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Z A P I S N I K  
sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 04. svibnja 2016. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/06, Urbroj: 2189/16-16-1 od 28. 
travnja 2016. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 20,00 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. Rikard Bakan, 
 8. Mirko Pavleković,  
 9. Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Dinko Begović, 
 12. Tomislav Lovreković, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Marijan Rengel, 
 15. Zlatko Majstor, 
 16. Zoran Kovač. 
 Nije nazočna Vedrana Šantek. 
          Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
          - županijski vijećnici: Marko Đakić i Darko Tkalčec, 

- Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
          - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
          - Helena Šelimber, referent za računovodstvene poslove, 
          - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

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

16 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
    
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I   R E D : 
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   - Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
 

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2015. godine, 
 2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2015. godine, 
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine, 
 4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. 
 5. Donošenje odluke o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. 
Pitomača, 
 6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji  
pješačke staze u naselju Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
 8. Donošenje Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u 
dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, 
 9. 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“, 
 10. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“, 

11. Različito.  
          Predloženi dnevni red usvojen je sa 16 glasova ZA. 
  
 Gosp. Damir Begović ispričao je zamjenika Općinskog načelnika gosp. Ivana Erhatića  
koji zbog obveza nije nazočan današnjoj sjednici. 
  

- Verifikacija zapisnika sa  19. sjednice. 
 
 Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 16 glasova ZA.  
 
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zoran Kovač postavio je pitanja općinskom načelniku: „Da li Općina radi kakve 
projekte za EU fondove i u kojoj su fazi pojedini projekti koji se rade?“ 
 Gosp. Željko Grgačić  odgovorio je da je upravo danas održan sastanak sa VIDRA-om, 
a konkretno radi se o projektu prekogranične suradnje sa mađarskim partnerima i to: 1.) 
projekt Dom kulture u Pitomači (uređenje i opremanje unutrašnjosti dvorane, 2.) projekt 
Interpretacijski centar flore i faune rijeke Drave u Križnici (stara karaula), 3.) projekt sa gradom 
Churgo (Memorijalni muzej Petra Preradovića u Grabrovnici) i 4.) projekt sa gradom St. Lorenz, 
a odnosi se na uređenje Sportsko-rekreacijskog centra „Gmanje“ u Pitomači. 
 Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i navodi da su dva projekta 
nominirana prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, a radi se o projektu “Sigurnije 
je na igralištu“ (uređenje četiri dječja igrališta i to u Starom Gracu, Starogradačkom marofu, 
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Otrovancu i Grabrovnici) te uređenju igrališta Dječjeg vrtića „Potočnica“ i uvođenju solarnog 
zagrijavanja tavanskog prostora vrtića. 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da su od strane Turističke zajednice Općine Pitomača na 
natječaj prema Hrvatskoj turističkoj zajednici nominirani slijedeći projekti: 
 - staza za kanuing na rijeci Dravi,  

- dovršenje biciklističkerute „Bilodravska ruta“ - južni krak, 
- edukacija za enogastro turizam, 
- Trekking staza „Dravi u zagrljaj“ (uređenje staze od centra Pitomače do rijeke Drave, 

          - Jahačka staza „Djetelina s četiri lista“ na području općine Pitomača i susjedne općine 
Kloštar Podravski s ishodištem na imanju Zlatni klas u Otrovancu. 
 

Gosp. Marin Aragović  podsjeća da su prijavljeni projekti prema Ministarstvu 
regionalnog razvoja. Nadalje navodi da se očekuje objava natječaja za izgradnju poduzetničkog 
inkubatora u poslovnoj zoni Kladare. Također navodi da su u pripremi natječaji za zaštitu 
okoliša, natječaji za društvene i vatrogasne domove na području općine i natječaj za reciklažno 
dvorište. 
 

Gosp. Damir Begović podsjetio je na izgradnju Vidikovca i na najveći projekt  
aglomeracije čija vrijednost iznosi oko 10.000.000 EUR-a. U raspravu se uključio gosp. Željko 
Grgačić  koji je iznio da je u pripremi dokumentacija za izgradnju Vidikovca u Kladarskom 
brijegu kod kapelice Sv. Martina te adrenalinski park u Križnici, ali sve je u fazi idejnog rješenja, 
kao i pješačke staze u Otrovancu te cesta prema Kladarskom brijegu i u Sedlarici. 

Gosp. Zoran Kovač zamolio je da mu se dostavi pismeni odgovor u kojem će biti 
navedeni svi spomenuti projekti.  
   

Gosp. Zlatka Majstora interesira konačan iznos subvencija poduzetnicima u ovoj 
godini, konkretno Spider grupa d.o.o.,  Drvoprerada Kovačić i Palković d.o.o., na što je gosp. 
Damir Begović odgovorio da će se dostaviti pismeni odgovor. 

