
Z A P I S N I K  

sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 29. lipnja 2017. godine 

 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/17, Urbroj: 2189/16-17-1 od 23. lipnja 

2017. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom u 19,00 

sati. 

Sjednicu je otvorio gosp. Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 15 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 

1. Rikard Bakan, 

2. Zdravko Sesvečan, 

3. Mario Čajkulić, 

4. Dinko Begović, 

5. Irena Horvat, 

6. Ivica Peterfi, 

7. Mario Rengel, 

8. Tomislav Lovreković, 

9. Manfred Kodžaga, 

10. Željka Begović, 

11. Danijel Bijuk, 

12. Tihomir Gregurek, 

13. Mirko Pavleković, 

14. Zlatko Majstor, 

15. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Rengel i Marijan Mikec. 

 

Ostali nazočni: 

 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

- Tomo Filipović, županijski vijećnik, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 

          - Helena Šelimber, referent za javnu nabavu. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, prije prijelaza na dnevni red izvješćuje nazočne da je 

zaprimljena izjava vijećnika Marijana Rengela o stavljanju u mirovanje mandata kao i odluka 

Koalicije SDP-HSS-HNS-HSS BRAĆE RADIĆ o imenovanju njegovog zamjenika te je zamolio 

predsjednika Mandatnog povjerenstva da podnese izvješće. 

 

Gosp. Tomislav Lovreković iznosi da je Mandatno povjerenstvo zaprimilo izjavu o  
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stavljanju u mirovanje mandata Općinskog vijećnika Marijana Rengela, zbog osobnih razloga te 

je Koalicija političkih stranaka SDP-HSS-HNS-HSS BRAĆE RADIĆ, kao njegovog zamjenika za člana 

Općinskog vijeća odredila Nifadu Begović iz Pitomače, Tina Ujevića 86. 

 

Donosi se slijedeći 

Z A K L J U Č A K 
 

            1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva o podnesenom 

zahtjevu za mirovanje mandata  u Općinskom vijeću (Marijan Rengel, Pitomača, Autusta Šenoe 

4) i o zamjeniku vijećnika koji će umjesto njega obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Pitomača (Nifada Begović, Pitomača, Tina Ujevića 86) 

 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavni je dio ovog Zaključka. 

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

 

Gđa Nifada Begović daje svečanu prisegu na način da predsjednik čita tekst prisege, a 

imenovana isti potvrđuje izjavom: „Prisežem“ te stavlja potpis na istu. 

Tekst prisege glasi: 

 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pitomača 

obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 

Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine 

Pitomača, te da ću se zauzimati za ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 16 članova Općinskog 

vijeća. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća poželio je imenovanoj konstruktivan rad u ovom sazivu 

Vijeća te predložio dopunu dnevnog reda s točkom 13. koju su vijećnici dobili na klupe, a koja 

glasi: 

13. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova „Energetska obnova zgrade Društvenog 

doma u Starom Gradcu“. 

Točka 13. različito postaje točkom 14. 

 

          Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik daje na 

glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda. 
  
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 16 glasova ZA. 

 

  Gosp. Rikard Bakan daje na usvajanje slijedeći 

 
   D N E V N I    R E D : 

 
  - Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice, 
   - Aktualni sat, 
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1. Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja, 

 2. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu, 

 3. Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, 

 4. Izbor Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, 

5. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske 

dokumentacije (Općina Pitomača, Dječji vrtić «Potočnica», Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar 

za kulturu “Drago Britvić”), 

 6. Donošenje Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 

vijeća, zaposlenika Općine Pitomača za nazočnost sjednicama Općinskog vijeća izvan radnog 

vremena, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća te naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika 

koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, 

7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Centra za 

kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje 

završnih građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači, 

 8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete 

Ulice Petra Preradovića u Pitomači, 

9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača, 

10. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača, 

 11. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i 

visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja 

u Dječjem vrtiću „Potočnica“, 

12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pitomača za 2017. 

godinu, 

13. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova „Energetska obnova zgrade Društvenog 

doma u Starom Gradcu“. 

 14. Različito. 

   Predloženi dnevni red usvojen je sa 16 glasova ZA. 

 
   

  - Verifikacija zapisnika sa  konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

 

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice verificiran je sa 16 glasova ZA.  

