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Z A P I S N I K 
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 22. studenoga 2016. godine 
 
  
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/17, Urbroj: 2189/16-16-1 od 16. 
studenoga 2016. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 

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

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Damir Begović, 
2. Rikard Bakan, 
3. Marin Aragović, 

 4.  Nada Šegregur, 
 5.  Zdravko Sesvečan, 
 6.  Željka Begović, 
 7.  Mirko Pavleković, 
 8.  Tomislav Lovreković, 
 9.  Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Marijan Mikec, 
 12. Marijan Rengel, 

13. Ivana Deskar, 
 14. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Vedrana Šantek, Dinko Begović i Zlatko Majstor 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, 
 - Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 - Rajko Stilinović, privremeni ravnatelj Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
 - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

- Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
- Maja Brođanac, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

          - Helena Šelimber, referent za javnu nabavu. 
           
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkama 11. i 12. koje 
su vijećnici primili na klupe, a iste glase: 

11. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u 
akademskoj godini 2016./2017. (Marko Vida), 

12. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u 
akademskoj godini 2016./2017. (Dario Lovreković). 
 Točka 11. različito postaje točkom 13. 
 
 Obzirom da nije bilo drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda, predsjednik daje na 
glasovanje predložene dopune. 
 Predložene dopune dnevnog reda usvojene su sa 14 glasova ZA. 
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 Gosp. Damir Begović, predložio je sljedeći 

 
D N E V N I    R E D : 

 
    - Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
 
   1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu, 
          2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2016. godini, 

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu, 

4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu, 
 5. Donošenje  II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu, 

6. Donošenje II. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. 
godinu, 

7. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
8. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih 

cesta u zimskim uvjetima na području općine Pitomača, 
9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog 

interesa za Općinu Pitomača, 
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 

području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Sedlarici“, 
11. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u 

akademskoj godini 2016./2017. (Marko Vida), 
12. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u 

akademskoj godini 2016./2017. (Dario Lovreković), 
13. Različito.  
Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

  
   - Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice 
 
   Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
 - Aktualni sat 
 
 Gđicu Ivanu Deskar interesira sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjeu Općine Pitomača, odnosno točan broj zaposlenih u Općini u 2015. i 2016. godini na 
određeno i neodređeno vrijeme te koliko je bilo osoba na stručnom osposobljavanju. 
 Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić izvjestio je da se na stručnom osposobljavanju 
bez zasnivanja radnog odnosa u Općini trenutno nalazi 9 osoba.  
 Također izvješćuje da je 13 osoba zaposleno u javnim radovima te 5 osoba za pomoć u 
kući, ali sa 30. studenim ovog mjeseca prestaje im radni odnos. 
 Gosp. Damir Begović iznosi da će se odgovor dostaviti pismenim putem. 
 
  

TOČKA 1. 
 

  Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu. 
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 Gosp. Damir Begović konstatira da su vijećnici primili prijedlog II. izmjena i dopuna 
Proračuna u materijalima zajedno sa obrazloženjem, te otvara raspravu. 
 
 Gosp. Marijan Rengel osvrnuo se na stavku  - Centar izvrsnosti u proizvodnji ekološke 
hrane, poticanje razvoja gospodarstvu, za koju je bio planiran iznos od 200.000,00 kuna te pita 
zašto ta stavka nije realizirana, odnonosno zašto nisu dodijeljena sredstva? 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je to iz razloga što se nije dovoljno zainteresiranih 
javilo na natječaje te je Općina dala pomoć samo onima koji su se prijavili. 

