
Z A P I S N I K 
sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 19. prosinca 2016. godine 
 
  
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/18, Urbroj: 2189/16-16-1 od 13. 
prosinca 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.  Mirko Pavleković, 
 7.  Tomislav Lovreković, 
 8.  Josip Poljak, 
 9.  Dinko Begović, 
 10. Ivana Deskar, 

11. Zlatko Majstor, 
 12. Zoran Kovač. 
 Nisu nazočni: Marijan Rengel, te Željka Begović, Tomo Fiipović, Marijan Mikec i Vedrana 
Šantek 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, 
          - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
          - Monika Vranek, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko-pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
          - Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
          - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
 - Rajko Stilinović, privremeni ravnatelj Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
          - predstavnik medija. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  konstatira da je sjednici nazočno 
12 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 : 

 
1. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 

2019. godinu, 
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, 

 3. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača  
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u 2017. godini, 

4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2017. godinu, 
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2017. godinu, 
          6. Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 
   7.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu, 
   8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, 
 9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 
     10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu, 

11. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 
2016. godini, 
 12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 
Općine Pitomača za 2017. - 2020. godinu, 
 13. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 
 14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova – 
Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ 
(LIFE13NAT/HU/000388) 
 15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlaštenja 
Središnjem tijelu za javnu nabavu, 

16. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole 
Stjepana Sulimanca, 
          17. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2017. godinu i projekcije 
za 2018. i 2019. godinu, 

18. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
 19. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i 
projekcije za 2018. i 2019. godinu, 
  20. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu i 
projekcije za 2018. i 2019. godinu, 
 21. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje 
Općine Pitomača, 
 22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
na području općine Pitomača, 
 23. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pitomača, 
          24.  Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
 
   - Verifikacija zapisnika sa  24. sjednice 
 
 Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 
 

- Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor postavlja pitanje Općinskom načelniku u svezi odvoza smeća i  
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navodi da bi se po Zakonu o komunalnom otpadu trebao najmanje jednom godišnje odvoziti 
krupni komunalni otpad, ali skreće pažnju da se to ove godine nije provelo na području općine. 
Također je zamolio da se razmisli o naplati komunalnog otpada prema količini kako ne bi došlo 
do tužbi i problema.  

Nadalje je upitao zašto kasni dovršenje obnove mosta na Dravi i zašto su stali radovi na 
kapelici na groblju u Pitomači, odnosno zašto to još nije završeno. Smatra da je sve to 
dogovoreno prekasno te je zamolio da se ubuduće prilikom potpisivanja ugovora o izvođenju 
radova propišu rokovi kojih se izvođači moraju pridržavati. 
 U svezi odvoza komunalnog otpada gosp. Željko Grgačić odgovorio je da će se 
dostaviti upit direktoru Komunalno Pitomača d.o.o. zašto se to nije provodilo ove godine, a što 
se tiče naplate komunalnog otpada po količini, navodi da bi tu moglo biti problema jer kamioni 
koje ima Komunalno, ne udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno nemaju nastavak potreban 
za odvoz otpada na takav način.  

Na pitanje u svezi mosta na Dravi, pojasio je da je povučena žica, a u međuvremenu se 
uspjelo od Šumarije Virovitica kupiti 40 m3 hrastovih trupaca koji su ispiljeni u pilani Pilmat te 
su ukupni troškovi dasaka i piljenja isnosili manje od 30.000,00 kuna, a s radovima se mora 
pričekati proljeće kada će daske biti suhe.  

Na pitanje za radove na kapelici gosp. Rajko Stilinović  obrazložio je da je trebalo  
postaviti pocinčani lim te su konzervatori tražili nadogradnju krova, što će se napraviti kroz 10-
tak dana, ali temperatura ne smije biti preniska. Nadalje navodi da je plaćen samo onaj dio 
radova koji je napravljen. 