 

 - Aktualni sat 

 

 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je kakvo je stanje u svezi tvrtke SOLARPIT d.o.o., odnosno 
konstatirao da raspolaže informacijom kako tvrtka SOLARPIT d.o.o. nije odustala od planiranog 

projekta, ali prema nekim saznanjima, postoji mogućnost da bi otišli van područja naše općine 
(Kalinovac, Virovitica...)?  
 Postavlja pitanje Općinskom načelniku da li se namjerava nešto napraviti u svezi odvoza 

smeća prema količini. Također pita tko je izvoditelj izgradnje pješačkih staza u Kladarama te 
koliko koštaju ti radovi? 
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 Gosp. Željko Grgačić u svezi pitanja za pješačke staze u Kladarama odgovorio je da 
radove izvode Hrvatske ceste tako da to neće iziskivati nikakva sredstva. 
 Na pitanje za odvoz smeća po količini, odgovorio je da je kupljen novi kamion koji može 

imati nastavak koji služi za vaganje otpada tako da je učinjen prvi korak, a sada se čeka na 
reciklažno dvorište. 
 Što se tiče Solarpit d.o.o., navodi da se očekuje dolazak gđe Olge Filaković iz Kanade sa 

kojom će se obaviti razgovori nakon kojih će se moći dati detaljnije informacije.  
 Gosp. Danijel Petković  daje pojašnjenje da je ta tvrtka u  Čačincima uzela u najam jedan 
pogon sa dvije proizvodne hale od jedne firme koja je otišla u stečaj, a ta imovina je poterećena 

od strane Porezne uprave i od strane neke od banaka. Pregovori su išli u smjeru da bi tamo ostao  
pogon za njihove aktivnosti, a izgradnjom pogona u poduzetnčkoj zoni Kladare, preselili bi 
proizvodnju iz Čačinaca. Ističe da postoji i mogućnost proširenja poduzetničke zone, a predviđena 

je i proračunska pozicija koja zadovoljava otkup zemljišta. Međutim, odlaskom gđe Olge Filaković 
u Kanadu, njeni suradnici nisu proveli potrebite radnje, ali niti je Općina odustala, niti je od strane 
Solarpit d.o.o. najavljen odustanak. 

 Gosp. Mirko Pavleković iznosi da je u naselju Otrovanec dio razleva stavljen u Prostorni 
plan općine za industrijsku zonu te pita u kojoj je to fazi, jer prema njegovom saznanju tamo je 
moguć priključak plina, vode, trafostanice. Stoga, ukoliko se ne bude mogao riješiti problem sa 

zemljištem u Kladarama, predlaže da se razmotri ta lokacija, na što je općinski načelnik potvrdio 
da je u Otrovancu provedena infrastruktura te se u slučaju potrebe može to razmotriti. 
 

 
TOČKA 1. 

 

 Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja. 

 

 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je člankom 19. Poslovnika Općinskog vijeća propisano  

da Odbor za statutarno - pravna pitanja ima predsjednika i dva člana s time da se predsjednik 

bira iz redova vijećnika, a članovi mogu biti izabrani iz redova građana. Izvješćuje da je zaprimljen  

prijedlog Koalicije HDZ-HRAST prema kojemu je za predsjednika predložen MARIO ČAJKULIĆ iz 

Sedlarice, a za članove DANIJEL BIJUK iz Pitomače i DARKO SILADIĆ iz Pitomače. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 

 

 

             1. U Odbor za statutarno - pravna pitanja izabiru se: 

               

    1. Mario Čajkulić iz Sedlarice, za predsjednika, 

    2. Danijel Bijuk iz Pitomače, za člana, 

    3. Darko Siladić iz Pitomače, za člana. 

 

             2.  Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna 

pitanja utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
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    3.  Mandat  Odbora iz točke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća ovog saziva. 

             4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

TOČKA 2. 

 

 Izbor Odbora za mjesnu samoupravu. 