 
Gosp. Damir Begović konstatira kako iz materijala proizlazi da se Općinski proračun 

smanjuje za 142.000,00 kuna, a tome je pridonijela i činjenica da je Općina Pitomača samo u 
ovoj godini uprihodovala manje sredstava za 2.500.000,00 kn s osnove rudne rente, dok je u 
prethodnoj godini također s osnova rudne rente prihodovano manje sredstava u iznosu   
2.000.000,00 kuna. Stoga je zamolio načelnika i odgovorne osobe koje o tom problemu mogu 
razgovarati sa sadašnjim čelnicima u Saboru i Vladi s ciljem da se kako Općini Pitomača, tako i 
svim ostalim općinama u okruženju, pogotovo u Koprivničko - križevačkoj županiji, vrati 
oduzeto. Svima je poznato da pojedine općine zbog smanjenja postotka isplate sredstava s 
osnove eksploatacije mineralnih sirovina upadaju u teške probleme. Što se tiče Općine 
Pitomača, napominje da se porez na dohodak i dalje dobro ostvaruje, a pristižu i sredstva koja 
se dodjeluju općini s osnove potpomognutih područja, ali bez njih bi se općina također mogla 
naći u  problemu. Zato je zamolio načelnika da se na koordinaciji s načelnicima iz susjednih 
općina postigne zajednički dogovor i upute prijedlozi na Vladu. 

Gosp. Željko Grgačić  odgovorio je da je prethodni tjedan nazočio sastanku na kojem 
je tema bila rudna renta te je i od ministra gosp. Tolušića zatražio pomoć u sazivanju sastanka 
zajedno sa saborskim zastupnicima s područja Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke 
županije na kojem bi se utvrdili prijedlozi koji će se dostaviti ministrici gospodarstva. Navodi da 
će se prema Ministarstvu gospodarstva najvjerojatnije ići s prijedlogom da se zatraži povećanje 
postotka za dodjelu sredstava s osnove rudne rente i to sa 10% na 12% te da se raspodjela 
sredstava vrši u omjeru 6% državi, 6% jedinicama lokalne samouprave koje dobivaju rentu, a 
da se iz raspodjele sredstava izuzmu županije. Nadalje navodi da bi se ovakvom raspodjelom 
povećalo punjenje ne samo općinskog proračuna, već i Proračuna RH. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

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

 
 /II. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača./ 
 
 

TOČKA 2. 
 
          Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 
na području općine Pitomača u 2016. godini. 
 

Gosp. Damir Begović podsjeća da su točke 2., 3. i 4. dnevnog reda vezane uz donijete 
izmjene Proračuna, a ovim izmjenama predlaže se povećanje iznosa korištenja sredstava 
socijalne skrbi sa 740.000,00 kuna na iznos od 853.000,00 kuna. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
O II. 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 i 4/16), iznos 
«740.000,00» zamjenjuje se iznosom «853.000,00», a riječi u zagradi «slovima: «sedamsto 
četrdeset tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «osamsto pedeset tri tisuće kuna». 
 

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

novinama" Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu. 

 
Gosp. Damir Begović navodi da se ovim izmjenama predlaže smanjenje iznosa za 

program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa 1.380.000,00 kuna na 
1.275.000,00 kuna, a u materijalima su navedene stavke koje se mijenjaju. 
 

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

O D L U K U  
O II. IZMJENI 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 2016. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/15 i 
4/16) iznos „1.380.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.275.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: 
„milijun tristo osamdeset tisuća kuna” zamjenjuju se riječima: „milijun dvjesto sedamdeset pet 
tisuća kuna“. 

 
Članak 2. 

             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 80.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom 
troškova gradnje  
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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: 80.000,00 kuna 
Izvori financiranja: Proračun Općine Pitomača 
“. 

Članak 3. 
  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 715.000,00 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 15.000,00 kuna 

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

Izgradnja i  
uređenje 280.000,00 kuna 

3. Izgradnja dijela ceste (Ljudevita Gaja) Izgradnja 270.000,00 kuna 

4. Izgradnja biciklističkog odmorišta i 
vidikovca Izgradnja        150.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 715.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
“. 

 
Članak 4. 

             Odluka o II. izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 4. 

 
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu. 
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Gosp. Damir Begović iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog izmjena 
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa donijetim 
izmjenama Proračuna. 
 