  
 Gđica Ivana Deskar zahvaljuje na pismenim odgovorima vezano uz zaposlenje u 
Općini za prošlu i ovu godinu, a interesira je da li su u planu nova zapošljavanja u Općini. 
Ujedno pita kako posluje Draft d.o.o. te u kojoj je fazi Solarpit d.o.o.? 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je gosp. Davor Deskar, direktor Draft d.o.o. 
odradio puno projekata, ali i pružio pomoć privatnim OPG-ima u izradi projekata i to za općine 
Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Špišić Bukovicu i Pitomaču te smatra da bi trebalo još 
nekoga zaposliti jer imenovani ne može sve te poslove sam obavljati. Što se tiče pitanja za nova 
zapošljavanja u općinu, navodi da za sada nisu u planu. 
 Gosp. Danijel Petković  uključuje se u raspravu i napominje da prema sistematizaciji 
postoji određeni broj radnih mjesta koja nisu popunjena, a ukoliko se netko zapošljava, 
potrebno je napraviti Plan prijema za narednu godinu koji se riješava nakon donošenja 
Proračuna. Što se tiče Solarpit d.o.o., pojašnjava da su se njegovi predstavnici javili 
Zagrebačkoj i Slatinskoj banci za kreditna sredstva da bi otplatili potraživanja firme VITAFLORA 
d.o.o. jer su ušli u zakup poslovnih prostora. Isti su imali namjeru pokrenuti proizvodnju najprije 
u Čačincima kao I. fazu, a nakon toga raditi projektnu dokumentaciju za Pitomaču. 
Dokumentacija u svezi ulaganja u Kladare se još ne radi, a gđa iz Kanade dolazi početkom 
2017. godine pa će imati nove informacije. 
 Gosp. Damir Begović napominje da je Općina Pitomača napravila sve što je od nje 
traženo u smislu da se osiguraju maksimalno povoljni uvjeti za Solarpit d.o.o. u gospodarskoj 
zoni Kladare, a sve ostalo zavisi od njih. Iznosi svoje osobno mišljenje da ne možemo utjecati 
na to da li će isti željeti investirati na našem području. Što se tiče zapošljavanja, odgovara da  
može biti sistematizirnao puno radnih mjesta, ali prema njegovom mišljenju, ne treba novih 
zapošljavanja u Općini. 
 

TOČKA 1. 
 

Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu s projekcijama za 
2018. i 2019. godinu. 
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Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  konstatira da je prijedlog 

Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu zajedno sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu 
kao i Planom razvojnih programa dostavljen u materijalima za ovu sjednicu te podsjeća 
vijećnike da je isti bio stavljen na savjetovanje unatrag mjesec dana, a prema njegovom 
saznanju, nitko nije dostavio nikakve prijedloge. Obzirom da je detaljno obrazloženje proračuna 
također dostavljeno u materijalima, predsjednik otvara raspravu. 

 
Gđica Ivana Deskar zamijetila je da su u planu Proračuna za 2017. godinu planirane 

pomoći u iznosu od 6.453.000,00 kn, dok je II. Izmjenama i dopunama Proračuna za ovu 
godinu taj iznos bio 5.528.000,00 kn. Smatra da je planirani iznos za 2017. godinu preveliki te 
stoga pita koja su očekivanja od proračuna za narednu godinu s obzirom na planirani iznos.  

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da se gledajući strukturu samog Proračuna i 
usporedbe s prijašnjim dolazi do spoznaje da su prihodi od imovine koji su do sada bili zajedno 
s poreznim prihodima najveće stavke, ove godine manji, a to je zbog neostavarenja rente. Iz 
razloga da bi se u Proračunu nadometnuli potrebni prihodi, a koje ne možemo financirati iz 
rente jer tih prihoda više nema, odlučeno je da se pojačaju aktivnosti vezane za pristup 
sredstvima određenih ministarstava i Europske unije, odnosno prihode od pomoći s državne 
razine. U obrazloženju su navedeni prihodi koji će se tražiti od određenog ministarstva, u kojem 
iznosu i za koju namjenu će se potraživati sredstva, sve u ukupnom iznosu od 6.453.000,00 kn. 
Radi se o inicijalnim sredstvima, a očekuje se i povećanje sredstava pomoći s državne razine 
koja će sa 3.800.000,00 kn porasti za 300.000,00 kn na godišnjoj razini. 

Gosp. Damir Begović upozorava da se sredstva rente smanjuju i izvješćuje da je Klub 
zastupnika HSS-a u Hrvatskom saboru pokrenuo inicijativu prikupljanja potpisa za poduzimanje 
mjera po pitanju rente i izražava uvjerenje da će saborski zastupnici s područja Virovitičko -
podravske županije, bez obzira na stranačku pripadnost, podržati  tu peticiju i da će se sakupiti 
dovoljan broj potpisa koji će potaknuti raspravu u Saboru jer mnoge općine imaju isti problem. 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da se u Proračunu ne ide na smanjenje određenih 
naknada. Smatra da bi trebalo razmisliti o smanjenju komunalne naknade. 