 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je člankom 20. Poslovnika Općinskog vijeća propisano 

da Odbor za mjesnu samoupravu ima predsjednika i dva člana s time da se predsjednik bira iz 

redova vijećnika, a članovi mogu biti izabrani iz redova građana. Konstatira da je zaprimljen  

prijedlog Koalicije HDZ-HRAST prema kojemu je za predsjednika predložen TOMISLAV 

LOVREKOVIĆ iz Pitomače, a za članove NIFADA BEGOVIĆ iz Pitomače i STJEPAN RATAJEC iz 

Kladara. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 
o izboru Odbora za mjesnu samoupravu 

 

 

 1. U Odbor za mjesnu samoupravu izabiru se: 

 

 1. Tomislav Lovreković iz Pitomače, za predsjednika, 

          2. Nifada Begović iz Pitomače, za člana, 

          3. Stjepan Ratajec iz Kladara, za člana. 

 

          2.  Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Odbora za mjesnu samoupravu 

utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 3.  Mandat  Odbora iz točke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća ovog saziva. 

          4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

 

TOČKA 3. 

 

 Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 

 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je člankom 21. Poslovnika Općinskog vijeća propisano  

da Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana s time da se predsjednik bira iz redova vijećnika, a 

članovi mogu biti izabrani iz redova građana. Konstatira da je zaprimljen prijedlog Koalicije HDZ-

HRAST prema kojemu je za predsjednika predložen DINKO BEGOVIĆ iz Pitomače, a za članove 

TEREZA KOVAČIĆ iz Pitomače i TIHOMIR GREGUREK iz Pitomače. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

 

 

           1. U  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja izabiru se: 

 

            1. Dinko Begović iz Pitomače, za predsjednika, 

            2. Tereza Kovačić iz Pitomače, za člana, 

            3. Tihomir Gregurek iz Pitomače, za člana. 

 

          2.  Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih 

priznanja utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 3.  Mandat  Povjerenstva iz točke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća ovog saziva. 

          4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

TOČKA  4. 

 

 Izbor Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda. 

 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je člankom 22. Poslovnika Općinskog vijeća propisano  

da Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ima predsjednika, potpredsjednika, 

dva člana i dva zamjenika člana s time da se predsjednik i potpredsjednik biraju iz redova 

vijećnika, a članovi i zamjenici mogu biti izabrani iz redova građana. Konstatira da je zaprimljen  

prijedlog Koalicije HDZ-HRAST prema kojemu je za predsjednika predložen MARIO RENGEL iz 

Velike Čerešnjevice, za potpredsjednika ZDRAVKO SESVEČAN iz Starogradačkog Marofa, za 

članove ZLATKO MAJSTOR iz Pitomače i MIRKO PAVLEKOVIĆ iz Otrovanca, a za zamjenike 

članova ALEKSANDAR NAĐ iz Pitomače i MARIJAN MIKEC iz Pitomače. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

  

O  D  L  U  K  U 

o izboru Povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda 

 

 

         1. U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine 

Pitomača izabiru se: 

 

          1. Mario Rengel iz Velike Črešnjevice, za predsjednika, 

 2. Zdravko Sesvečan iz Starogradačkog Marofa, za potpredsjednika, 
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3. Zlatko Majstor iz Pitomače, za člana,  

 4. Mirko Pavleković iz Otrovanca, za člana, 

 5. Aleksandar Nađ iz Pitomače, za zamjenika člana,  

 6. Marijan Mikec iz Pitomače, za zamjenika člana. 

 

          2.  Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 

 3.  Mandat  Povjerenstva iz točke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća ovog saziva. 

          4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

TOČKA 5. 

 

 Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske 

dokumentacije (Općina Pitomača, Dječji vrtić «Potočnica», Knjižnica i čitaonica 

Pitomača, Centar za kulturu “Drago Britvić”). 

 

U materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog potpisnika financijske dokumentacije za 

obavljanje platnog prometa Općine Pitomača, Dječjeg vrtića „Potočnica“, Knjižnice i čitaonice 

Pitomača i Centra za kulturu „Drago Britvić“, te predsjednik otvara raspravu. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije 

 

 

 1. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Općine 

Pitomača, za žiro-račun bro:HR7624120091833200005 - Općina Pitomača, Općinsko vijeće 

Općine Pitomača, otvoren kod Slatinske banke d.d. Slatina,  ovlašćuju se: 

 - Željko Grgačić, OIB: 01221556822, Općinski načelnik, 

      - Rikard Bakan, OIB: 44650718449, 

 - Zlata Kovačević, OIB: 07924357620. 

      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Općine Pitomača papirnatim 

nalogom potpisuje po dvoje potpisnika. 