 
Gosp. Marijan Rengel podsjeća da je bilo riječi o postavljanju kružnog toka u Pitomači 

pa ga interesira da li se razmišlja o tome ili o semaforima kako bi se usporio promet kroz centar 
Pitomače, a gosp. Željko Grgačič  potvrdio je da se radi o kružnom toku na križanju Ulice 
Petra Preradovića i Ulice Ljudevita Gaja o čemu se govorilo više puta te je izgledno da se 
napravi urbani kružni tok jer bi se na taj način omogučilo da i kamioni mogu tuda prolaziti. 
Nadalje navodi da je naručena prezentacija tog projekta od tvrtke iz Osijeka, a i KTC je dostavio 
dopis kojim odobrava pravo garađenja na svojoj parceli pa bi sve to moglo biti napravljeno još u 
ovoj godini. 

 
TOČKA 1. 

 
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  
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Općine Pitomača za 2015. godinu zajedno sa izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obveza 
Općine Pitomača i detaljnim obrazloženjem dostavljen u materijalima.  
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik JUO, ispričao se zbog pogreške u materijalima jer je 
na 1. strani upisano neispravno razdoblje i iznos za 2014. godinu pa će se isto izmjeniti. 
 Gđica Ivana Deskar zamolila je ukoliko je moguće da joj se dostavlja izvršenje prihoda 
i rashoda na većoj razini nego što je dostavljeno u materijalima, na što je gosp. Danijel 
Petković odgovorio je za ovu sjednicu godišnji izvještaj dostavljen u skladu sa propisanom 
razinom na kojoj se materijali dostavljaju Općinskom vijeću i ministarstvu, ali navodi da svi 
zainteresirani vijećnici mogu prije slanja materijala zatražiti ispis na višoj razini. 

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

i Marijan Rengel) usvojilo je 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
ZA 2015. GODINU 

 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu sastavni je dio zapisnika i 

objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
 

Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine. 
 

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića sa izvješćem Povjerenstva za popis imovine i 
obrazloženjem dostavljen je u materijalima te gosp. Damir Begović otvara raspravu. 

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

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31.12.2015. GODINE 

 
 

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ sastavni je dio ovog zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 3. 
 

Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine. 

 
Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice sa izvješćem Povjerenstva za popis 

imovine i obrazloženjem dostavljen je u materijalima te predsjednik otvara raspravu. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, usvojilo je 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2015. godine 
 
 

Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice sastavni je dio ovog zapisnika i objaviti 
će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 4. 
 

  Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. 
 
 Gosp. Željko Grgačić, općinski načelnik dao je uvodno obrazloženje i istaknuo da se  
radi se o tvrtki iz Kanade koja ima poslovne prostore u Budimpešti od 40000 m2, u Osijeku im 
je sjedište tvrtke Arthur solar d.o.o., a na području naše općine napravili bi 3 hale površine 500 
m2, soalarni park, proizvodili bi sušeno voće i povrće te pelat. Radi se o pogonu koji ne treba el. 
energiju jer se radi preko solarnih panela. Sa spomenutom tvrtkom, Općina Pitomača je 
nekoliko mjeseci u kontaktu, a projekt je nedavno prezentiran kod ministra gosp. Tolušića. 
Predloženo je da Općina sa Arthur solar d.o.o. ide na osnivanje trgovačkog društva SOLARPIT 
d.o.o. s time da bi Arthur solar d.o.o. imao suvlasništvo u iznosu 90%, Općina Pitomača 10%, a 
temeljni kapital uplatili bi na način da Arthur solar d.o.o. uplati 18.000,00 kuna, a Općina 
Pitomača 2.000,00 kuna. Smatra da je to zasigurno interesantna tvrtka koja bi bila velika pomoć 
poljoprivrednicima, koja bi ih usmjerila u proizvodnju, a tržište im je izvan RH. Prema 
saznanjima, namjera im je zaposliti cca 100 zaposlenika. Skreće pažnju na to da se općina mora 
ograditi od bilo kakvih kredita da se ne bi dogodilo da moramo vraćati sredstva. 
 Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i pojašnjava da je u članku 8. 
prijedloga Odluke navedeno da bi Društvo Solarpit d.o.o. obavljalo djelatnosti kao što je: otkup, 
sortiranje i dorada voća i povrća, pružanje usluga sušenja voća i povrća te pakiranje voća i 
povrća, proizvodnja biomase i peleta kao i organiziranje kooperantske proizvodnje. Ponovio je 
da tvrtka ima proizvodnju solarnih panela te se i njihova ideja za sušenje voća i povrća bazira 
na iskorištavanju solarne energije. Za proizvodnju im je potrebno 6000 kW, a tu kompletnu 
energiju mogu osigurati iz vlastitih izvora. Nadalje naglašava da im je plan da na dvije parcele u 
našoj zoni na 8000 m2 izgrade 3 hale (skladišni i proizvodni prostor te solarni park), uvedu 
tehnologiju i plasiraju robu na tržište, a Općina u tu investiciju unese zemljište. Što se tiče 
temeljnog kapitala, isti bi se radi jednostavnosti provedbe uplatio  u novčanom iznosu od 
20.000,00 kuna (Arthur solar d.o.o. 18.000,00 kuna i Općina Pitomača 2.000,00 kuna). 
Izvješćuje da bi prema prijedlogu općinski načelnik bio član Skupštine društva za vrijeme 
trajanja mandata. Također ističe da bi u početku bilo zaposleno cca 50 osoba, a uspostavom te 
investicije planirano je da bude 100 zaposlenika. Prema saznanjima, planirano je da to izgrade 
kreditnim sredstvima uz vlastito založno osiguranje i vremenski su to spremni odraditi u 
najkraćem mogućem razdoblju jer ih interesira da početak rada bude još u ovoj godini. Njihova 
osnovna ideja je da se nakon 25 godina rada Arthur solar d.o.o. kao jedan od osnivača Solarpit 
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d.o.o. odrekne svojeg učešća u kompletnoj investiciji na način da 50% pripadane lokalnoj 
upravi, a po 25% zaposlenicima i državi.  
 