Gosp. Danijel Petković navodi da u vrijeme kada je prijedlog Proračuna stavljen na 
savjetovanje, Zakon o lokalnim porezima nije još stupio na snagu pa su u planu projekcije 
upisani svi prihodi od poreza (porez na kuće za odmor, porez na tvrtku), komunalna naknada i 
sl. U međuvremenu je Zakon o lokalnim porezima usvojen i stupiti će na snagu početkom 2017. 
godine te će se  I. izmjenama i dopunama Proračuna izvršiti korekcija.  

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 3 glasa PROTIV (Ivana Deskar, Zoran 
Kovač, Zlatko Majstor) donijelo je 
  
 

 
PRORAČUN OPĆINE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA 

ZA 2018. I 2019. GODINU 
 

 
 /Proračun Općine za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu sastavni je dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 



 
- 5 - 

 
    TOČKA 2. 

 
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
 
Gosp. Damir Begović podsjeća da su točke 2. do 10. današnjeg dnevnog reda vezane 

uz donijeti Proračun za 2017. godinu te otvara raspravu. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA GLASA (Ivana Deskar, 

Zoran Kovač) donijelo je 
 

   O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu 

 
 /Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu sastavni je dio 
zapisnika/. 
 
 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2017. godini. 

 
Gosp. Damir Begović napominje da je u članku 3. prijedloga Programa detaljno  

navedena namjena sredstava socijalne skrbi za koje je u Proračunu planiran iznos od 
863.000,00 kuna. 

Gosp. Zlatko Majstor upitao je načelnika da li je ove godine planirana jednokratna 
pomoć umirovljenicima povodom božićnih blagdana, na što je gosp. Željko Grgačić odgovorio  
da se unatrag nekoliko godina umirovljenicima isplaćivala božićnica, a od ove godine se prešlo 
na davanje uskrsnice, pa će se u narednoj godini najvjerojatnije isplatiti uskrsnice. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA GLASA (Ivana 

Deskar i Zoran Kovač) donijelo je 
 

 P R O G R A M   
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

 NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2017. GODINI 
 
 /Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. 
godini sastavni je dio zapisnika/.   
   

TOČKA 4. 
 

Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2017. godinu. 

 
Gosp. Damir Begović  iznosi da su za Program održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2017. godini planirana sredstva u iznosu od 1.360.000,00 kuna. 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 
 
           /Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za području općine 
Pitomača za 2017. godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 5. 

 
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
 
Gosp. Damir Begović iznosi da su za Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini planirana sredstva u iznosu od 860.000,00 kuna. 
 
Gosp. Zlatko Majstor konstatira da za održavanje groblja i mrtvačnica postoji donacija 

iz općinskog proračuna, a osobno smatra da su grobne naknade u Pitomači među najvećima u 
RH, jer prema njegovom saznanju ista u Đurđevcu iznosi 40,00 kn za grobno mjesto,  u Kloštru 
Podravskom 10,00 kn, dok je u Pitomači 60,00 kn. 

Gosp. Željko Grgačić uključuje se u raspravu i navodi da će se od Komunalno 
Pitomača d.o.o. zatražiti izvješće o iznosima grobne naknade, odnosno usporedba sa cijenama u 
susjednim komunalnim tvrtkama. 

 
Nakon rasrave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM GLASOM (Zlatko 

Majstor) donijelo je 
 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 

            /Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Pitomača za 2017. godinu sastavni je dio zapisnika/.  
       
 

TOČKA 6. 
 

Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  
zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske. 

 
  
Gosp. Damir Begović podsjeća da su u članku 3. Programa navedeni projekti i aktivnosti na 
koje se namjeravaju utrošiti sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.  

 
Gosp. Zoran Kovač upitao je koliko Općina godišnje uprihoduje od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta?  
   Gosp. Marinko Barčan odgovorio je da se prihoduje 560.000,00 kuna kao što je i planirano, 
na što je gosp. Zoran Kovač  skrenuo pažnju da je u Programu održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture planiran prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu  
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160.000,00 kuna, a ako se zbroji sa ovih 560.000,00 kuna, ispada veći iznos. Stoga je zamolio  
da se provjeri izračun, izvrši ispravak te dostavi pismeni odgovor. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA GLASA (Ivana Deskar 
i Zoran Kovač), donijelo je 
 

   P R O G R A M 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 
 
UVOD 

Članak 1. 
           Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača. 
 
SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA               
 

Članak 2. 
              Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2017. godinu planirana su za ostvarenje u 
iznosu od 560.000,00 kuna i to od prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
 
NAMJENA SREDSTAVA 

Članak 3. 
          Sredstva ostvarena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta utrošiti će se na 
slijedeće projekte i aktivnosti:  
 
1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu 
 
          Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2017. godini 
obuhvaća sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta u 
naseljima na području općine Pitomača koje se koriste za ulazak u naselje i prometovanje 
poljoprivredne mehanizacije. Za provedbu ovih aktivnosti planirani su slijedeći iznosi:  

 uređenje poljskih putova - 63.000,00 kuna, 
 održavanje nerazvrstanih cesta - 80.000,00 kuna. 
 
2. Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede 
         Programom će se sufinancirati projekti poticanja poljoprivredne proizvodnje tipa 
provođenja analize kvalitete poljoprivrednog zemljišta, izobrazbe poljoprivrednika za rukovanje 
pesticidima i strojevima u poljoprivredi, subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja 
goveda, a prema potrebi provoditi će se edukacija, promidžba i informiranje ruralnog 
stanovništava o europskim fondovima, mogućnostima unaprjeđenja gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem, o održivom razvoju, ekološkoj proizvodnji i slično. U 2017. godini za 
ove projekte i aktivnosti planira se 240.000,00 kuna. 
 
3. Deratizacija, dezinsekcija i veterinarske usluge 
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          U 2017. godini provoditi će se programi deratizacije i dezinsekcije te ostalih veterinarskih 
usluga radi sprječavanja  uzroka nastalih štetnim djelovanjem poljoprivredne proizvodnje, za što 
su planirana slijedeća sredstva: 
 
 provođenje deratizacije i dezinsekcije - 81.000,00 kuna,  
 veterinarske usluge zbrinjavanja životinjskih lešina i higijeničarske službe - 30.000,00   
          kuna, 

 subvencija pregleda na trihinelozu - 40.000,00 kuna.  
  
4. Geodetsko - katastarska izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta i sređivanje vlasničkih 
odnosa nad istim  
 
          Za rješavanje geodetsko - katastarske izmjere državnog poljoprivrednog zemljišta i 
sređivanje vlasničkih odnosa nad istim u 2017. godini planirana su sredstva u slijedećim 
iznosima:  
 
 objave oglasa - 6.000,00 kuna, 
 izmjera državnog poljoprivrednog zemljišta - 20.000,00 kuna. 
 
REALIZACIJA PROGRAMA 

Članak 4. 
          Planirana i raspoređena novčana sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog 
Programa izdvajati će se iz Proračuna Općine Pitomača u skladu s dinamikom njegovog 
punjenja.  
          Planirana i raspoređena sredstva za projekte i aktivnosti iz članka 3. ovog Programa 
mogu se tijekom godine izmjenom Proračuna Općine Pitomača mijenjati ovisno o ostvarenju 
proračunskih prihoda i ukazanim potrebama. 
          Za realizaciju ovog Programa zadužen je Općinski načelnik. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 

01. siječnja 2017. godine. 
TOČKA 7. 

 
   Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu. 

 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je  
 

P R O G R A M 
utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

        Programom utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih 
dobara na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
         Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Pitomača za 2017. godinu u 
ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna. 
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Sredstva spomeničke rente koriste se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. 
 

Članak 3. 
         Sredstva spomeničke rente utrošiti će se za provođenje aktivnosti na projektu Objekti u 
kulturi. 
 

Članak 4. 
        Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a objaviti će se u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 8. 

  
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu. 

 
Gosp. Damir Begović navodi da je iz materijala vidljivo da se sredstva šumskog 

doprinosa za 2017. godinu namjeravaju koristiti za izgradnju vodoopskrbne i kanalizacijske 
mreže. 

 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je  
 

P R O G R A M 
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

         Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. 
godinu kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni 
sortimenti) u visini 3,5%, a u područjima od posebne državne skrbi u visini od 5% prodajne 
cijene proizvoda na panju. 
 

Članak 2. 
         Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na poseban račun jedinice lokalne samouprave 
područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za financiranje izgradnje 
komunalne infrastrukture. 
 

Članak 3. 
         U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2017. godinu planiraju se u 
iznosu od 200.000,00 kuna, a koristit će se za sufinanciranje: 
- izgradnje vodoopskrbne mreže - 100.000,00 kuna, 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 100.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
         Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2017. godine. 

