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Z A P I S N I K  
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 26. srpnja 2016. godine 
 
  
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/09, Urbroj: 2189/16-16-1 od 19. 
srpnja 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. Tomislav Lovreković, 
 12. Ivana Deskar, 
 13. Zlatko Majstor, 
 14. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Vedrana Šantek, Marijan Rengel i Dinko Begović koji su svoj izostanak 
ispričali. 
          
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
          - županijski vijećnik Darko Tkalčec, 
          - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
          - Helena Šelimber, referent za javnu nabavu, 
          - predstavnik medija, 
 - 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. 
    
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2016. godine,   
   2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2016. godine,  
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3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu, 
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području 

općine Pitomača u 2016. godini,                          
     5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu, 
     6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu, 
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina bez naknade, 
     8. Donošenja Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 

Proračuna Općine Pitomača, 
 9. Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Pitomača, 
 10. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

 11. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Pitomača, 
   12. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2016. godine, 
   13. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu,
   14. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o II. 
izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,   
  15. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06. 2016. godine,   
  16. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. 
godinu, 

17. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, 

18. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. godin,. 
   19. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. 
godinu, 

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

21. Donošenje Zaključka o zaključenju Sporazuma o pripremi i realizaciji EU – projekta 
„Pitomača“, 

22. Različito.  
Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

  
         - Verifikacija zapisnika sa  20. sjednice 
 
 Zapisnik sa 20. sjednice verificiran je sa 14 glasova ZA. 
  
 
         - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor postavio je općinskom načelniku gosp. Željku Grgačiću slijedeća 
pitanja: 1. Do kuda se stiglo sa realizacijom trgovačkog društva Solarpit d.o.o.? 2. Tko izvodi 
radove bojanja mosta na Dravi i da li netko nadzire te radove? Da li će biti organiziran rock 
koncert u Pitomači? 
  

Gosp. Željko Grgačić na pitanje za Solarpit d.o.o. odgovorio je da se očekuje dolazak 
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gđe iz Kanade pa će se dobiti najnovije informacije, ali prema saznanjima, za sada nema 
nikakvih problema te je u tijeku postupak ishođenja projektne dokumentacije.  
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je Solarpit d.o.o. privatna firma, većinski vlasnik, a 
Općina Pitomača odradila je i donijela sve potrebite Odluke te stavila svoje resurse na 
raspolaganje tako da sada ostaje na Solarpit d.o.o. da naprave sve kako bi što prije započeli s 
radom. 

Što se tiče izvođenja radova na mostu prema Križnici, gosp. Željko Grgačić odgovara 
da su za isti  dobivena sredstva od strane INE u iznosu od 20.000,00 kuna, a ostali radovi  
financirani su iz sredstava Općine. Nadalje navodi da radove izvodi tvrtka Alumontaža te će se 
izvršiti kompletna izmjena dasaka na mostu, a iste nadzire gosp. Tomislav Tišljar.  

Na pitanje o održavanju koncerta, gosp. Željko Grgačić odgovorio je da će gosp. 
Marinko Barčan obaviti razgovor pa će se točno znati pojedinosti jer cijena je dosta visoka (cca 
165.000,00) te treba ispitati da li će se moći održati taj kancert ili eventualno neki manji koncert 
što će ovisiti o sredstvima. 
 
 Gđica Ivana Deskar upitala je kako posluje Draft d.o.o. na što je gosp. Željko 
Grgačić odgovorio da je napravljeno nekoliko projekata za koje su dobivena sredstva kao npr. 
za dječja igrališta u iznosu od 300.000,00 kuna, a o točnim iznosima za sve ostale projekte 
dostaviti će se pismeni odgovor.  
 

TOČKA 1. 
 

            Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. godine. 

 
 Gđa Zlata Kovačević iznosi da su prihodi Općinskog proračuna za prvih šest mjeseci 
ostvareni u iznosu od 9.495.188,83 kuna ili 47,58 % u odnosu na planirane, a ukupni rashodi i 
izdaci proračuna u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.198.518,61 kuna ili 41,08 % što 
se smatra zadovoljavajućim za polugodišnje razdoblje. Obzirom da je uz polugodišnji izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Pitomača dostavljeno detaljno obrazloženje za pojedine stavke, 
zamolila je nazočne da postave pitanja ukoliko ih interesira pojedina pozicija proračuna. 
 Gosp. Damir Begović osvrnuo se na polugoišnji izvještaj i iznio mišljenje da Općina 
posluje pažnjomu dobrog gospodara jer su prihodi veći za 6 % u odnosu na izvršenje rashoda. 
Također je podsjetio da je Općina Pitomača prethodne godine bila druga općina u RH po 
transparentnosti rada, a ove godine prema istraživanju Instituta za javne financije koji je proveo 
analizu proračunske transparentnosti županija, gradova i općina, istaknuta je između 15 Općina 
u RH i jedina iz Županije Virovitičko-podravske za spomenutu transparentnost.  
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, usvojilo je 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE 