Gđica Ivana Deskar predložila je da se Općina svakako ogradi od bilo kakvih davanja 
jamstava za kredite, odnosno da se nikako ne zadužuje. 
 Gosp. Zlatko Majstor  iznosi kako je za svaku pohvalu što će se u zoni Kladare graditi 
takav projekt i smatra da predstvnicima Arthur solar d.o.o. treba pružiti potrebnu pomoć kako bi 
što prije krenuli u izgradnju. 
 Gosp. Rikard Bakan također je mišljenja da treba izbjeći bilo kakva davanja u smislu 
kreditnih garancija, sudužništva i sl.  
 Gosp. Marijan Rengel  mišljenja je da bi prilikom sklapanja ugovora trebalo navesti da 
se u slučaju bilo kakvih problema ili nemogućnosti izradnje zemljište vraća općini. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je na prethodnim sjednicama napominjao kolegama 
iz oporbe i molio da preko svojih stranačkih kolega usmjere potencijalne investitore prema 
Općini Pitomača, ali ni nakon četiri godine nije se ništa poduzelo, pa mu je upravo stoga drago 
da će ovo biti velika investicija na području naše općine. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. 

 
 
I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom osniva se društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: 
Društvo) te se osobito uređuje: osnivač Društva, nazivi sjedište Društva, predmet poslovanja 
Društva, tijela Društva, međusobna prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i 
prestanak Društva. 
 Društvo se osniva s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje - sušenja voća i 
povrća upotrebom obnovljivih izvora solarne energije i biomase. 
 
 
II. OSNIVAČI - ČLANOVI DRUŠTVA 

 
Članak 2. 

 Osnivači i članoviDruštva su: 
1. OPĆINA PITOMAČA sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I, MBS:02581256, OIB: 
80888897427, 
2. ARTHUR SOLAR d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Gornjodravska obala 90, MBS: 030119778, 
OIB: 24669129427. 
 
III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA 
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Članak 3. 

 Puni naziv Društva glasi: SOLARPIT društvo s ograničenom odgovornošću za preradu 
voća i povrća, uvoz-izvoz. 
 Skraćeni naziv Društva glasi: SOLARPIT d.o.o. 
 

Članak 4. 
 Sjedište Društva je na adresi: Pitomača, Trg kralja Tomislava 18. 
 

Članak 5. 
 Naziv Društva, skraćeni naziv i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine 
Društva. 
 

Članak 6. 
 Društvo može imati podružnice i urede i van sjedišta Društva, a odluku o osnivanju 
istih donose osnivači. 

Članak 7. 
 Društvo u svom poslovanju koristi pečat. 
 Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava Društva. 
 Društvo može imati i koristiti zaštitni znak (logotip) o čemu odlučuje Uprava Društva.  
 
 
IV. PREDMET POSLOVANJA 

Članak 8. 
 Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti: 
- otkup, sortiranje i dorada voća i povrća, 
- pružanje usluga sušenja voća i povrća, 
- proizvodnja biomase,peleta, 
- pakiranje sušenog voća i povrća, 
- trgovina poljoprivrednim proizvodima 
- uvoz/izvoz, 
- organiziranje kooperantske proizvodnje. 
 
V. TEMELJNI KAPITAL 

Članak 9. 
 Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna) i uplaćen je u 
cijelosti u novcu, prije upisa Društva u sudski registar. 
 OPĆINA PITOMAČA, OIB: 80888897427, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, uplaćuje 
2.000,00 kn, a ARTHUR SOLAR d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Gornjodravska obala 90, MBS: 
030119778, OIB: 24669129427 uplaćuje 18.000,00 kn. 
 

VI. POSLOVNI UDJELI 
Članak 10. 

 Visina poslovnih udjela članova Društva jednaka je u omjeru u kojem temeljni ulog 
pojedinog člana sudjeluje u temeljnom kapitalu, kako je to uređeno člankom 9. ove Odluke.  
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Članovi Društva stječu prava i obveze u društvu razmjerno visini njihovih poslovnih 

udjela, a 10% temeljnog kapitala daje pravo na jedan glas. 
 