 
TOČKA 9. 

 
Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu. 
 

          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je  
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P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 

 
 

Članak 1. 
           Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

Članak 2. 
          Prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi predstavlja iznos u visini od 30% naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, a koristi se namjenski za izradu prostornih planova te za 
poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja. 
 

Članak 3. 
           Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. 
godinu, planirana u iznosu od 250.000,00 kuna utrošiti će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu - 50.000,00 kuna, 
- izgradnju javno prometnih površina - 200.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
          Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2017. godine. 

 
TOČKA 10. 

 
   Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je  
 

O  D   L   U   K  U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2017. godinu koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

Članak 2. 
U Proračunu Općine Pitomača za 2017. godinu osigurana su sredstva za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 27.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 
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Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj 

stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola. 

 
Članak 4. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.500,00 kuna. 
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u 

iznosu od 150,00 kuna. 
 

Članak 5. 
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana 

u Proračunu Općine Pitomača za 2017. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća 
i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi: 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) - 12.300,00 kuna, 
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) - 3.150,00 kuna, 
- Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) - 7.650,00 kuna, 
- Hrvatskoj stranci pravne države (HSPD) - 1.500,00 kuna, 
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima (HNS) - 1.500,00 kuna. 
 

Članak 6. 
Naknada troškova iz članka 5. ove Odluke izvršiti će se s proračunske pozicije Donacije 

političkim stranaka u proračunu 2017. godine, a uplatiti će se na žiro-račun političke stranke. 
 

Članak 7. 
 Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za financije i proračun. 

 
Članak 8. 

 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. siječnja 2017. godine. 
  

TOČKA 11. 
 

Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača 
u 2016. godini. 

 
Gosp. Damir Begović  istaknuo je da iz Zakona o sustavu civilne zaštite proizlazi 

obveza Općine da uz Proračun za 2017. godinu razmotri Analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području općine za 2016. godinu.  

Gosp. Zlatko Majstor ima primjedbu na upisani broj specijaliziranih vatrogasaca (522) 
jer zbroj nije točan, pa moli da se to ispravi. 

Gosp. Zoran Kovač također je zamijetio da je pogreška kod upisanog broja osobnih 
automobila pa je također zamolio da se to provjeri i izvrši ispravak. 

Gđa Monika Vranek odgovorila je da je izvješće dobiveno od HGS-a te će se još 
jednom provjeriti i izvršiti ispravak.  

 
Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA  

U 2016. GODINI 
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 /Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2016. godini 
sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 12. 

 
Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području općine Pitomača za 2017. - 2020. godinu. 
 

Gosp. Damir Begović podsjeća da iz Zakona o sustavu civilne zaštite proizlazi i obveza 
Općine da uz Proračun za 2017. godinu donese Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite za razdoblje od 2017. do 2020. godine te otvara raspravu.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijel oje 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području općine Pitomača za 2017.-2020. Godinu 

 
 
 /Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 
2017. – 2020. Godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 13. 

 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 

zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
 

 Gosp. Damir Begović izvješćuje da se ovom Odlukom predlaže davanje financijskog 
osiguranja Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u obliku bjanko zadužnice, 
za sufinanciranje projekta SIGURNIJE JE NA IGRALIŠTU u vrijednosti od 300.000,00 kuna.  
Obzirom da Općinski načelnik ima mogućnost potpisa do iznosa od 101.307,88 kuna, potrebna 
je suglasnost Općinskog vijeća. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 
 

Članak 1. 
          Donosi se Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: Ministarstvo), za 
sufinanciranje radova i usluga za projekt SIGURNIJE JE NA IGRALIŠTU pod referentnim brojem 
PORLZ403 prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice od 08. ožujka 2016. godine i 
Ugovora o sufinanciranju, KLASA:911-01/16-01/03, URBROJ:2189/16-16-4. 
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Članak 2. 
Na traženje Ministarstva, Općina Pitomača daje osiguranje u obliku ovjerene bjanko 

zadužnice na iznos do 300.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača za ovjeravanje bjanko zadužnica iz 
članka 2. ove Odluke pred Javnim bilježnikom i dostavljanje ovjerenih bjanko zadužnica 
Ministarstvu. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 14. 
 

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova – 
Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta 
„LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388). 