 
 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2016. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
 

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2016. godine. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
01. do 30.06.2016. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 3. 
 

           Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu. 
 

Gđa Zlata Kovačević istaknula je da se ovim izmjenama i dopunama predlaže novi 
plan prihoda i primitaka proračuna  u iznosu od 18.777.000,00  kuna, što sa prenijetim 
raspoloživim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 1.539.480,99 kuna čini ukupni iznos 
od 20.316.480,99 kuna. Prenesena sredstva iz prethodne godine kao i ostala povećanja i 
smanjenja pozicija prihoda i rashoda raspoređena su ovim izmjenama kroz priloženi pregled 
izvještaja i obrazloženje.                   

Obzirom da je detaljno pojašnjenje svih predloženih izmjena i dopuna dostavljeno u 
materijalima, predsjednik otvara raspravu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor), 
donijelo je  
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
    ZA 2016. GODINU 

 
         I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu sastavni su dio 
zapisnika. 
 

TOČKA 4. 
 

  Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2016. godini.      
 
 Gosp. Damir Begović napominje da su točke 4. do 6. vezane uz izmjene Proračuna, a 
iz ovog prijedloga vidljivo je da se umanjuje iznos sredstava socijalne skrbi i to sa 790.000,00 
kuna na 740.000,00 kuna.   
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2016. GODINI 

 
 

Članak 1. 
U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2016. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 9/15), iznos «790.000,00» 
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zamjenjuje se iznosom «740.000,00», a riječi u zagradi «slovima: «sedamsto devedeset tisuća 
kuna» zamjenjuju se riječima: «sedamsto četrdeset tisuća kuna». 

Članak 2. 
Odluka o Izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim 

novinama" Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 5. 

 
Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu. 
 

 Gosp. Damir Begović  iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog izmjena 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usklađen sa donijetim 
izmjenama Proračuna. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora koja kapelica se namjerava sanirati, gosp. Željko 
Grgačić pojasnio je da se radi o kapelici obitelji Gec koja je istu darovala Općini. 
 Gosp. Damir Begović uključuje se u raspravu i navodi da ta kapelica ima kulturnu 
vrijednost, a obzirom na loše stanje, na Kolegiju je odlučeno da je potrebna hitna sanacija iste. 
 
 Gosp. Zoran Kovač zamolio je pismeni odgovor o izgradnji ceste u Sedlarici tj. da se u 
odgovoru točno navede koja je to cesta. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zoran Kovač, 
Zlatko Majstor) donijelo je 
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2016. GODINU 

 
 

Članak 1. 
U članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2015. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/15) 
iznos „700.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.380.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: 
„sedamsto tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun tristo osamdeset tisuća kuna“. 
 

Članak 2. 
   Članak 8. mijenja se i glasi: 
             „Pod izgradnjom / rekonstrukcijom groblja podrazumijeva se rekonstrukcija postojećih 
mrtvačnica na grobljima i izgradnja ostale grobne infrastrukture (staze, rasvjeta). 
              Troškovi predložene izgradnje / rekonstrukcije u 2016. godini procjenjuju se u iznosu 
od 230.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih 
objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
 

Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: 
Procjena 
troškova: 

1. IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA GROBLJA 
1. Rekonstrukcija postojećih mrtvačnica Rekonstrukcija 25.000,00 kuna 
2. Sanacija kapelice Rekonstrukcija   205.000,00 kuna 

                                                                    U K U P N O:   230.000,00 kuna 
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Izvori financiranja: Proračun Općine Pitomača  
“. 

Članak 3. 
               

Članak 9. mijenja se i glasi: 
              „Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih 
površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje. 
              Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2016. godini 
procjenjuju se u iznosu od 100.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom 
troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja 
za komunalnu djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

Rekonstrukcija javne rasvjete  
na području općine Pitomača zamjenom 
rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića 
javne rasvjete iz postojećih trafostanica 

Rekonstrukcija 
 

                                                                      U K U P N O: 100.000,00 kuna 
Izvori financiranja: Proračun Općine Pitomača 
“. 