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

O D L U K U 
O II. IZMJENI 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 na području 
općine Pitomača za 2016. godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 9/15 i  4/16) 
mijenja se i glasi: 
         „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu planirana su u iznosu od 1.370.000,00 kuna (slovima: milijun 
tristo sedamdeset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
- komunalna naknada          1.180.000,00 kuna 
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta.                           190.000,00 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  
trupa cesta  

310.000,00 kuna 

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 
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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 140.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 400.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 540.000,00 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: 1.370.000,00 kuna 

„ 
 

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

TOČKA 5. 
 

 Donošenje  II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2016. godinu. 

 
Obzirom da nije bilo pitanja po dostavljenom prijedlogu za II. Izmjene Financijskog 

plana Dječjeg vrtića, predsjednik daje prijedlog na glasovanje. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
 

  
 1. Prihvaćaju se II. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2016. 
godinu.  
 2. II. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu sastavni su 
dio ove Odluke. 
 3. II. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
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TOČKA 6. 
 

Donošenje II. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2016. godinu. 

 
 Gđicu Ivanu Deskar interesira stavka - reprezentacija te pita što spada u ostale tekuće 
donacije. 
 Sjednici je nazočan privremeni ravnatelj Centra za kulturu gosp. Rajko Stilinović koji 
pojašnjava da su troškovi reprezentacije utrošeni isključivo na domjenke izvođača, organizirane 
uglavnom u pivnici. Nadalje navodi da u ostale tekuće rashode spadaju troškovi rasvjete, 
razglasa, tehnike, snimanje matrica za koncerte i sl., a iznos od 20.000,00 kuna trebao bi biti 
dostatan za dolazak gostiju i organiziranje dočeka Nove godine na trgu. Istaknuo je da nisu 
planirani nikakvi prihodi od ulaznica jer su svi koncerti humanitarnog karaktera.  
 

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

O D L U K U 
 

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

 
TOČKA 7. 

 
Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice 

Pitomača. 
 
Gosp. Damir Begović podsjeća da se na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice nitko nije javio te se predlaže imenovanje Irene Gavrančić vršiteljicom dužnosti 
ravnatelja, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu 
dana. 

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

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

 

1. IRENA GAVRANČIĆ iz Otrovanca 146, OIB: 80764943719, imenuje se vršiteljem 
dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
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TOČKA 8. 
 
Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja 

nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Pitomača. 
 
Gosp. Damir Begović iznosi da su u prijedlogu Odluke po rapisanom javnom natječaju 

za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Pitomača na 
razdoblje od dvije godine, navedeni ponuditelji, te otvara raspravu. 
 

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

O D L U K U  
o izboru osobe za povjeravanje poslova  

održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Pitomača 
 
 

 1. U postupku prikupljanja pisanih ponuda po raspisanom javnom natječaju za 
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova za komunalnu djelatnost održavanje nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima s ciljem potpisivanja Ugovora o povjeravanju poslova na razdoblje od 
dvije godine, podijeljenog u pet grupa, s planiranim sredstvima za dvije sezone u iznosu od 
400.000,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniža ponuđena cijena, odabire se 
ponuda ponuditelja kako slijedi: 

GRUPA A. – ZONA 1. 
  ZLATKO, Obrt za usluge građevinskom mehanizacijom vl. Zlatko Jakupec, 
Pitomača, Vladimira Nazora 126, OIB: OIB: 60689568281, cijena ponude 300,00 kn/sat 
bez PDV-a. 

GRUPA B. – ZONA 2. 
  PALKOVIĆ d.o.o., Velika Črešnjevica, Velika Črešnjevica 165, OIB: 
22541667976, cijena ponude 305,00 kn/sat bez PDV-a, odnosno 381,25 kn/sat s uključenim 
PDV-om. 
 

GRUPA C. – ZONA 3. 
  KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare, Kladare 19, OIB: 55359129997, cijena 
ponude 545,00 kn/sat bez PDV-a, odnosno 681,25 kn/sat s uključenim PDV-om. 