 

 2. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Dječjeg vrtića 

„Potočnica“ za žiro-račun broj:HR5224020061100023518 - Dječji vrtić „Potočnica“, otvoren kod 

Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, ovlašćuju se: 

 - Željko Grgačić, OIB: 01221556822, Općinski načelnik, 

     - Marija Jakelić, OIB: 53612165568, ravnateljica, 

      - Rikard Bakan, OIB: 44650718449,  

 - Zlata Kovačević, OIB: 07924357620. 
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           Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Dječjeg vrtića „Potočnica“  

papirnatim nalogom potpisuje po dvoje potpisnika. 

 

 3. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Knjižnice i 

čitaonice Pitomača, za žiro-račun broj:HR7924120091141002131 - Knjižnica i čitaonica Pitomača, 

otvoren kod Slatinske banke d.d. Slatina, ovlašćuju se: 

 - Željko Grgačić, OIB: 01221556822, Općinski načelnik, 

          - Irena Gavrančić, OIB: 80764943719, v.d. ravnatelja, 

 - Rikard Bakan, OIB: 44650718449,  

 - Zlata Kovačević, OIB: 07924357620. 

      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Knjižnice i čitaonice Pitomača 

papirnatim nalogom potpisuje po dvoje potpisnika. 

 

 4. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Centra za 

kulturu „Drago Britvić“, za žiro-račun broj: HR1524120091141004059 - Centar za kulturu „Drago 

Britvić“, otvoren kod Slatinske banke d.d. Slatina, ovlašćuju se: 

 - Željko Grgačić, OIB: 01221556822, Općinski načelnik, 

          - Rajko Stilinović, OIB: 22787571192, v.d. ravnatelja, 

 - Rikard Bakan, OIB: 44650718449,  

 - Zlata Kovačević, OIB: 07924357620. 

      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Centra za kulturu „Drago 

Britvić“ papirnatim nalogom potpisuje po dvoje potpisnika. 

  

5. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije 

dostaviti će se financijskim organizacijama koje obavljaju platni promet po navedenim žiro -

računima. 

 

 6. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za financije i proračun. 

 

 7. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju osoba 

ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

5/13). 

 

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

Općine Pitomača. 

 

TOČKA 6. 

 

 Donošenje Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća, zaposlenika Općine Pitomača za nazočnost sjednicama Općinskog 

vijeća izvan radnog vremena, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća te naknadi za 

rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 

odnosa. 
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Predsjednik Općinskog vijeća navodi da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog 

sa iznosima, a isti iznosi bili su u prošlom sazivu Općinskog vijeća. 

 

Gosp. Zlatko Majstor izvjestio je da se malo raspitao po susjednim općinama te 

raspolaže podatkom da npr. vijećnici Općine Kloštar Podravski ne primaju mjesečne naknade za 

rad već po održanoj sjednici Vijeća, odnosno da njihova naknada iznosi 500,00 kn po održanoj 

sjednici. Smatra da su ovi predloženi iznosi za naknade članovima Općinskog vijeća Općine 

Pitomača u redu, ali je i mišljenja da su pozicije zamjenika Općinskog načelnika precijenjene iz 

razloga što smatra da predsjednik Vijeća ipak saziva sjednice i ima obveze, dok se u prošlom 

mandatu događalo da zamjenik Općinskog načelnika (Andročec) nije redovito sudjelovao u radu 

Vijeća. Ujedno je upitao gosp. Erhatića da li je on osobno sudjelovao u radu Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogda, na što je gosp. Erhatić odgovorio niječno. Stoga iznosi 

prijedlog da se zamjenicima načelnika umanji naknada za 500,00 kuna odnosno da ista iznosi 

2.000,00 kuna neto.  

Gosp. Rikard Bakan uključuje se u raspravu i navodi da svatko ima svojih obveza i svima 

je ostavljeno na savjest da ozbiljno shvate svoje obveze. Smatra da je za razmisliti jedino to na 

koji način sankcionirati neaktivnost te izražava mišljenje da su predloženi iznosi realni. 

 

Gosp. Rikard Bakan daje na glasovanje donošenje Odluke sa iznosima naknada koje su 

predložene u materijalima. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor 

i Aleksandar Nađ), donijelo je 

 

O D L U K U 
 

 
      1. Članovima Općinskog vijeća Općine Pitomača za nazočnost sjednicama Općinskog vijeća 

određuje se naknada u neto iznosu od 300,00 kuna mjesečno. 
 