 
Gosp. Damir Begović obrazložio je da je iz prijedloga Odluke vidljivo da se 

NOVOGRADEC d.o.o. iz Pitomače predlaže za najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova - 
NADSTREŠNICA ZA IZLETNIKE u Križnici s ponudom u iznosu od 216.212,50 kn s PDV-om. 

Na pitanje gđice Ivane Deskar koliko je iznosila ponuda drugog ponuditelja, gđa 
Monika Vranek odgovorila je da drugi ponuditelj nije dostavio traženu dokumentaciju, 
konkretno izvadak iz sudskog registra te ponuda nije bila pravovaljana. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

za izvođenje radova - Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ 
 na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388) 

 
 
1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti - Izvođenje radova - Nadstrešnica za 

izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ 
(LIFE13NAT/HU/000388), a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita 
Gaja 26/I, OIB: 80888897427 s procijenjenom vrijednošću nabave 183.200,00 kuna (bez PDV-
a), odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 229.000,00 kuna (s PDV-om), a prema 
utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja  

 
 „NOVOGRADEC d.o.o., Vinogradska 128a, Pitomača, OIB: 42737412249, 

s ponudom od 172.970,00 kn bez PDV-a, odnosno 216.212,50 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 28. studenoga 2016., Klasa: 651-01/16-
01/12, Urbroj: 2189/16-16-9. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 
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TOČKA 15. 

 
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje 

ovlaštenja Središnjem tijelu za javnu nabavu. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira kako iz samog naslova proizlazi da se predlaže 

davanje suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlaštenja Regionalnoj energetskoj 
agenciji Sjever, za provedbu postupka javne nabave ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

Gđa Monika Vranek pojasnila je da bi Razvojna agencija Sjever provela objedinjenu 
javnu nabavu za više jedinica lokalne samouprave, pa tako i za Općinu Pitomača te je istoj do 
16.12.2016. potrebno dati suglasnost, a obzirom da se radi o iznosu koji premašuje 101.307,88  
kn do kojeg može načelnik odlučivati samostalno, potrebna je odluka Vijeća. Nadalje navodi da 
bi razvojna agencija do 31.12. o.g. raspisala poziv na nadmetanje kako bi se taj postupak 
provodio po starom Zakonu o javnoj nabavi jer od 01.01.2017. godine stupa na snagu novi 
zakon, a i troškovi bi za Općinu Pitomača bili manji od onih koje bi općina imala ukoliko bi 
samostalno provodila javnu nabavu. 

  
Gosp. Zlatko Majstor zamijetio je da su prošli rokovi (16.12.), a tek se sada donosi 

ova Odluka, na što je gosp. Željko Grgačić potvrdio da je gosp. Majstor u pravu što se tiče 
roka do 16.12., ali napominje da je Općine Pitomača izvjestila nadležne da se Vijeće održava 19. 
prosinca, te joj je odobreno da nakon 19. prosinca dostavi ovu Suglasnost. 

 
Nakon rasprave, Oćinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku 
za davanje ovlaštenja Središnjem tijelu za javnu nabavu 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općinskom načelniku radi davanja ovlaštenja 
javnom naručitelju: Regionalna energetska agencija Sjever, OIB: 91748607924, kao 
Središnjem tijelu za javnu nabavu, za provedbu postupka javne nabave, evidencijskog broja 
2/16 JN-VV i sklopi ugovor ili okvirni sporazum za predmet nabave ELEKTRIČNA ENERGIJA, a 
sve sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi. 
 

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

                                                            TOČKA 16. 
 

Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje 
škole Stjepana Sulimanca. 

 
Gosp. Damir Begović  iznosi da je Općina Pitomača u obvezi osigurati zemljište za 

izgradnju sportske dvorane Srednje škole, a zbog neuspjelih pregovora sa gosp. Krpanom i 
izmjene projekta (bez bazena), potrebno je osigurati dio zemljišta u vlasništvu Zdravka Kovača. 
Budući da Općinski načelnik ima mogućnost potpisa do 101.307,88 kuna, potrebna je 
suglasnost Općinskog vijeća. 
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Gosp. Zorana Kovača zanima koja je to nekretnina, odnosno da li se radi samo o 

zemljištu, a ovo pita iz razloga jer je cijena poprilično visoka za 2000 m2 zemljišta. 
Gosp. Zlatko Majstor slaže se s time da je cijena previsoka te je zamolio nazočnog 

gosp. Rajka Stilinovića da kao građevinski vještak iznese svoje mišljenje. 
Gosp. Rajko Stilinović odgovorio je da se radi o istoj cijeni koja je bila za kupnju 

zemljišta za Srednju školu Pitomača. Potvrđuje da se radi o građevinski uređenom zemljištu. 
 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA GLASA (Ivana Deskar, 