GRUPA D. – ZONA 4. 
  PALKOVIĆ d.o.o., Velika Črešnjevica, Velika Črešnjevica 165, OIB: 
22541667976, cijena ponude 610,00 kn/sat bez PDV-a, odnosno 762,50 kn/sat s uključenim 
PDV-om. 
 

GRUPA E. – ZONA 5. 
  KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare, Kladare 19, OIB: 55359129997, cijena 
ponude 620,00 kn/sat bez PDV-a, odnosno 775,00 kn/sat s uključenim PDV-om. 
  

2. Vrsta poslova određuje se sukladno ponudbenom troškovniku odabranog ponuditelja, 
a opseg se utvrđuje temeljem stvarnih potreba, godišnjim Programom održavanja komunalne 
infrastrukture, Planom rada zimske službe, godišnjeg proračuna, odnosno izdanih naloga od 
strane Općine Pitomača na rok od 2 godine (zimski period 2016./2017. i 2017./2018.).  
 
 3. Na temelju ove odluke Općinski načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa odabranim 
ponuditeljima Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim 
uvjetima na području općine Pitomača. 
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 4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim 
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove Odluke. 
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 9. 
 
Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od 

posebnog interesa za Općinu Pitomača. 
 
Gosp. Damir Begović iznosi da se predlaže dopuna Odluke na način da se u popis 

pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača uvrsti „SOLARPIT“ d.o.o. Pitomača. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

           
O D L U K U 

o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa  
za Općinu Pitomača 

 
Članak 1. 

 U Odluci o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/16), u članku 2. stavku 2. dodaje se nova točka 6. 
koja glasi: 
 „SOLARPIT d.o.o., Pitomača, Trg kralja Tomislava 18, OIB: 16341790945.“ .      
     

Članak 2. 
       Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 10. 
 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu 

ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane 
ceste u Sedlarici“. 

 
Gosp. Zoran Kovač upitao je koja je to cesta u Sedlarici i u kojoj fazi je projektna 

dokumentacija? Također ga zanima da li će to biti gotovo na vrijeme s obzirom da je natječaj 
otvoren još 20-tak dana. 

Gđa Maja Brođanac odgovorila je da je projektna dokumentacija u fazi izdavanja 
građevinske dozvole, a radi se o cesti koja se nalazi u ulici u kojoj stanuje vijećnik gosp. Zoran 
Kovač (Sedlarica od kućnog broja 32 do 42). Nadalje, odgovara da natječaj traje do 23. 
prosinca o.g. te se očekuje da će se do tada izdati građevinska dozvola kako bi se na vrijeme 
prijavili na otvoreni natječaj. 

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

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 
„Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Sedlarici“ 
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Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području 

općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Sedlarici“.  
 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., Mjera 07, podmjeru 7.2., tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u 
građenje nerazvrstanih cesta“.  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka, ovom 
Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove Odluke sukladno članku 16. stavak 13. 
Pravilnika o provedbi mjere 07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne 
novine” br. 71/16), u prilogu ove Odluke, koji čini njezin sastavni dio. 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis 
krajnjih korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora 
sredstava i analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu 
projekta/operacije, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost 
projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

Članak 4. 
Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u članku 1. ove Odluke na 

natječaj za Mjeru 07, podmjeru 7.2., tip operacije 7.2.2. Programa ruralnog razvoja RH za 
razdoblje 2014.- 2020.  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 
 

TOČKA 11. 
 
Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u 

inozemstvu u akademskoj godini 2016./2017. (Marko Vida). 
 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da Odluku o dodjeli inozemne stipendije donosi Vijeće. 

U ovom slučaju radi se o tome da je korisnik stipendije za studij u inozemstvu Marko Vida, koji 
je završio 1. godinu studija u Velikoj Britaniji, promijenio studij i upisao 2. godinu u Dablinu, 
Republici Irskoj. Dostavio je potvrdu o upisu i budući da ostvaruje jako dobre rezultate, 
predlaže se Općinskom vijeću da odobri nastavak primanja stipendije. 