      2. Sredstva za namjenu iz točke 1. ove Odluke, zajedno sa pripadajućim porezima i 

doprinosima osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača, a neto naknada isplatiti će se na žiro-
račun vijećnika Općinskog vijeća.  

  Sredstva će se isplatiti uz uvjet da su podmirene sve obveze prema općinskom proračunu. 

 
       3. Članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača za nazočnost sjednicama 

radnih tijela Općinskog vijeća određuje se naknada u neto iznosu od 170,00 kuna po sjednici. 

 
  4. Sredstva za namjenu iz točke 3. ove Odluke, zajedno sa pripadajućim porezima i 

doprinosima osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača, a neto naknada isplatiti će se na žiro-

račun članova radnih tijela Općinskog vijeća.  
  Sredstva će se isplatiti uz uvjet da su podmirene sve obveze prema općinskom proračunu. 

 
  5. Zaposlenicima Općine Pitomača koji se pozivaju na sjednice Općinskog vijeća izvan 

radnog vremena, za nazočnost sjednici Općinskog vijeća određuje se naknada u neto iznosu od 
170,00 kuna po održanoj sjednici. 
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 6. Sredstva za namjenu iz točke 5. ove Odluke, zajedno sa plaćom i pripadajućim porezima 

i doprinosima osigurati će se u Proračuna Općine Pitomača, a naknada će se isplatiti na tekući 
račun zaposlenika zajedno sa plaćom za tekući mjesec. 

      Sredstva će se isplatiti uz uvjet da su podmirene sve obveze prema općinskom proračunu. 
 

7. Predsjedniku Općinskog vijeća za pripremu i vođenje sjednica Općinskog vijeća 

određuje se naknada u neto iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno. 
   
      8.  Sredstva za namjenu iz točke 7. ove Odluke, zajedno sa pripadajućim porezima i 

doprinosima osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača, a neto naknada isplatiti će se na žiro-
račun predsjednika Općinskog vijeća.  

 Sredstva će se isplatiti uz uvjet da su podmirene sve obveze prema općinskom proračunu. 

 

9. Zamjeniku općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa 

određuje se naknada za rad u neto iznosu od 2.500,00 kuna mjesečno. 
 
10. Rješenje o utvrđivanju naknade iz točke 9. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Pitomača. 
  
    11. Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o iznosu naknade za 

nazočnost sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća („Službene novine“, broj 

5/13).  

 

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

 
TOČKA 7. 

 

Donošenje zaključka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Centra 

za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

za izvođenje završnih građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća navodi da su u materijalima za sjednicu vijećnici primili 

prijedlog zaključka kojim se predlaže davanje suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Centra za 

kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja TRGOVAČKO - FASADERSKI 

OBRT „DUGA“ vl. Tihomir Živko iz Pitomače, za izvođenje završnih građevinskih radova na 

rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači - ulazni hall sa pratećim prostorijama čija je ponuda 

iznosila  377.228,75 kuna s PDV-om.  

 

Gosp. Zlatka Majstora osobno smeta što se svi ovi prijedlozi dostavljaju vijećnicima 

kada je sve već gotovo, ali nema obrazloženja što će se napraviti za taj iznos, odnosno smatra 

da bi obrazloženje trebalo dostavljati na sjednice Vijeća prije raspisivanja javne nabave. 

 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da svaka nabava koja se provodi mora biti u Planu 

nabave i predviđena pozicijom u općinskom proračunu. Nadalje navodi da je Ministarstvo kulture 

za projekt obnove jednog dijela kino - sale odobrilo 200.000,00 kuna, a troškovnik za koji je 

ishođena građevinska dokumentacija za predmetne radove iznosio je oko 400.000,00 kuna i 

natječaj je proveden prema tenderu koji je sastavni dio dokumentacije glavnog projekta na  
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temelju kojeg je ishođena građevinska dozvola. Postupak javne nabave provodi se u skladu sa 

Zakonom, a Vijeće daje suglasnost Općinskom načelniku, odnosno u ovom slučaju v.d. ravnatelja 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem. Pozvao je 

sve vijećnike, ukoliko ih interesira bilo kakva informacija i prije same sjednice Vijeća, da se 

slobodno obrate općinskim službama koje im stoje na raspolaganju za pojašnjenje. 

 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da u Odluci stoji da su neke ponude nevaljane jer 

ponuditelji nisu dostavili porezne potvrde kojima bi dokazali da ne postoji dug po osnovi javnih 

davanja te pita da li se može dobiti podatak kolika su njihova dugovanja. 

