često čuju 
pohvale od istih, pogotovo za nabavu knjižne i neknjižne građe. Napominje da Knjižnica ima 
korisnike čak iz Virovitice, Đurđevca, a potvrdili su da Knjižnica Pitomača ima jako dobru 
nabavu knjiga čak u odnosu na veće centre kao što su Zagreb, Osijek što je nju kao 
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ravnateljicu ugodno iznenadilo. Obzirom na zadovoljne korisnike smatra da je to uspjeh kako 
za Knjižnicu tako i za Općinu te svima zahvaljuje na podršci. 

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

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.07. do 31.12.2015. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  

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

TOČKA 13. 
 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća pojašnjava da je Centar za kulturu riješio papirnati dio 
vezan uz svoje osnivanje, a za isti je usvojen Financijski plan i iza njega su već odrađene 
određene aktivnosti te se predlaže raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri godine. Podsjeća da je ovdje nazočan i 
v.d. ravnatelja gosp. Domagoj Stilinović kojega pohvaljuje za dosadašnji rad Centra za 
kulturu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

Članak 1. 
          Ovom se Odlukom raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine. 

  
Članak 2. 

         Natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objavit će se u dnevnom tisku, u roku 
od 8 (osam) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 
         Stručno vijeće Centra za kulturu „Drago Britvić“ će u roku od 45 dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijava izvijestiti svakog prijavljenog kandidata o rezultatu natječaja 
odnosno o izboru. 

Članak 4. 
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 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 14. 
 
  Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.07. 
do 31.12.2015. godine. 
 
 Izvješće o radu Sportske zajednice sa financijskim pokazateljima dostavljeno je u 
materijalima te predsjednik otvara raspravu. 
 

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

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2015. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 15. 

 
 Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti 
na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Danijel Petković podsjeća da je nedavno za Dom zdravlja donijet sličan 
zaključak, odnosno Županija se obratila za još dva projekta koji se odnose na povećanje 
energetske učinkovitosti izrade toplinske zaštitne ovojnice na objektu Osnovne škole u 
Pitomači i na objektu Školske sportske dvorane u Pitomači. U Proračunu su osigurana 
sredstva za tu namjenu, a ovim bi se zaključkom omogućilo Općinskom načelniku da izvrši 
potpis ugovora. Napominje da će iznosi biti znatno manji budući su ovo vrijednosti koje su 
bile u trenutku nominacije i podnošenja zahtjeva jer je Ugovor sa tvrtkom Prajo Beton d.o.o. 
Lukač potpisan na iznos koji je znatno manji, pa su očekivanja da sufinanciranje ova dva 
projekta od strane Općine bude ispod 300.000,00 kuna. Istiće da su započeli radovi na 
fasadi Sportske dvorane te da će se zamijeniti i stolarija. 
 Gosp. Zlatko Majstor pita da li Županija sudjeluje u sufinanciranju na što je gosp. 
Danijel Petković odgovorio da je Županija bila podnositelj zahtjeva prema Fondu jer je ista  
osnivač škole, a budući da se radi o radovima na području općine, stav je bio da u 
sufinanciranju sudjeluju jedinice lokalne samouprave na području na kojem se radnja 
izvršava. Nadalje iznosi da za dio koji nije sufinanciran 50% razlike sredstava učešća snosi 
jedinica lokalne samouprave, a 50% županija. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
o sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti  

na području općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
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              Ovom Zaključkom prihvaća se sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 
to: 
1. na zgradi Osnovne škole Petra Preradovića u Pitomači, nominiranog na Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost (Fond), za sufinanciranje izrade toplinske zaštitne ovojnice, 
u procijenjenoj vrijednosti od 1.130.272,72 kuna, za koji je Fond odobrio sufinanciranje u 
visini 40% procijenjene vrijednosti, 
2. na zgradi Školsko sportske dvorane u Pitomači, nominiranog na Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost (Fond), za sufinanciranje izrade toplinske zaštitne ovojnice, u 
procijenjenoj vrijednosti od 1.292.402,56 kuna, za koji je Fond odobrio sufinanciranje u visini 
od 60% procijenjene vrijednosti. 
 

Članak 2. 
   Općina Pitomača za sufinanciranje projekata iz članka 1., osigurati će 50% razlike 

potrebnih sredstava učešća podnositelja zahtjeva i to: 
1. za zgradu Osnovne škole Petra Preradovića, najviše do 339.081,81 kuna te 
2. za zgradu Školsko sportske dvorane, najviše do 258.480,51 kuna. 

 
Članak 3. 

              Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 

TOČKA 16. 
 
 Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim 
cestama na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Danijel Petković upoznaje nazočne s prijedlogom o izmjeni članka 4. 
predmetne Odluke o nerazvrstanim cestama na način da se u njega uključi postojanje 
jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama budući je ta baza izrađena i ista može 
pomoći u sređivanju vlasništva kod upisa vlasništva Općine Pitomača na nerazvrstanim 
cestama na području općine što je uzuzetno bitno vezano uz projekt aglomeracije u Pitomači. 
Ujedno pojašnjava da se bez  jedinstvene baze ne bi određene odluke mogle provesti kroz 
katastar, tako da je ta baza sada napravljena i biti će podložna promjenama, a ista sadrži 
naziv ceste, katastarsku česticu te oznaku ceste. Postojeća odluka nije definirala postojanje 
jedinstvene baze nego je samo bilo napomenuto da Općina vodi evidenciju, pa se stoga 
predlaže izmjena. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U   
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  

na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Članak 4. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 3/14) mijenja se i glasi: 
„Poslove korištenja, upravljanja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad 
nerazvrstanim cestama obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za prostorno uređenje i 
komunalne poslove, nadležan za poslove komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: 
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Upravni odjel) u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14, 94/14 i 4/15).  

Upravni odjel: 
- sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, 
- odobrava, predlaže i provodi mjere koje unapređuju sustav prometne infrastrukture,  
- obavlja poslove evidentiranja nerazvrstanih cesta pred nadležnim Uredom za katastar, 
poslove upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige te 
- vodi odgovarajuću jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama, sve u skladu s 
posebnim propisima, a koja je sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 2. 

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

TOČKA 17. 
  

Različito. 
 
         Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
zaključuje sjednicu u 18,45 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 

                               
                                     PREDSJEDNIK 

                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                      Damir Begović, v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