Članak 4. 
  Članak 10. mijenja se i glasi: 
            „Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji 
odnosno rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, te javno-prometnih površina u sastavu javnih i 
nerazvrstanih cesta (trgovi, pločnici, pješačke staze, šetališta, biciklističke staze, mostovi ako 
nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i slično), javnih zelenih površina (dječja igrališta s 
pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori i slično), te javnih objekata i 
uređaja (javna parkirališta, oglasni stupovi, spomenici, groblja, tržnica i drugi slični objekti i 
uređaji). 
            Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2016. godini procjenjuju se u 
iznosu od 800.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:     Vrsta radova:   Procjena troškova: 
1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 
1. Izgradnja ceste u Sedlarici Izgradnja 100.000,00 kuna 

2.  
Izgradnja i uređenje pješačkih staza u 
naselju Pitomača (Ljudevita Gaja, 
Vinogradska) 

Izgradnja i  
uređenje 200.000,00 kuna 

3. Izgradnja dijela ceste (Ljudevita Gaja,  
Petra Zrinskog, Svetog Ivana Nepomuka)

Izgradnja 500.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 800.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
“. 
 

 



7 
 

Članak 5. 
             Odluka o izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 6. 
Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu. 
 
 

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

O D L U K U 
O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2016. GODINU 
 

Članak 1. 
         Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 9/15), mijenja se i glasi: 
         „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1.400.000,00 kuna (slovima: milijun 
četiristo tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
- komunalna naknada          1.180.000,00 kuna 
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.                           220.000,00 kuna 
 

Članak 2. 
 Članak 3. mijenja se i glasi: 
          „Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu po vrsti komunalne djelatnosti, s 
procjenom pojedinih troškova, kako slijedi: 

Rb. Opis poslova: Planirana vrijednost:
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina 15.000,00 kuna 
1.2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja 2.000,00 kuna 
1.3. Održavanje živih ograda 1.000,00 kuna 
1.4. Uređivanje drveća  2.000,00 kuna 
1.5. Održavanje cvjetnih gredica  5.000,00 kuna 
1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata 2.000,00 kuna 
1.7. Sadnja trajnog raslinja 10.000,00 kuna 
1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem 2.000,00 kuna 
1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  1.000,00 kuna 
1.10. Održavanje spomenika i spomen-obilježja 2.000,00 kuna 
1.11. Ručno čišćenje javno-prometnih površina 6.000,00 kuna 
1.12. Pražnjenje košarica za smeće  2.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 50.000,00 kuna 
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

2.1. Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop 
zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja  310.000,00 kuna 
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trupa cesta  

2.2. Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,  
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta 100.000,00 kuna 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste  40.000,00 kuna 
2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije 10.000,00 kuna 
2.5. Zimska služba 100.000,00 kuna 

                                                                    U K U P N O: 560.000,00 kuna 
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka 100.000,00 kuna 
3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala  50.000,00 kuna 

3.3. 

Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada šahta, revizionih 
okana i slivnika, zacjevljivanje kanala oborinskih voda,  
izrada asfaltnih muldi, betonskih kanalica i postava  
rubnjaka, zamjena i popravak cijevnih propusta, nabava 
 i postava usporivača prometa, izgradnja ograda  
uz nerazvrstane ceste 

50.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 200.000,00 kuna 
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete 170.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 400.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 570.000,00 kuna 
5. ODRŽAVANJE GROBLJA  
5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica 20.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 20.000,00 kuna 
                                                                   S V E U K U P N O: 1.400.000,00 kuna 

„ 
 

Članak 3. 
           Odluka o Izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 7. 
 

    Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina bez naknade. 
      

 Gosp. Damir Begović konstatira da je Skupština Virovitičko - podravske županije kao 
osnivač Srednje škole Stjepana Sulimanca dala suglasnost na Odluku Školskog odbora Srednje 
škole o prijenosu bez naknade nekretnina Općini Pitomača, te se predlaže donošenje Odluke o 
prihvaćanju nekretnina navedenih u točki I. prijedloga Odluke. 
  