 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da ukoliko dug nije izmiren prema Poreznoj upravi, 

ponuda se ne razmatra.  

Gđa Helena Šelimber potvrđuje da je jedan od obaveznih razloga isključenja upravo 

izostanak potvrde pa ukoliko se pregledom dokumentacije ustanovi da potvrda nije dostavljena, 

ponuda se isključuje odnosno ne razmatra. 

 Gosp. Rikard Bakan  također poziva sve vijećnike da budu uključeni u rad svih općinskih 

službi i zatraže informaciju o svemu što ih interesira. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

 
            1. Daje se suglasnost Vršitelju dužnosti ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić” za 

donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje završnih građevinskih radova 

na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači - ulazni hall sa pratećim prostorijama (objekt u 

vlasništvu Općine Pitomača), po provedenom postupku javne nabave bagatelne vrijednosti, 

prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 

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

 

TOČKA 8. 

 

 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na proširenju 

postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića u Pitomači. 

 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog zaključka o davanju 

suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića u Pitomači te je 

vidljivo da je u otvorenom postupku javne nabave pristigla samo jedna ponuda i to od ponuditelja 

Elektro - instalacije „Štefanić“ Pitomača koja iznosi 159.700,00 kuna s PDV-om.  

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
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           1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete 

Ulice Petra Preradovića u Pitomači, po provedenom postupku javne nabave bagatelne vrijednosti, 

prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 

 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 

novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 9. 

 

Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine 

Pitomača. 

 

Prijedsjednik otvara raspravu na dostavljeni prijedlog Pravilnika uz napomenu da se radi 

o usklađivanju sa novim Zakonom o javnoj nabavi. 

Na pitanje gosp. Zlatka Majstora koje su najvažnije promjene, gosp. Danijel 

Petković iznosi da je terminololški bilo dosta promjena. Kao kriterij za odabir uvodi se ekonomski 

najpovoljnija ponuda, ali vrijednosni okviru nisu značajnije mijenjani. Napominje da je Zakon o 

javnoj nabavi dao lokalnoj samoupravi mogućnost da provedbu postupaka jednostavne nabave 

regulira svojim aktom. Obzirom je obveza donošenja ovog Pravilnika do 01.07. o. g. , jedan od 

razloga sazivanja ove sjednice je upravo donošenje ove Odluke. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

P R A V I L N I K  

O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE  

OPĆINE PITOMAČA 

 

 /Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača sastavni je dio 

zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 

 

TOČKA 10. 

 

Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 

 

Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da iz Zakona o savjetima mladih proizlazi obveza 

osnivanja Svjeta mladih za područja općina i gradova te se predlaže raspisivanje javnog poziva. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 

o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača, na mandat od tri godine. 

 

Utvrđuje se tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbora članova Savjeta mladih 

Općine Pitomača koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.  

 

Članak 2. 

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 

Pitomača objaviti će se na web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr i na Oglasnoj ploči 

Općine Pitomača. 

 

Članak 3. 

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

Općine Pitomača. 

 

TOČKA 11. 

 

 Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja 

djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 

 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da se ovom Odlukom određuje ekonomska cijena 

smještaja djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ te visina roditeljskih uplata.  

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i 

visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa  

predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ 

 

 

Članak 1. 

 Ovom odlukom određuje se ekonomska cijena smještaja djece za ostvarivanje redovnog 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ (u nastavku: Dječji 

vrtić) te visina roditeljskih uplata za ostvarivanje istog. 

 

http://www.pitomaca.hr/
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Članak 2. 

 Ekonomska cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić određuje se na temelju sljedećih mjerila: 

1. izdaci za zaposlenike: 

             - bruto plaće, 

             - naknade, 

             - materijalna prava, 

           2. prehrana djece, 

           3. uvjeti boravka djece: 

              - materijalni izdaci, 

              - energija i komunalije, 

              - tekuće održavanje objekta i opreme, 

              - pijevoz djece, 

           4. nabava namještaja i opreme, 

           5. nabava sitnog inventara. 

 

Članak 3. 

 Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom, iznos ekonomske cijene programa iz članka 

1. ove Odluke za svaku pedagošku godinu donosi Općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića.  

 

Članak 4. 