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

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij 

u inozemstvu u akademskoj godini 2016./2017. 
 

1. MARKU VIDI iz Pitomače, Ljudevita Gaja 125, redovnom studentu II. godine studija 
Dublin institute of technology (DIT), Republika Irska, odobrava se nastavak primanja stipendije,  
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odobrene u akademskoj godini 2015./2016., za studij na BSc Information Technology 
Practitioner Coventry, Velika Britanija, budući imenovani ispunjava tražene uvjete iz članka 20. 
Pravilnika o dodjeli stipendije Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13, 
u nastavku: Pravilnik) za nastavak primanja iste. 
  2. Sa imenovanim će se zaključiti Dodatak Ugovoru o stipendiji kojim će se regulirati 
nastala promjena, dok ostala međusobna prava i obveze, sukladno Odluci o stipendiji Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13 i 6/16), Pravilniku i ovoj Odluci ostaju 
nepromijenjena.  

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

 
 

TOČKA 12. 
 
Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u 

inozemstvu u akademskoj godini 2016./2017. (Dario Lovreković). 
 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Dario Lovreković iz Pitomače upisao I. godinu na 

studiju elektrotehnike u Mariboru te je prijedlog Povjerenstva da se imenovanom odobri 
stipendija u iznosu od 1.400,00 kuna mjesečno. 
 

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

O D L U K U 
o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij 

u inozemstvu u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 

1. DARIJU LOVREKOVIĆU iz Pitomače, V. Nazora  88, redovnom studentu I. godine 
na magistarskom studiju elektrotehnike, na Fakultei za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko u Mariboru (FERI) dodjeljuje se stipendija Općine Pitomača budući ispunjava sve 
tražene uvjete iz članka 7. stavak 3. Pravilnika o dodjeli stipendije Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 7/13, u nastavku: Pravilnik). 
  2. Iznos stipendije iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 1.400,00 kuna 
mjesečno, osim za mjesece kolovoz i rujan kada se ne isplaćuje.  

Stipendija iz točke 1. traje do stjecanja statusa apsolventa pod uvjetom da redovno 
upisuje svaku akademsku godinu, a isplaćivati će se na žiro-račun imenovanoga počevši od 
mjeseca studenoga 2016. godine.  

3. Predmetna stipendija odobrava se pod uvjetom da kućanstvo imenovanoga ima 
izmirene sve obveze prema Proračunu Općine Pitomača, Dječjem vrtiću „Potočnica“, t.d. 
Komunalno Pitomača d.o.o., t.d. Plinkom d.o.o. i t.d. Vodakom d.o.o. 

4. Sredstva za isplatu stipendije iz točke 1. ove Odluke teretiti će proračunsku poziciju - 
stipendije i školarine, pozicija 69, osnovni račun 37215.  

5. S imenovanim zaključiti će se Ugovor o stipendiji kojim će se regulirati međusobna 
prava i obveze sukladno Odluci o stipendiji Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 7/13 i 6/16, u nastavku: Odluka), Pravilniku i ovoj Odluci.  

6. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača.  
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TOČKA 13. 
 
Različito.  
 