VII. ORGANI DRUŠTVA 

Članak 11. 
 Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. 
 

• SKUPŠTINA 
Članak 12. 

 Skupštinu Društva čine osnivačiu omjeru 90% Arthur Solar i 10% Općina Pitomača. 
 Članovi Skupštine svoju dužnost obavljaju volonterski – bez ostvarivanja naknade za 
svoj rad. Članovima će se priznati samo stvarno nastali troškovi. 
             Rad i odlučivanje Skupštine biti će uređeni posebnim aktom kojeg većinom glasova 
donosi Skupština.Pristupanju novih članova Društva ili prijenos vlasničkog uloga djelomično ili 
u cijelosti na treće osobe moguće je samo konsenzusom uz punu suglasnost obaosnivača. 
  

Članak 13. 
 Skupština Društva odlučuje osobito o: 
- financijskim izvješćima društva, izvješću Uprave o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno 
izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka, imenovanja i razriješenja  članova i 
predsjednika Nadzornog odbora. 
- zahtjevu za uplatama uloga, 
- povratu dodatnih uplata novca članovima Društva, 
 
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela, 
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, 
- izmjeni Društvenog ugovora, 
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave i 
Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može  
zastupati Uprava društva. 
     Skupština donosi Poslovnik o svom radu. 
 

Članak 14. 
 Skupštinu saziva Uprava društva ili predsjednik Skupštine na ZTD-om propisan način. 
 Skupština se održava u sjedištu Društva ili drugom mjestu kojeg u pozivu odredi 
sazivač. 
 Skupština se održava najmanje jednom godišnje. 
 

Članak 15. 
 Skupština donosi odluke na temelju svog Poslovnika i u skladu sa zakonom. 
 

• NADZORNI ODBOR 
 

Članak 16. 
 Nadzorni odbor sastoji se od tri (3) člana. 
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 Predsjednika i člana Nadzornog odbora predlaže Arthur Solar d.o.o., a jednog člana 
Općina Pitomača. 
 Predsjednika i članove Nadzornog odbora svojom odlukom imenuje i razrješava 
Skupština. 
 

Članak 17. 
 Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. 
 Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovno. 
 Odlukom Skupštine, članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni prije isteka 
mandata. 
          Članovi Nadzornog odbora mogu za svoj rad primati novčanu naknadu čiju visinu 
određuje Skupština. 
 

Članak 18. 
 Nadzorni odbor svojom odlukom imenuje Upravu Društva. 
 U svrhu nadzora poslovanja Društva, Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati 
poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu 
svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove i vanjske suradnike.  
 O nadzoru iz stavka 2. ovoga članka Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini 
ukoliko ona to zatraži.  
 Nadzorni odbor može postaviti ograničenja za samostalno vođenje određenih poslova  
Upravi Društva. 
Odluka Nadzornog odbora koju nije potpisao njegov predsjednik je ništavna, nevažeća i 
protivna ovoj Odluci. 
 Rad Nadzornog odbora uređen je Poslovnikom kojeg donosi Skupština Društva. 
 

• UPRAVA 
 

Članak 19. 
 Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora. 
 Uprava Društvaimenuje se i opoziva odlukom većine glasova Nadzornog odbora. 
 Odluku o imenovanju uprave Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora. 
 Uprava Društva može imenovati posebnom odlukom jednog ili više prokurista. 

 
Članak 20. 

 Uprava Društva (dalje: Direktor) vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću 
urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu. 
 Direktor vodi poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i drugim 
posebnim propisima, odlukama Skupštine Društva i obvezatnim uputama Nadzornog odbora. 
 

Članak 21. 
 Direktor Društva može biti imenovan temeljem javnog natječaja ili neposrednom 
odlukom Nadzornog odbora. 
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Članak 22. 
 Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne 
postoje zapreke propisane Zakonom o trgovačkim društvima. 
 Posebne uvjete za imenovanje Direktora može odrediti Skupština Društva. 
 

Članak 23. 
 Direktor zastupa Društvo pojedinačno, samostalno i neograničeno. 
 Skupština Društva ili Nadzorni odbor mogu Direktoru propisati interna ograničenja 
prava na zastupanje koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećim 
osobama. 
 Direktor je dužan pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovara članovima 
Društva za nanesenu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih ograničenja. 
  

Članak 24. 
 Prava i obveze Direktora Društva mogu biti propisana posebnom odlukom, odnosno 
Ugovorom što će ga Nadzorni odbor sklopiti s Direktorom Društva. 
 Ugovor s Direktorom zaključuje predsjednik Nadzornog odbora. 
  

Članak 25. 
 Direktor ne može u ime Društva sklapati pravne poslove sa samim sobom ili kao 
zastupnik nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo radi ispunjenja neke obveze, o 
čemu odobrenje daje Nadzorni odbor. 
  

Članak 26. 
 Direktor može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan naročito u 
slijedećim slučajevima: 
1. Ako Skupština Društva ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je 
Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva, 
2. Ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine Društva i Nadzornog odbora, 
3. Ako ne sprovodi smjernice poslovne politike Skupštine i Nadzornog odbora. 
 