Visina roditeljskih uplata u sudjelovanju plaćanja programa iz članka 1. ove Odluke 

određuje se u iznosu od 470,00 kuna po djetetu mjesečno, a prema dinamici plaćanja koju odredi 

ravnatelj Dječjeg vrtića.  

Razlika iznosa ekonomske cijene i visine roditeljskih uplata iz prethodnog stavka 

podmirivati će se iz Proračuna Općine Pitomača.  

Program predškole za roditelje - korisnike usluge je besplatan. 

 

Članak 5. 

Pravo na korištenje subvencionirane cijene programa iz članka 1. ove Odluke imaju 

roditelji - korisnici usluga Dječjeg vrtića s prebivalištem na području općine Pitomača. 

Roditelji - korisnici usluga Dječjeg vrtića s prebivalištem izvan područja općine Pitomača 

za predmetni program plaćaju ekonomsku cijenu iz članka 3. ove Odluke.  

 

Članak 6. 

Cijena predmetnog programa prihod je Dječjeg vrtića i uplaćuje se na žiro - račun istog.  

 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Odluka o mjerilima za određivanje 

ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“, od 04. svibnja 2016. godine, 

Klasa:601-01/16-01/03, Urbroj:2189/16-16-01. 
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Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 

TOČKA 12. 

 

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Pitomača za 2017. godinu. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara za područje  

Općine Pitomača za 2017. godinu 

 

 /Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pitomača za 2017. 

godinu sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 

TOČKA 13. 

 

 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova „Energetska obnova 

zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“. 

 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je radi isteka javnog natječaja 27. lipnja 2017. godine, 

na klupe dostavljen prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja PROMET GRAĐENJE d.o.o, Industrijska 28, Požega, 

s ponudom od 624.956,28 kuna bez PDV-a, odnosno 781.195,35 kuna s PDV-om za izvođenje 

radova „Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Starom Gradcu“.  

Gosp. Zlatko Majstor  pita, budući da se radi o natječaju za energetsku učinkovitost, 

koliki je postotak financiranja od strane općine, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da 

je za jedan od dva projekta koje je Općina nominirala na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj, 

Općini odobreno 400.000,00 kuna. Podsjeća da je projektantska vrijednost projekta za energetsku 

učinkovitost iznosila 790.000,00 kuna i pretpostavka je da će Ministarstvo postotno smanjiti svoje 

učešće. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

 
 
           1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova „Energetska obnova zgrade Društvenog 

doma u Starom Gradcu“, po provedenom postupku javne nabave male vrijednosti, prema tekstu 

u privitku ovog Zaključka. 
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 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 

 

TOČKA 14. 

 

  

Različito. 

 
 Gosp. Mirka Pavlekovića interesira da li je sređena potrebita dokumentacija za 

nogostup u Otrovancu i kada se namjerava početi s radovima, na što je općinski načelnik 

odgovorio da će radovi započeti nakon odobrenja nominiranih sredstava. 

 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da je Komunalno trebalo biti podnositelj na natječaj 

za ruralni razvoj te su stigle obavijesti Hrvatskih voda. 

  

 Gosp. Tihomir Gregurek konstatira da je naselje Pitomača lijepo, uređuju se nogostupi, 

nova dječja igrališta, ali i upozorava na problem neravnog terena na potezu od prijašnje ribarnice 

prema vrtiću koji bi trebalo izbetonirati kako se ne bi događale nezgode, na što je načelnik 

odgovorio da će se isto izvidjeti i nastojati sanirati. 

 

 Gosp. Zlatko Majstor  podsjeća da je počela sezona kupanja na Dravi na koju dolazi 

dosta ljudi pa ukazuje na problem parkiranja, odnosno pita da li se može riješiti na način da 

komunalni redar odredi prostor za parkiranje kako se ne bi događalo da neki ostavljaju automobile 

između klupa i tako onemogućuju postavljanje šatora. 

 

 Gosp. Tihomir Gregurek  upozorava da je bio nekoliko puta na Dravi kada su se neki 

ljudi utopili te izražava mišljenje da bi možda trebalo razmisliti o postavljanju nekoliko pojaseva 

za spašavanje. 

 

 

 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 

sjednicu u 19,56 sati te svima zahvaljujem na odazivu. 

 

       

                 PREDSJEDNIK 

                     OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                  Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 

          

 

Zapisnik sastavila: 

Slađana Zgorelac 
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