 Gosp. Damir Begović podsjetio je vijećnike da su primili prijedlog Proračuna za 2017. 
godinu te zamolio sve koji imaju prijedloge i realne želje koje bi doprinijele boljitku svih 
mještana Općine Pitomača, da te prijedloge dostave u Općinu. Koristi priliku zahvaliti kolegama 
iz oporbe jer rijetke su općine u kojima se odluke donose u pravilu 90% jednoglasno, kao što je 
to u Općini Pitomača. Ujedno im upućuje ispriku u svezi održane rasprave na Pitomom radiju u 
kojoj su sudjelovali i zamjenik načelnika gosp. Ivan Erhatić i gosp. Darko Tkalčec. Radilo se o 
donošenju Proračuna i tom prilikom voditelj je u šali upitao oporbene vijećnike zbog čega su 
podržali proračun, odnosno da li je to zato što nisu imali pametnijeg prijedloga? Smatra da 
takva primjedba nije bila na mjestu i da to nije korektno jer vjeruje da su oporbeni vijećnici 
podržali taj proračun iz razloga što je isti prethodno bio stavljen na uvid i neke sugestije (npr. 
gosp. Zlatka Majstora da se ukine porez na tvrtku) prihvaćene su i oporba je također podržala 
taj prijedlog. Stoga se još jednom ispričava u svoje ime kao predsjednik Vijeća i poziva ukoliko 
imaju i sada prije donošenja Proračuna za 2017. godinu prijedloge koji su u interesu građana, 
da ih dostave pa će se svi prijedlozi razmotriti. 
 
 Gđica Ivana Deskar  osvrnula se na Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture čiji je plan bio 1.340.000,00 kn, a sada u II. Izmjenama za ovu godinu, taj plan je 
povećan na 1.370.000,00 kn. Smatra da bi se taj iznos mogao povećati, odnosno u proračunu 
za 2017. godinu barem ostati u iznosu 1.370.000,00 kn, a da to bude povećanje za 
nerazvrstane ceste. 
Nadalje se osvrnula na program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Zanima je da li je u 
planu proračuna za 2017. godinu iznos od 320.000,00 kn ili iznos od 665.000,00 kn koji je bio u 
planu proračuna za 2016. godinu.  
 Gosp. Damir Begović osvrnuo se na prijedlog povećanja sredstava za nerazvrstane 
ceste i izvjestio da već sada Općina ima obećanje odgovornih u Hrvatskim šumama. Radi se o 
tome da je Općina unazad četiri godine dobivala od Hrvatskih šuma gratis 1.000 m3 kvalitetnog 
žutog šljunka za održavanje nerazvrstanih poljskih puteva te se došlo do ukupne količine od cca 
14.000 m3 šljunka. Upravo zbog razumijevanja ljudi iz Hrvatskih šuma, stavka za nerazvrstane 
ceste nije se povećavala, jer je šljunak dobiven gratis. 
 Gosp. Željko Grgačić  u svezi sredstava za gospodarenje otpadom odgovorio je da iznos  
zavisi o tome da li će projekt za reciklažno dvorište proći na natječaju, a gosp. Damir Begović 
mišljenja je da ne treba planirati sredstva za nešto što nije sigurno da će se ostvariti, a upravo 
zato postoje izmjene i dopune proračuna da se u toku godina mogu stavke izmjeniti. 
 Na pitanje gosp. Marijana Rengela koji je rok za predaju prijedloga za izradu proračuna 
2017. godine, gosp. Damir Begović odgovorio je da se sjednica Vijeća planira oko 15. 
prosinca pa bi se prijedlozi trebali dostaviti najkasnije do 07. prosinca kako bi se isti razmotrili 
prije slanja materijala. 
  
 Gosp. Zoran Kovač upozorava da svake godine općina daje subvencije za poljoprivredu i 
gospodarstvo, ali smatra da bi se trebalo razmisliti o javnim natječajima kojima bi više ljudi 
moglo biti obuhvaćeno. Podsjeća da su do sada dodijeljena sredstva za sadnice jagoda i 
bobičasto voće, a umoljava nazočne da razmisle što bi se još moglo uključiti. 
 
 Gđa Zlata Kovačević  skreće pažnju da trenutno nema prijedlog proračuna za 2017. 
godinu jer isti nije na dnevnom redu ove sjednice te je zamolila da svi upute pismene 
prijedloge. 
  