 
VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DRUŠTVA 
 

Članak 27. 
 Poslovna godina je kalendarska godina. 
 

Članak 28.  
 U odnosu prema Društvu osnivač ima pravo i obvezu uplatiti svoj ulog.  

Društvo ima pravo i obvezu obavljati gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u 
skladu sa zakonom i u svom poslovanju ostvariti dobit. 
 

Članak 29. 
 Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu godinu na kraju godine nakon godišnjeg 
obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima. 
 
 



- 11 - 
 

Članak 30. 
 Ostvarena dobit raspoređuje se slobodno odlukom Skupštine Društva. Osnivači imaju 
u Društvu pravo na cjelokupnu dobit Društva kojom u okviru zakona slobodno raspolažu za 
period do 25 godina od dana upisa u sudski registar.  

Nakon perioda od 25 godina Arthur Solar d.o.o. neopozivo, u cijelosti sa svim pravima 
ustupa i prenosi svoj vlasnički udio na Republiku Hrvatsku, Općinu Pitomača i zaposlenike 
Solarpit d.o.o. Akt o prijenosu vlasničkog udjela iz ovog članka Arthur Solar d.o.o. donosi 
samostalno u skladu sa ZTD. 
 

Članak 31. 
 Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i pokriti će se samo iz sredstava koja se po 
zakonu mogu koristiti za pokriće gubitka. 
 
IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 
 Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. Osim uplate temeljnog kapitala članovi 
Društva nemaju drugih  posebnih obveza prema Društvu niti Društvo prema njima. 
 

Članak 33. 
 Razlozi za prestanak Društva sukladni su odredbama ZTD. 
 Odluka članova Društva o prestanku rada donosi se u obliku javnobilježničke isprave. 
 

Članak 34. 
 U svemu ostalom što nije regulirano ovom Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se 
odgovarajuće odredbe ZTD, te drugi odgovarajući pozitivni propisi. 
 

Članak 35. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Pitomača poduzme sve aktivnosti, 
donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva. 
 Na temelju ove Odluke sastavit će se društveni ugovor o osnivanju Društva. 
 

Članak 36. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 

Donošenje odluke o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva 
SOLARPIT d.o.o. Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović iznosi  prijedlog da se općnski načelnik imenuje članom 
Skupštine novoosnovanog SOLARPIT d.o.o. Pitomača uz napomenu da je ovo imenovanje 
gosp. Željka Grgačića uvjetno, odnosno svaki slijedeći općinski načelnik bio bi imenovan 
članom Skupštine. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju člana Skupštine SOLARPIT d.o.o. 

 
 

Članak 1. 
 U Skupštinu SOLARPIT d.o.o., imenuje se Općinski načelnik općine Pitomača gosp. 
Željko Grgačić iz Pitomače, Trg K. Tomislava 18, OIB: 01221556822. 
 

Članak 2. 
 Imenovani iz članka 1. ove Odluke imenuje se za člana Skupštine SOLARPIT d.o.o., 
na razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno za razdoblje u kojem obnaša dužnost Općinskog 
načelnika Općine Pitomača. 

Članak 3. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača može imenovanog iz članka 1. ove Odluke i prije 
isteka njegova mandata razriješiti članstva u Skupštini SOLARPIT d.o.o. 
 

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

TOČKA 6. 
 
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 

na izgradnji  pješačke staze u naselju Pitomača. 
 

 Gosp. Damir Begović konstatira da je iz prijedloga Odluke vidljivio je da se 
„KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac iz Kladara  predlaže za izvođenje radova na izgradnji pješačke 
staze u naselju Pitomača u ulicama Ljudevita Gaja i Vinogradskoj ulici, s punudom od 
213.586,88 kn s PDV-om jer je dostavio najpovoljniju ponudu.  
 Na pitanje gđice Ivane Deskar koliku je cijenu ponudio Palković d.o.o., gosp. Danijel 
Petković odgovorio je da je njegova ponuda iznosila cca 1.000,00 kuna više. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za izvođenje radova na izgradnji pješačke staze u naselju Pitomača 
 
            1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji 
pješačke staze u naselju Pitomača - ulica Ljudevita Gaja (dionica od ulice A. Mihanovića do ulice  
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Lj. Gaja k.br. 128 u dužini 330m) i Vinogradska ulica (dionica od HŽ kolodvora uz mjesno 
groblje do kuglane u dužini 235 m) a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. 
Gaja 26/I, OIB: 80888897427 s procijenjenom vrijednošću nabave 200.000,00 kuna (bez PDV-
a), odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 250.000,00 kuna (s PDV-om), a prema 
utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja  
 

„KOGRAD Vl., Ivan Kostelac, Kladare 19, Kladare, OIB: 55359129997 
s ponudom od 170.869,50 kn bez PDV-a, odnosno 213.586,88 kn s PDV-om.“ 

 
 
 2. Ova Odluka postaje konačna danom dostave iste ponuditelju. Ista će se dostaviti s 
preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 11. travnja 2016., Klasa: 651-01/16-01/05, 
Urbroj: 2189/16-16-4. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 

Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 
 

Gosp. Damir Begović izvješćuje da su u materijalima dostavljeni prijedlozi te otvara 
raspravu. 