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

O D L U K U 
o prihvaćanju darovanja nekretnina bez naknade 

 
 

I. 
 Srednja škola Stjepana Sulimanca daruje, a Općina Pitomača prihvaća darovanje 
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slijedećih  nekretnina bez naknade: 
 - k.č.br. 7054/128/1 površine 47 čhv i 
          - k.č.br. 7054/129 površine 574 čhv, 
sve upisane u z.k.ul.br. 9945 k.o. Pitomača.  
 

II. 
 Na darovanje iz točke I. ove Odluke,  Skupština Virovitičko - podravske županije kao 
osnivač Srednje škole Stjepana Sulimanca dala je suglasnost Zaključkom od 21. lipnja 2016. 
godine, Klasa: 945-01/16-01/04, Urbroj: 2189/1-07/3-16-05. 
 

III. 
 Srednja škola Stjepana Sulimanca i Općina Pitomača zaključiti će Ugovor o darovanju 
nekretnina opisanih u točki I. ove Odluke. Za potpisivanje ugovora o darovanju nekretnina 
ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača. 
  

IV. 
 Ukupna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 
1.624.000,00 kn (slovima: milijunšestodvadesetčetiritisućekuna). 
 

V. 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 8. 
  
     Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se 

financiraju iz Proračuna Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović pojašnjava da je Odluku potrebno donijeti iz razloga što je iz 
dosadašnje komunalne djelatnosti održavanja grobja i prijevoza pokojnika isključena djelatnost 
prijevoza pokojnika. Ovom Odlukom bi se iz Općinskog proračuna financirali troškovi 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje se bez obdukcije ne 
može utvrditi uzrok smrti i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine. 
Nadalje navodi da su člankom 2. prijedloga Odluke utvrđeni uvjeti uz koje će Općina snositi 
troškove prijevoza pokojnika, a člankom 3. propisano je da se za obavljanje tih poslova provodi 
natječaj i zaključuje Ugovor s najpovoljnijim ponuđačem na vrijeme od 4 godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 

iz Proračuna Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna Općine Pitomača financirati troškovi 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi 
uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u 
daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe na obdukciju).  
 

Članak 2. 
 Općina Pitomača snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju  
temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz slijedeće  uvjete:  
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- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području općine Pitomača,  
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Pitomača ima 
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,  
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog 
za   
  područje općine Pitomača,  
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o 
obavljanju poslova.  
 

Članak 3. 
  Općina Pitomača će temeljem provedenog natječaja zaključiti  ugovor o obavljanju 
poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem za 
obavljanje tih poslova.  
  Odluku o raspisivanju natječaja te odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju 
donosi Općinski načelnik.  
  Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje Općinski načelnik.  
  Natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči  Općine Pitomača.  
  Ponude se dostavljaju preporučeno poštom. Ponude koje nisu podnesene u roku koji je 
određen natječajem neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuditelju. 
 Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih 
člankom 4. ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio 
natječajne dokumentacije. 
  

Članak 4. 
Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće 

uvjete:  
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti,  što dokazuju 
izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,  
- da imaju  rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, što dokazuju 
preslikom rješenja,  
- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, što 
dokazuju  preslikom prometne knjižice vozila,  
- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 
sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema 
poziva, a što dokazuje izjavom o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se 
pojedinačno navode kadrovski i  drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,  
- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza što dokazuju 
odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,  
- da na dan zaključenja natječaja nemaju  nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini 
Pitomača i komunalnim poduzećima u općinskom vlasništvu, po bilo kojem osnovu,   
- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za 
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju 
uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.  
 

Članak 5. 
 Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.  
 Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.  
(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u 
slučaju da prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Pitomača 
će raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti 
zaključen.  
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(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
raskidu ugovora pogrebniku.  
(5) Istovremeno s raskidom ugovora, Općinski načelnik je dužan pokrenuti i postupak  natječaja 
za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.  
 

Članak 6. 
 Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača.  

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  

 
TOČKA 9. 

 
Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na 

području Općine Pitomača. 
  

 Gosp. Zoran Kovač zamjećuje da u članku 33. prijedloga Odluke nije naveden Mjesni 
odbor Sedlarica, te je predsjednik Općinskog vijeća zamolio da se izvrši ispravak. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora 

na područja Općine Pitomača 
 

 
Odluka o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na područja Općine Pitomača 

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

 
TOČKA 10. 

 
 Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja 
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada. 
   