 Gosp. Marijan Rengel  podsjetio je da se priča oko izračuna naknade za eksploataciju 
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mineralnih sirovina proteže već tri godine te je predložio ukoliko se može napraviti izračun 
prema novom Zakonu koji je stupio na snagu u vrijeme predsjednika njegove stranke tj. kakvi 
su bili omjeri i u kakvim postocima. Smatra da je najveći problem upravo postotak odnosno to 
što je agencija za ugljikovodike dobila nadzor nad novim bušotinama, a za stare bušotine nije, 
pa INA godinama isplaćuje zapravo onoliko sredstava koliko hoće isplatiti. Zamolio je da se 
usporedi taj postotak primjenjujući novi i stari zakon i to na primjeru iznosa od 1.000.000,00 kn. 
Iz izračuna bi se vidjelo koliko je općina dobivala prije sredstava s osnove rudne rente, a koliko 
sredstava dobiva trenutno. Naglašava da je problem u tome što je INA  smanjila dotaciju prema 
državi i lokalnim proračunima.  
 Gosp. Damir Begović uključuje se u raspravu i navodi da nikada, od osnivanja općine 
do danas, općina nije dobila izračun za proizvodnju nafte na svom području. Stoga se slaže s 
prijedlogom gosp. Rengela da se primjeni stari i novi model obračuna, pa ukoliko je nastala 
pogreška, istu je potrebno ispraviti i postaviti pitanje da li građani sada dišu manje 
sumporovodika, ugljikovodika i ostalih plinova i smeća nego prije dvije godine. 
 Gosp. Željko Grgačić potvrđuje da ne dobivamo nikakav obračun na osnovu kojeg se 
obračunava rudna renta, već bez ikakvih pojašnjenja dobivamo sredstva, a ova razlika od 
2.500.000,00 kn je prevelika. 
 
 Gosp. Marijan Rengel konstatira da su mjesni odbori u naseljima puno aktivniji nego u 
Pitomači te organiziraju razne akcije čišćenja mjesta, ali ujedno pita da li se u radove po 
naseljima može više uključiti Komunalno Pitomača d.o.o. sa ljudstvom i mehanizacijom. 
 Na upit gosp. Damir Begovića o kojim naseljima se konkretno radi jer prema njegovim 
saznanjima, većina mjesnih odbora je zadovoljna, gosp. Marijan Rengel odgovorio je da će to 
pripremiti za slijedeću sjednicu Vijeća. 
 Gosp. Ivan Erhatić izvjestio je da je konkretno na mjesnom groblju u njegovom naselju 
Dinjevac obojana stolarija na mrtvačnicama i to radom ljudi iz mjesnog odbora, a tako mogu i 
ostala mjesta organizirati akcije za uređenje mjesta. 
 Gosp. Marijan Rengel je mišljenja da u Pitomači gotovo sve održava Komunalno te 
skreće pažnju da i sva ostala naselja na području općine plaćaju komunalnu naknadu, a ispada 
da to moraju odrađivati sami. 
 
 Gosp. Marijan Rengel nadalje ukazuje na problem vode u Križnici te pita da li se 
razmišlja o vodovodu u Križnici. Također smatra da bi osobe koje su zaposlene u javnim 
radovim mogle urediti šetnice, odnosno puteve kako bi se turisti koji dođu u Pitomaču mogli 
prošetati uz Dravu. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da postoji idejno rješenje vodovoda, a problem je 
dovod vode preko mosta, ali nada se da će  projektna dokumentacija konačno biti gotova i da 
će se mještanima Križnice omogućiti dobivanje ispravne vode. Što se tiče šetnica, navodi da se 
o tome razgovaralo, ali problem su neriješeni imovinsko - pravni odnosi.  
U raspravu se uključuje gosp. Damir Begović koji iznosi da će biti problem oko uređenja 
šetnica jer se radi o površini kojom raspolažu Hrvatske vode ili prolaze kroz privatna zemljišta. 
 Gđa Maja Brođanac podsjeća da je Općina Pitomača u provedbi projekta koji se 
financira kroz EU program LIFE+ pod nazivom „LIFE – Stara Drava“ i u njemu je predviđeno da 
se kroz Križnicu urede poučne staze što je aktivnost projektnog partnera Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. 
Trenutno se radi na pripremi projektne dokumentacije, a sljedeće godine je predviđeno 
izvođenje radova. Također, pojašnjava da je Općina Pitomača trenutno u provedbi aktivnosti 
uspostave Edukativnog parka Natura 2000 na lokaciji bivše vojne karaule (prema Jadi) gdje će 
se očistiti prostor oko karaule te napraviti velika nadstrešnica za izletnike, urediti prilazni put i 
poučne šetnice, a radovi su predviđeni početkom sljedeće godine. 
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 Gosp. Marijan Rengel zamolio je ukoliko započnu radovi na kružnom toku koji se 
namjerava raditi u Pitomači, da se ne daju obećanja kako će se na tome raditi mjesec dana, a 
na kraju ispadne da se radi nekoliko mjeseci kao što je bio slučaj u Kloštru Podravskom. 
  