Zoran Kovač, Zlatko Majstor), donijelo je 
 

O D L U K U  
o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane  

Srednje škole Stjepana Sulimanca 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom odobrava se kupoprodaja nekretnine od prodavatelja Zdravka Kovača iz 
Bjelovara, Ul. F. Andrašeca 6, OIB: 21567897219, označena kao: 
- čkbr. 2185/3 Sjenokoša u Radaših sa 538 čhv., upisana u zk.ul.br. 7434 k.o. Pitomača. 
 

Članak 2.  
 Nekretnina iz članka 1. ove Odluke kupuje se putem neposredne pogodbe budući je na 
istoj planirana izgradnja sportske dvorane te je prema važećem Urbanističkom planu uređenja 
dijela naselja Pitomača namijenjena za izgradnju građevine javne i društvene namjene (Školska 
sportska dvorana sa pristupnim komunikacijama).  
 

Članak 3. 
 Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od  
128.797,20 kuna (slovima: sto dvadeset osam tisuća sedamsto devedeset sedam kuna i 
dvadeset lipa), a što je u skladu sa Procjembenim elaboratom izrađenom od strane ing. građ. 
Rajka Stilinovića, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina. 
 

Članak 4. 
 Sredstva za isplatu kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Općine Pitomača za 2016. godinu i planirana projekcijom za 2017. godinu. 
 

Članak 5. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da s prodavateljem iz članka 1. ove Odluke zaključi 
Ugovor o kupoprodaji. 

Članak 6. 
 Za izradu ugovora iz točke 5. ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača. 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 17. 

 
  Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2017. godinu i  
projekcije za 2018. i 2019. godinu. 
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        Obzirom da je Financijski plan Dječjeg vrtića sa obrazloženjem dostavljen u materijalima, 
predsjednik otvara raspravu. 
 Gosp. Zlatko Majstor  zamijetio je da se predviđa 10%-tno povećanje plaća djelatnika 
dječjeg vrtića pa je zamolio za pojašnjenje. 
 Gđa Marija Jakelić, ravnateljica dječjeg vrtića, istakunula je da se već dosta godina nisu  
povećavale plaće djelatnika vrtića, a prema Zakonu o predškolskom odgoju, iste bi se trebale 
uskladiti sa plaćama djelatnika u osnovnim školama. Ovim predloženim povećanjem to nije 
učinjeno jer bi trebala daleko veća sredstva za takovo usklađenje te je predloženo samo 
povećanje od 10% jer su plaće izrazito niske i jedne od najmanjih u usporedbi sa susjednim 
vrtićima. 
 Na pitanje predsjednika Vijeća koliko sada iznosi plaća odgojitelja, gđa Marija Jakelić 
odgovorila je da plaća iznosi 4.600,00 kn neto. 
 Gđa Nada Šegregur, općinska vijećnica, a ujedno i članica Upravnog vijeća, potvrdila 
je da je Upravno vijeće podržalo prijedlog djelatnika vrtića i predložilo da se u proračunu za 
narednu godinu predvidi 10 %-tno povećanje njihovih plaća. 

 
          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
 

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ ZA 2017. GODINU I 
PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 

 
 

/Financijski plan Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 
godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 18. 
 

Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 
izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Potočnica“. 

 
 Gosp. Damir Begović  konstatira da je prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića utvrdilo Upravno vijeće, a za isti je potrebna 
prethodna suglasnost Općinskog vijeća. 
 Ravnateljica dječjeg vrtića gđa Marija Jakelić naglasila je da je predloženo povećanje 
koeficijenta za obračun plaća spremačicama i to sa 1,60 na 1,90. Ujedno iznosi da plaća 
spremačica iznosi 2.500,00 kuna, pa se predlaže povećanje koeficijenta iz razloga što i pomoćna 
kuharica sa nižom stručnom spremom u vrtiću ima koeficijent 1,90. Što se tiče ostalih 
djelatnika, koeficijenti za njih ostaju isti. 
 
          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
Z  A  K  L  J  U Č  A  K 

o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

 
I. 

          Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o  
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unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:601-02/16-02/25, 
URBROJ:2189/16-06-01 koje se utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 29. 
sjednici održanoj dana 17. studenoga 2016. godine. 
 