Gđica Ivana Deskar iznosi da su općinska priznanja mnogima dodijeljena pa smatra 
da je to već postalo smiješno. Slaže se s time da svi navedeni u prijedlogu zaslužuju priznanja, 
ali konstatira da su većini klubova i sportskih udruga već dodjeljena općinska priznanja. 
Osvrnula se ne prijedlog za dodjelu priznanja gosp. Zdravku Dijakoviću pa u svezi tog prijedloga 
konstatira da imenovani samo radi svoj posao, a sada je predložen za priznanje.  

Gosp. Damir Begović iznosi da je prijedlog za gosp. Zdravka Dijakovića došao od 
strane općinskog načelnika koji je i njega osobno predložio. Mišljenja je da svi navedeni u 
prijedlogu  zaslužuju da budu uvršeni u prijedlog, a pogotovo se osvrnuo na prijedlog za dodjelu 
priznanja gđi Nadi Šegregur koja je vrlo aktivna u humanitarnim udrugama i za taj svoj rad ne 
prima nikakvu naknadu. Istaknuo je da osobno nije zadovoljan sa prijedlogom da se ŽRK 
Pitomača dodjeli povelja jer smatra da zaslužuje daleko veće priznanje, a pogotovo gosp. 
Danijel Petković koji je uveliko zaslužan da Pitomača kao jedno manje mjesto bude prvak II. 
Hrvatske rukometne lige. 

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

O  D  L  U  K  U 
o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
 Javna priznanja Općine Pitomača u 2016. godini dodjeljuju se niže navedenim 
pravnim i fizičkim osobama: 
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1. ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
 
 - JASNA NEMČEVIĆ iz Pitomače, Petra Preradovića 71, za trajni doprinos i najviše 
zasluge u unapređenju i promicanju gospodarstva na području općine Pitomača. 
 
2.  SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
  
           - ZDRAVKO DIJAKOVIĆ, ing. poljoprivrede iz Pitomače, Ljudevita Gaja 22, za 
izniman doprinos u promicanju imena i ugleda općine Pitomača. 
   
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
 - VIDRA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ VIROVITIČKO - PODRAVSKE 
ŽUPANIJE iz Virovitice, A. Šenoe 1 - za uspješnu suradnju u provođenju projekata od 
posebnog interesa za općinu Pitomača, 
 - TOMISLAV PETRIC, dipl. ing. iz Virovitice, Antuna Mihanovića 8, za uspješnu 
suradnju u provođenju projekata od posebnog interesa za općinu Pitomača, 

- VLADIMIR SMILJANIĆ iz Zagreba, Ulica Milovana Gavazzija 7, za izniman 
doprinos u promicanju glazbene kulture i umjetnosti, očuvanju kulturne baštine Podravine i 
podravskog kraja, 

   - TOMO MRAK iz Grabrovnice 26, za izniman doprinos u promicanju kulture osobito 
u promociji lika i djela Petra Preradovića, 

- NADA ŠEGREGUR iz Pitomače, Ivana Mažuranića 26, za promicanje humanitarnog 
djelovanja na području općine Pitomača, 

- BRANKA NEMET iz Pitomače, Ljudevita Gaja 82, za iznimne rezultate u promicanju  
malog poduzetništva na području općine Pitomača, 

- ŽELJKO KOVAČEV, dipl.ing.šum. iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 11, za značajan 
doprinos razvitku općine Pitomača kroz djelovanje u Hrvatskim šumama kao i osobne 
aktivnosti usmjerene na promicanje kulturnih događanja na području općine Pitomača, 

- ŽENSKI RUKOMETNI KLUB “PITOMAČA” iz Pitomače, Tina Ujevića 8, za 
iznimne rezultate i postignuća u oblasti sporta i promidžbu općine Pitomača, 

- NK CROATIA GRABROVNICA iz Grabrovnice - za iznimne rezultate i postignuća u 
oblasti sporta i promidžbu općine Pitomača. 
   
4. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
   - učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda 
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača.  

 
TOČKA 8. 

  
 Donošenje Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja 
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 
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 Gosp. Damir Begović napominje da je odluku potrebno donijeti zbog usklađenja sa 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
 Gosp. Zlatko Majstor predložio je da se u dogledno vrijeme krene sa naplatom odvoza 
smeća prema količini kao što se to odavno provodi u pojedinim općinama i gradovima. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu  

koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada 
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

           Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i prekršajne odredbe u svezi 
obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na  
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Općina). 

 
Članak 2. 

           Korištenje komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i 
odvoz komunalnog otpada obvezno je na području cijele Općine. 
 