 Gosp. Mirko Pavleković  podsjeća da Općina daje subvencije za umjetno 
osjemenjivanje  krava te predlaže da se u istom postotku izdvoje sredstva za subvencioniranje 
osjemenjivanja krmača. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da će stručne službe zatražiti od Veterinarske 
ambulante podatke o  tome koliko bi to bilo na godišnjoj razini.  
 
 Gosp. Josip Poljak osvrnuo se na javne radove za koje smatra da se previše koriste za 
određene poslove, odnosno protiv je toga da se bez ikakve naknade kosi ispred kuća nekih 
mještana koji žive u Zagrebu, radno su sposobni, ali ne dolaze i ne održavaju svoje površine. 
Smatra da bi takvi trebali platiti uslugu čišćenja. 
 Gosp. Željko Grgačić skreće pažnju da treba razlikovati osobe zaposlene u javnim 
radovima od osoba zaposlenih kao radnici za opće dobro (korisnici socijalne pomoći) koji 
odrađuju 60 sati mjesečno jer Općina i njih šalje u naselja. 
 Gđa Zlata Kovačević izvjestila je da postoji mogućnost slanja prekršajnog naloga svima 
onima koji ne odražvaju javnu površinu, što potvrđuje i gosp. Damir Begović, ali upozorava 
da treba konkretno navesti o kojim se osobama radi kako bi se moglo postupiti sukladno 
općinskoj odluci. 
 
 Gosp. Zorana Kovača interesira koliko na području općine ima osoba koje dobivaju 
socijalnu naknadu, na što je Općinski načelnik odgovorio da općina nema podatke o osobama 
koje primaju pomoć. 
 Gosp. Damir Begović napominje da zahvaljujući upravo korisnicima socijalne naknade, 
Općina Pitomača koja je bila perjanica gospodarstva, sada je ostala perjanica kulture, sporta i 
infrastrukture. Također po statistici ispada da smo mi najsiromašnija općina u ovom dijelu 
sjeverozapadne Hrvatske jer prema podacima 40,8% stanovništva u Pitomači izjašnjava se da 
su siromašni, što se ne može smatrati istinitim. Predložio je da se zatraži broj korisnika socijalne 
naknade ukoliko se ne mogu dobiti imena i prezimena korisnika. 
 Gosp. Mirko Pavleković konstatira da u prošlim vremenima korisnici socijalne pomoći 
nisu mogli biti oni koji su imali imovinu i određene nasljednike za tu imovinu, a sada je dovoljno 
da se priloži određena dokumentacija na osnovu koje mnogi dobiju socijalnu pomoć.  
 
 Gđa Zlata Kovačević izvjestila je da se 27. studenoga o.g. održava humanitarni koncert 
pa je zamolila vijećnike da pomognu kupnjom ulaznica, a sredstva će se donirati Ligi borbe 
protiv raka. 
 

 
         Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 18,55 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
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