 Gosp. Zlatko Majstor  smatra da bi se odvoz otpada trebao naplaćivati prema stvarnoj 
količini odvezenog otpada i da bi tebalo pokušati iznaći model za takav način obračuna. 
 Gosp. Zorana Kovača interesira u kojoj je fazi reciklažno dvorište, na što je gosp. 
Željko Grgačić odgovorio da je projektna dokumentacija gotova i čeka se raspisivanje 
natječaja na koji bi se Općina mogla javiti za sredstva. 
 

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

 
O D L U K U 

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pitomača 
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Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika. 
 

 
 

TOČKA 11. 
 

      Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Pitomača. 
   Gosp. Damir Begović konstatira da se ovom Odlukom određuje radno vrijeme 
ugostiteljskih objekata na području općine Pitomača kao i kriteriji i mjerila prema kojima se 
može za pojedine objekte rješenjem odrediti raniji završetak ili produljenje radnog vremena.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

  
 

O  D  L  U  K  U 
O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 
 

Članak 1. 
 Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Odluka) određuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i 
„Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, iz skupine „Objekti 
jednostavnih usluga“ i „Catering objekata“, kriteriji i mjerila pod kojima Općinski načelnik može 
za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena te 
produljenje radnog vremena zbog održavanja prigodnih proslava, lokacija područja naselja za 
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja 
naselja, kao i prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 
nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama 
opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga. 
 

Članak 2. 
 Dnevni raspored, početak i završetak radnog vremena, u okviru radnog vremena 
određenog ovom Odlukom, utvrđuje poslovodno tijelo pravne osobe, odnosno vlasnik 
ugostiteljskog objekta i mora biti vidno istaknuto na ulazu u ugostiteljski objekt. 
 

Članak 3. 
 Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata određuje se raspored, najraniji početak i 
najkasniji završetak radnog vremena kako slijedi: 

 
I. Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i „Ostali ugostiteljski objekti za 

smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, 
II. „Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 6.00 do 

02.00 sata, svaki dan, uz ispunjenje sljedećih uvjeta: 
• da svojim radom ne narušava javni red i mir, 
• da se pridržava propisanog radnog vremena. 

 
III. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću  

sukladno posebnim propisima, mogu raditi od 21.00 do 6.00 sati, samo u 
zatvorenim prostorima, 
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IV. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ 
mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata, 

V. Ugostiteljski objekti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima mogu pružati 
ugostiteljske usluge od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, 

VI. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan 
naseljenih područja naselja mogu raditi 0.00 do 24.00 sata. 
 

 
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering 
objekti“ primjenjuje se na ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu, 
priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremeljenim za pružanje 
ugostiteljskih usluga. 
 
Objektima izvan naseljenih područja naselja smatraju se objekti koji se nalaze izvan područja 
zone stanovanja određene Prostornim planom uređenja Općine Pitomača i takvi objekti moraju 
biti udaljeni najmanje 200 m od najbližeg stambenog objekta. 
 

Članak 4.  
 Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz 
skupine  „Restorani“ i „Barovi“, rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog 
vremena od radnog vremena propisanog ovom Odlukom ukoliko se u tim ugostiteljskim 
objektima učestalo dešavaju ekscesne situacije i buka iznad dozvoljene granice, o čemu se 
donosi prosudba na temelju izvješća Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske postaje Pitomača 
i nadležnih inspekcijskih službi. 
 

Članak 5. 
 Općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za ugostiteljske objekte iz skupina 
„Restorani“ i „Barovi“ s propisanim radnim vremenom od 6.00 do 02.00 sata rješenjem odrediti 
drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, dana 
Općine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja). 
 Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Pitomača najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja prigodne proslave, uz uvjet da je  
podmirio sve dospjele financijske obveze prema Općini Pitomača i komunalnim poduzećima u 
općinskom vlasništvu. 
 