Članak 3. 
           Poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine obavlja općinsko komunalno 
poduzeće „Komunalno Pitomača“ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalno poduzeće) kao općinsko 
poduzeće kojem je povjereno obavljanje tih poslova u skladu sa člankom 4. stavkom 1. točkom 
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 

Članak 4. 
           Pod komunalnim otpadom smatra se otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem 
javnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama, 
uslužnim djelatnostima i glomazni otpad. 
 

Članak 5. 
          Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada je svaka pravna i fizička osoba 
koja je vlasnik ili korisnik nekretnina na području općine. 
 

Članak 6. 
          Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je u roku od 30 dana od 
dana nastanka obveze ili promjene osobe korisnika, istu prijaviti Komunalnom poduzeću, te 
priložiti dokaz o vlasništvu ili korištenju građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz 
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zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje se steklo pravo vlasništva ili korištenja 
nekretnine koja nije upisana u zemljišne knjige). 
           Vlasnik ili korisnik nekretnine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koji nije 
evidentiran kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće, dužan je u roku od 90 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke, istu prijaviti Komunalnom poduzeću te priložiti dokaz o 
vlasništvu ili korištenju građevine ili posebnog dijela građevine. 
           Ukoliko korisnik komunalne usluge ne postupi prema stavku 1. i 2. ovog članka, njegova 
obveza plaćanja teče sve od trenutka saznanja Komunalnog poduzeća o nastaloj promjeni. 
           Korisnici usluge iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su povjeriti komunalni otpad na 
skupljanje i odvoz Komunalnom poduzeću. 
 
II.  POSTUPAK 

Članak 7. 
           Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je otpad skupljati i držati 
do odvoza u tipskim posudama, a ukoliko količina otpada premašuje volumen posude, 
Komunalno poduzeće nije dužno preuzeti otpad. 
           Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je u određeni dan, prema 
utvrđenom rasporedu posude iznijeti ispred ulaza svojih objekata, odnosno na pristupno mjesto 
za odvoz otpada. 
           Posude treba smjestiti tako da ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi. 
 

Članak 8. 
           Komunalno poduzeće utvrđuje raspored odvoženja otpada i o istom je dužno na 
pogodan način upoznati sve obveznike davanja otpada na odvoz. 
 

Članak 9. 
           Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je odvojeno prikupljati 
sav otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti. 
           Komunalno poduzeće na prikladan način donosi detaljne upute o sustavu odvojenog 
skupljanja otpada koje javno objavljuje. 
           Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je pridržavati se 
navedenih uputa. 

Članak 10. 
           Ukoliko korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne preuzme tipske 
posude od Komunalnog poduzeća, isto ga ne oslobađa od plaćanja troškova komunalne usluge 
odvoza otpada.  
           Ukoliko korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne želi preuzeti tipsku 
posudu, istom će se naplaćivati usluga prema važećem cjeniku na dan odvoza.  

 
Članak 11. 

           Korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada dužan je troškove obavljanja 
komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada plaćati Komunalnom poduzeću 
prema cjeniku na koji je prethodnu suglasnost dalo Općinsko vijeće Općine. 
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Ukoliko korisnik usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada spada u socijalnu kategoriju 
građana, naknadu za odvoz komunalnog otpada može podmiriti Općina sukladno svojim aktima.            

U iznimnim slučajevima kada se radi o većoj količini otpada, pravne ili fizičke osobe 
mogu samostalno odvoziti otpad na odlagalište otpada pri čemu plaćaju naknadu za dovezene 
količine po cjeniku Komunalnog poduzeća koje upravlja odlagalištem. 
 

Članak 12. 
          Odvoz glomaznog otpada obavlja Komunalno poduzeće zavisno od iskazanog interesa 
korisnika o čemu se korisnici obavještavaju na prikladan način. 
          Zabranjuje se prebiranje glomaznog otpada pripremljenog za odvoz. 
 
 
III.  NADZOR NAD PROVOĐENJEM ODLUKE 

 
Članak 13. 

           Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
prostorno uređenje i komunalne poslove (komunalno redarstvo) i Komunalno poduzeće. 
           U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka, Komunalno poduzeće podnosi zahtjev 
za izdavanjem obveznog prekršajnog naloga Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 
IV.  PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
           Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a 
novčanom kaznom u iznosu 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba kao i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi ako: 
1. Ne obavijesti Komunalno poduzeće o početku korištenja komunalne usluge u roku iz članka 
6. ove Odluke. 
2. Otpad ne skuplja u tipskim posudama (članak 7. stavak 1.). 

3. Posude za otpad smjesti tako da ometaju javni promet (članak 7. stavak 4.). 
 
V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 15. 

           Stupanjem na snagu ove Odluke, s važenjem prestaje Odluka o obaveznom korištenju 
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/09). 

 
Članak 16. 

           Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 9. 