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

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

 
 

TOČKA 19. 
 

Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i 
projekcije za 2018. i 2019. godinu. 

 
          Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2017. GODINU I  

PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 
 
 

/Financijski plan Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 
2019. godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 20. 
 

Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. 
godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. 

 
Gosp. Zlatko Majstor  konstatira da za razliku od Knjižnice i Dječjeg vrtića koji 

ostvaruju neke prihode, Centar za kulturu nije ostvario nikakve prihode, čak niti od prodaje 
karata. 

Gosp. Rajko Stilinović uključuje se u raspravu i pojašnjava da su se koncerti održavali 
u humanitarne svrhe te se nisu prodavale karte, ali u naredenoj godini određeni projekti će se 
nominirati, što će se urediti u I. Izmjenama Proračuna. Podsjeća da njemu u 2017. godini ističe 
mandat v.d. ravnatelja te će se raspisati natječaj za ravnatelja. 

Gosp. Damir Begović mišljenja je da Centar i dalje treba imati v.d., odnosno da ne 
treba nikoga zapošljavati jer to iziskuje financijska sredstva, a smatra da gosp. Rajko Stilinović 
jako dobro odrađuje sve poslove, za sada bez naknade. 

Gosp. Rajko Stilinović pozvao je sve nazočne da se odazovu humanitarnim 
koncertima od kojih je jedan za obitelj Car iz Velike Črešnjevice, a drugi za SOS Dječje selo 
Lekenik. 

 
          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ ZA 2017. GODINU I  
PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 
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/Financijski plan Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 

2019. godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 21. 
 

Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i 
spašavanje Općine Pitomača. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća podsjetio je da stupanjem na snagu Zakona o sustavu 

civilne zaštite, Stožer zaštite i spašavanja više ne postoji pa se predlaže donošenje ove Odluke 
kojom se ukida imenovanje članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Pitomača. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o ukidanju Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje  

Općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ukida se Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/13). 
 

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

TOČKA 22. 
 

Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području općine Pitomača. 

 
 
Nastavno na prethodno spomenuti Zakon o sustavu civilne zaštite, predsjednik podsjeća 

na obvezu Općine da donese i ovu Odluku. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Pitomača su: 

1. „Komunalno Pitomača“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 17466734943. 
2. „Plinkom“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 92107053211. 
3. „Vodakom“ d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, OIB: 728548535871. 



 
- 19 - 

 
Članak 2. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite iz članka 1. ove Odluke, obavljaju 
poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim 
planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Pitomača.  
 

Članak 4. 
Pravne osobe iz članka 1.ove Odluke, određene od interesa za sustav civilne zaštite, 

dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih propisa i njihovih 
općih akata. 

Članak 5. 
Po jedan primjerak (preslika) ove Odluke dostaviti će se svakoj pravnoj osobi navedenoj 

u ovoj Odluci i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Virovitica. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 23. 
 

Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Pitomača. 

 
  

Nacrt prijedloga Odluke dostavljen je u materijalima, a sjednici je nazočan i gosp. 
Tomislav Tišljar te predsjednik otvara raspravu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  
Općine Pitomača 

 
/Odluka o izradi IV. Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača 

sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 24. 
Različito. 
 

 Gosp. Zlatko Majstor izvjestio je da se Općina Pitomača upisala na njegovo gruntovno 
zemljište te da nije imao pravo na žalbu na dostavljeno Rješenje. 
 Gosp. Tomislav Tišljar uključuje se u raspravu i iznosi da je Zakon o cestama izglasan 
2011. godine i isti omogućava da se urede imovinsko pravni odnosi na području države jer 
ukoliko se nešto npr. dugo vremena vodi kao opće dobro u javnoj uporabi i nitko nije imao 
primjedbe, sada se može izvršiti uknjižba na takav način. 
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 Gosp. Damir Begović naglasio je da je 2016. godina na kraju,  a polovicom 2017. 
godine završava zajednički mandat ovdje nazočnim vijećnicima te svima zahvaljuje na 
konstruktivnoj i korektnoj suradnji sve ove godine i koristi priliku da svim nazočnima i njihovim 
obiteljima čestita Božić, Novu godinu i zaželi im puno zdravlja, mira i božjeg blagoslova. 
 Gosp. Željko Grgačić  pozvao je nazočne na domjenik koji je upriličen u Zlatnom klasu 
Otrovanec. 
 
 
  

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

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 