Članak 6. 
 Za vrijeme održavanja turističkih manifestacija, kulturnih, sportskih, vjerskih, zabavnih i 
sličnih događanja, proslava povodom božićnih i novogodišnjih blagdana općinski načelnik može 
svojom odlukom propisati drugačije radno vrijeme kao i mogućnost izvođenja žive glazbe, za 
ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, od radnog vremena propisanog člankom 
3. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih 
priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već 
ishođenom rješenju nadležnog ureda, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, 
kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim 
površinama, mogu biti smješteni na javnim površinama općine Pitomača. Na prostoru u 
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privatnom vlasništvu, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka, mogu biti uz odobrenje 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, na zahtjev stranke, rješenjem će odrediti 
točnu lokaciju prostora iz stavka 1. ovog članka na kojoj mogu biti navedeni ugostiteljski 
objekti. Prostori na kojima mogu biti smješteni ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne 
mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u 
građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga 
djelatnost, osim ukoliko se održavaju javni skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, sportske i 
druge manifestacije, samo za vrijeme njihova trajanja. 
 Općinsko vijeće može propisati vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovoga 
članka vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima. 
 

Članak 8. 
Za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija 

dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste 
ugostiteljskih objekata za smještaj“, na za to određenim prostorima. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, ovisno o svrsi kampiranja iz stavka 1. ovog 
članka, rješenjem će odrediti prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor 
mora ispunjavati te vrijeme trajanja kampiranja. 
 

Članak 9. 
 Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža 
ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno 
unutar radnog vremena određenog člankom 3. točkom V ove Odluke i pridržavati se istaknutog 
radnog vremena. 
 Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti 
obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, 
u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu. 
 

Članak 10. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/07, 10/09 i 4/12). 
 

Članak 11. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

 
TOČKA 12. 

 
 Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. godine. 

 
 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je na prethodnim sjednicama zatražio da se i za 
proračunske korisnike dostavljaju obrazloženja prilikom polugodišnjeg financijskog izvještaja i 
izmjena, te je još jednom zamolio da se uz svaki slijedeći izvještaj dostavi obrazloženje. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
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o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» 
za razdoblje od 01. 01. do 30.06.2016. godine 

 
 

1. Usvaja se Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje 
od 01.01. do 30.06.2016. godine u kojem su iskazani: 

 
     Planirani:       Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 
 

2.753.000,00     1.377.343,18       50,03 

Rashodi: 
 

2.753.000,00     1.277.858,85       46,42 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

  99.484,33  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

 131.900,12  

Stanje sredstava sa  
30.06.2016. 

 231.384,45  

 
2. Polugodišnji financijski izvještaj  Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. 

do 30.06.2016. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 

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

 
 

TOČKA 13. 
 

           Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. 
godinu. 
  
 Gđa Zlata Kovačević iznosi da su izmjene Financijskog plana rađene zbog raspoloživih 
sredstava iz prethodne godine u iznosu od 131.900,12 kuna. Sredstva su raspoređena za 
određene rashode kao što su ulaganja na objektu vrtića, tekuće održavanje objekta, energiju i 
didaktički materijal. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2016. 
godinu.  

2. I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu sastavni su 
dio ove Odluke. 
  

3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 

TOČKA 14. 
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          Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
II. izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“.   
    
 Gosp. Damir Begović  ukazuje na potrebu izmjene članka 6. Statuta koja se odnosi na 
upotrebu pečata i štambilja, te stoga predlaže donošenje prijedloga II. Izmjene Statuta Dječjeg 
vrtića „Potočnica“. 
   
 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  

II. izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
 
 

I. 
         Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o II. izmjeni Statuta Dječjeg vrtića 
„Potočnica“, Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2189/16-16-04 koju je donijelo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ na svojoj 22. sjednici održanoj dana 23. svibnja 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 15. 
 

  Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 30.06. 2016. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
   

O D L U K U 
o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine 
 
 

1. Usvaja se Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine u kojem su iskazani: 

 
      Planirani:        Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 
 

    243.000,00 101.315,35      41,69 

Rashodi: 
 

    243.000,00 87.102,67      35,84 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

 14.212,68  

Raspoloživa sredstva iz   8.131,18  
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prethodne godine 
Stanje sredstava sa  
30.06.2016. 

 22.343,86  

 
2. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2016. godine sastavni je dio ove Odluke. 
  
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

TOČKA 16. 
 

          Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2016. godinu. 
 
 Gđa Zlata Kovačević iznosi da su izmjene Financijskog plana rađene poradi raspoloživih 
sredstava iz prethodne godine u iznosu od 8.131,18 kuna. Sredstva su raspoređena za 
određene rashode kao što su literatura i ostali nespomenuti rashodi. 
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

  
O D L U K U 

 
 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. 
godinu. 
 2. I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. godinu sastavni 
su dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

 
TOČKA 17. 