 
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. Damir Begović navodi da se Odluka o određivanju ekonomske cijene smještaja 
djece i visini roditeljskih uplata donosi svake pedagoške godine, a iz prijedloga Odluke proizlazi 
da je ekonomska cijena smještaja djece u vrtiću utvrđena u iznosu od 1.419,52 kuna dok je 
visina roditeljskih uplata određena u iznosu od 470,00 kuna mjesečno po djetetu. Također 
iznosi mišljenje da bi konstantno  trebalo napominjati da je ekonomska cijena tri puta veća 
nego što roditelji plaćaju jer za svaku je pohvalu što Općina Pitomača subvencionira boravak 
djece u vrtiću. 
 Gosp. Marijan Rengel konstatira da ekonomska cijena za korisnike koji nisu sa 
područja općine Pitomača iznosi 1.419,52 kuna te pita što se događa ukoliko netko iz susjedne 
općine u vrijeme raspisisivanja natječaja za upis djeteta u vrtić, prijavi prebivalište na području 
općine Pitomača i tako stekne uvjete za plaćanje vrtića po cijeni od 470,00 kuna. Zanima ga da 
li to netko kontrolira? 
 Sjednici je nazočna gđa Marija Jakelić, ravnateljica Dječjeg vrtića, koja je odgovorila  
da Općina sufinancira boravak djece s područja općine Pitomača do pune cijene vrtća, pa 
roditelji plaćaju iznos od  470,00 kuna mjesčeno po djetetu, a prilikom upisa u vrtić traži se 
potvrda o prebivalištu obadva roditelja. 
 Gosp. Damir Begović smatra da bi trebalo razmisliti, odnosno uvjetovati da 
prebivalište na području općine bude najmanje jednu godinu prije upisa u vrtić tako da bi svi 
oni koji ne steknu te uvjete, trebali plaćati punu ekonomsku cijenu vrtića.  
 Gđa Željka Begović podsjeća da se od prošle godine kod upisa traže osobne iskaznice  
oba roditelja, ali navodi da se kasnije nije posebno kontroliralo mjesto prebivališta. Također 
napominje kako je predloženo da se za 2016./2017. ped. godinu u ugovoru naznači kolika je 
ekonomska cijena smještaja djeteta u vrtić. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće 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. 
 

Članak 2. 
 Ekonomska cijena smještaja djeteta u Dječji vrtić obuhvaća sljedeće vrste troškova: 

1. izdatke za zaposlenike: 
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           - bruto plaće, 
           - naknade, 
           - materijalna prava, 
           2. prehranu djece, 
           3. uvjete boravka djece: 
              - materijalni izdaci, 
              - energija i komunalije, 
              - tekuće održavanje objekta i opreme, 
              - pijevoz djece, 
          4. nabavu namještaja i opreme, 
          5. nabavu sitnog inventara. 
 

Članak 3. 
 Sukladno parametrima za izračun ekonomske cijene iz članka 2. ove Odluke ista se 
utvrđuje u iznosu od 1.419,52 kune mjesečno za pedagošku godinu 2016./2017. 
  

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

Općine Pitomača, a primjenjuje se od mjeseca rujna 2016. godine.  
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 naobrazbe u Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača, 
od 24. svibnja 2012. godine, Klasa:021-05/12-01/26, Urbroj:2189/16-12-1. 
 
 

TOČKA 10. 
 

Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu „Drago Britvić“. 
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Gosp. Damir Begović iznosi da je iz materijala vidljivo da su na raspisani javni natječaj  
pristigle tri prijave od kojih niti jedna nije udovoljavala propisanim uvjetima te je prijedlog 
Stručnog vijeća da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ imenuje 
gosp. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, do imenovanja ravnatelja, a najduže do godinu dana. 

Gđica Ivana Deskar konstatira da je gosp. Domagoj Stilinović bio privremeni ravnatelj 
te pita tko se javio na natječaj i koji su bili uvjeti za prijavu na natječaj, na što je gosp. Danijel 
Petković  pročitao uvjete iz raspisanog javnog natječaja Centra za kulturu te napomenuo da su 
se na natječaj javile: Sandra Šajatović iz Virovitice, Jelena Fereža iz Špišić Bukovice i Jasmina 
Bosanac iz Slatine, ali niti jedna zamolba nije udovoljavala uvjetima iz natječaja pa je Stručno 
vijeće predložilo imenovanje vršitelja dužnosti. 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar koju stručnu spremu ima predloženi v.d. ravnatelja 
gosp. Rajko Stilinović, gosp. Danijel Petković odgovorio je da nije važna njegova stručna 
sprema jer se nije javljao na natječaj već se predlaže za imenovanje v.d. ravnatelja do 
raspisivanja novog natječaja u roku jedne godine. 
 Gosp. Željko Grgačić istaknuo je da vršitelj dužnosti ravnatelja neće za svoj rad 
primati nikakvu naknadu. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (Ivana Deskar i 
Zoran Kovač) donijelo je 
 

O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

 
  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“, a najduže do godinu dana. 
 3. Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  

TOČKA 11. 
   
Različito. 
Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

  
         Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 20,45 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
                                             
                  PREDSJEDNIK 
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                       Damir Begović,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