 
Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 
 

 Gosp. Damir Begović podsjeća da je sadašanja v.d. ravnatelja Irena Gavrančić 
imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača najduže do godinu 
dana, a budući je potrebno najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata raspisati natječaj, 
predlaže  donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja na nepuno radno vrijeme. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
O  D  L  U  K  U 

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 

1. Ovom Odlukom raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok 
od četiri godine. 
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2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice. 

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

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Statuta Knjižnice i čitaonice 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) koje reguliraju postupak i uvjete za 
izbor ravnatelja/ice. 
 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, 
omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim 
stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina 
Pitomača objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
  

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

 
TOČKA 18. 

   
Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje 

od 01.01. do 30.06.2016. godine. 
 

 Gđicu Ivanu Deskar interesira pozicija 32371 - autorski honorari te pozicija 32399 - 
ostale nespomenute usluge, na što je gđa Zlata Kovačević odgovorila da će se dostaviti 
pismeni odgovor. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Ivana Deskar, 
Zoran Kovač) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor), donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  

„Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine 
 
 

1. Usvaja se Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine u kojem su iskazani: 
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      Planirani:        Ostvareni:  % izvršenja 
 

Prihodi: 
 

    330.000,00      129.754,22       39,32 

Rashodi: 
 

    330.000,00      129.753,64       39,32 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

               0,58  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

                  -  

Stanje sredstava sa  
30.06.2016. 

                0,58  

2. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ razdoblje od 
01.01. do 30.06.2016. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 19. 

 
 Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
2016. godinu. 
 
 Gđa Zlata Kovačević  navodi da se ovim izmjenama predlaže smanjenje plana za 
20.000,00 kuna. Pojašnjava da se ukidaju pozicije rashoda za zaposlene jer nema uposlenih 
djelatnika, smanjuju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a povećavaju se pozicije za 
isplatu autorskih naknada i ugovora o djelu te usluga. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zoran Kovač, 
Ivana Deskar, Zlatko Majstor), donijelo je 
  

O D L U K U 
  
 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. 
godinu.  
 2. I. Izmjene Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu 
sastavni su dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 
 

TOČKA 20. 
 

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

 
 

 Budući je Dino Jakelić, medicinski tehničar zainteresiran za obavljanje poslova 
mrtvozornika na području općine Pitomača te na činjenicu da je nedostatan broj zdravstvenih 
radnika koji obavljaju taj posao, predsjednik Općinskog vijeća predlaže imenovanje istog s time 
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da prijedlog usvaja Skupština Virovitičko - podravske županije. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
  

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 

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

 
 

I. 
 Na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača predlaže se imenovanje: 
 
 - Dino Jakelić iz Pitomače, Dravska 24, medicinski tehničar. 
  

II. 
 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Skupštini Virovitičko-podravske županije. 

 
 

TOČKA 21. 
 

Donošenje Zaključka o zaključenju Sporazuma o pripremi i realizaciji EU – 
projekta „Pitomača“. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je Studija izvodljivosti pokazala da Vodakom 
d.o.o. Pitomača nije u mogućnosti provesti projekt poštivajući uvjete EU, te bi investiciju 
preuzeo Virkom d.o.o. Virovitica sukladno Sporazumu o pripremi i realizaciji EU-projekta 
„Pitomača“. Stoga se predlaže donošenje zaključka o zaključenju Sporazuma između Virkom 
d.o.o. Virovitica, Vodakom d.o.o. Pitomača i Općine Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Članak 1. 
 Između VIRKOM d.o.o. Virovitica sa sjedištem u Virovitici, Kralja Petra Krešimira IV 30, 
VODAKOM d.o.o. Pitomača sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41 i Općine Pitomača sa 
sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, zaključiti će se Sporazum o pripremi i realizaciji EU -
projekta „Pitomača“ kojim se omogućuje završetak izrade novelacije Studije izvodljivosti EU 
projekta Pitomača i aplikacijskog dokumenta potrebnog za prijavu odobrenja projekta te daljnju 
provedbu samog projekta (građenje objekta sustava odvodnje aglomeracije Pitomača sukladno 
Studiji izvodljivosti). 
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

  
 

TOČKA 22. 
 

Različito. 
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Gosp. Zlatko Majstor postavio je pitanje u svezi sanacije groblja, odnosno da li će se 
raditi nove staze, na što je gosp. Darko Tkalčec potvrdio da će se ići u taj projekt ukoliko 
bude sredstava. 

 
  
         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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


