
Z A P I S N I K  

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 04. travnja 2017. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/, Urbroj: 2189/16-17-1 od 30. ožujka 

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

sati. 

 

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

  

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

15 vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 

 1. Damir Begović, 

 2. Marin Aragović, 

 3. Nada Šegregur, 

 4. Zdravko Sesvečan, 

 5. Željka Begović, 

 6. Rikard Bakan, 

 7. Mirko Pavleković, 

 8. Tomislav Lovreković, 

 9. Josip Poljak, 

 10. Tomo Filipović, 

 11. Dinko Begović, 

 12. Ivana Deskar, 

 13. Zoran Kovač, 

 14. Marijan Rengel, 

 15. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Vedrana Šantek i Marijan Mikec koji su ispričali izostanak. 

  

Ostali nazočni: 

 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

 - Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 

          - Marijan Čop, županijski vijećnik, 

           - 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, 

          - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 

 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

 

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda kojeg su vijećnici primili u materijalima za  
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današnju sjednicu, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović predložio je da se 

točka 9. koja glasi: „Donošenje Odluke o produžetku roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji 

nekretnina - građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama“, izostavi sa 

dnevnog reda. Pojašnjava da je Općina Pitomača zaprimila pismo namjere HERBARIUM d.o.o. 

Pitomača (dostavljeno na klupe vijećnicima) o zainteresiranosti za ulaganje u poduzetničku zonu 

„Rakitka 1“ i to radi izgradnje pogona za proizvodnju čajeva u suradnji sa talijanskom 

kompanijom Everton iz Genove. Zbog interesa Općine Pitomača da zadrži oba potencijalno 

velika ulagača, obavljen je razgovor sa predstavnicima SOLARPIT d.o.o. koji su suglasni sa 

mogućom promjenom lokacije za izgradnju na području općine Pitomača, ukoliko je 

HERBARIUM d.o.o. u mogućnosti brže započeti s investicijom. 

 Gosp. Zlatko Majstor postavio je pitanje na koju lokaciju bi selila tvrtka Solarpit d.o.o., 

na što je gosp. Damir Begović odgovorio da će to rješavati Vijeće u novom sazivu te 

izvješćuje da su obavljeni razgovori sa potencijalnim ponuditeljima za zemljišta gdje bi se 

proširila gospodarska zona „Rakitka 1“.  

 Gosp. Željko Grgačić  navodi da se radi o dvije parcele na kojima je Solarpit d.o.o. 

odlučio graditi pogone, ali nakon ovog pisma Herbarium d.o.o. vidljivo je da bi oni izvršili 

ulaganje i otvarali pogone, a za to im trebaju sve četiri parcele koje općina ima. Prema pismu 

namjere iz Herbarium d.o.o. ovo bi bila centralna pakirnica za čajeve za Europu i smatra kako 

ovu ponudu ne bi trebalo propustiti. Nadalje navodi kako je svima poznato da Solarpit d.o.o. 

nije do sada ništa napravio jer imaju određenih problema. Također potvrđuje da bi općina išla 

na proširenje poduzetničke zone i omogućila Solarpit d.o.o. da izaberu površine koje im 

odgovaraju.  

  

Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se točka 9. izostavi sa 

dnevnog reda. 

Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, prihvatilo je ovaj prijedlog. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća također je predložio dopunu dnevnog reda sa slijedećim 

točkama: 

13. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Pitomača za 2016. godinu,   

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2016. godinu, 

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 

2016. godinu, 

Točka 13. različito postaje točkom 17. 

 

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

glasovanje predložene dopune dnevnog reda. 
  
 Predložene dopune dnevnog reda usvojene su sa 15 glasova ZA. 
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   Gosp. Damir Begović za današnju sjednicu predložio je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice, 

   - Aktualni sat, 
 
          1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, 

          2. Donošenje izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2017. godinu, 
          3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača, 

          4. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača, 
          5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 

 6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opskrbe prirodnim 
plinom, 

7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova asfalitranja 

- Vinogradska ulica, naselje Pitomača, 
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o potpisivanju Izjave 

za projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica, 

9. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. 

godinu, 

10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 

2017. godinu, 

11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

za 2017. godinu, 

          12. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 

„Drago Britvić“, 
13. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Pitomača za 2016. godinu,   

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2016. godinu, 

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 

2016. godinu,         

 17.  Različito. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 
 

 

         - Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice 

 

 Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 15 glasova ZA.  

 

          - Aktualni sat 
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Gosp. Zlatko Majstor  iznosi da je naišao na informaciju prema kojoj će izgradnja 

doma u Starogradačkom Marofu koštati 3,6 mil. kuna te postavlja pitanje općinskom načelniku 

da li je ta informacija točna? 

 Gosp. Željko Grgačić  potvrđuje da je informacija točna jer je u Starogradačkom 

Marofu predviđena izgradnja vatrogasnog i društvenog doma čija je projektantska vrijednost u 

iznosu  3,6 mil. kuna. Financiranje neće ići iz općinskog proračuna već će se napraviti prijava na 

natječaj prema Ministarstvu regionalnog razvoja RH koje financira u 100%-tnom iznosu. 

 

 Gđica Ivana Deskar  postavlja pitanje u svezi Turističke zajednice, koliko ima 

zaposlenih djelatnika i koji su iznosi neto plaće zaposlenih? 

 Gosp. Rikard Bakan odgovorio je da za sada radi jedan djelatnik, a podaci o plaći 

dostaviti će se pismenim putem. 

  

 Gosp. Zoran Kovač  upitao je načelnika u kojoj fazi je projektna dokumentacija u svezi 

ceste u Sedlarici od kućnog broj 32 do 42 jer prošlo je već četiri godine od kada se nije riješilo 

asfaltiranje te ceste, na što je općinski načelnik odgovorio da je gosp. Kovač upoznat sa svim 

problemima oko spomenute ceste, a gosp. Tomislav Tišljar izvjestio je da je prošao geodetski 

elaborat i parcelacija te se čeka rješenje Suda kako bi se Općina napokon upisala kao trajni 

vlasnik tog puta (umjesto RH). Zatim se ide u ishođenje građevinske dozvole. 

  

TOČKA 1. 

 

         Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

Obzirom da je detaljno pojašnjenje svih predloženih izmjena i dopuna dostavljeno u 

materijalima, predsjednik otvara raspravu. 

 

Gđica Ivana Deskar postavlja slijedeća pitanja: 

„1. Zbog čega je povećan iznos za Draft d.o.o. sa 42.000,00 na 75.000,00 kuna, 

2. zašto je umanjenje sredstava na poduzetničkoj zoni za 200.000,00 kuna, 

3. zašto je smanjenje kod programa poticanja razvoja gospodarstva za 167.000,00 kuna,  

4. na što je utrošeno 50.500,00 kuna u Programu javnih potreba u kulturi?“. 

 

Gosp. Danijel Petković  odgovorio je da u Programu poticanja razvoja gospodarstva 

stoji da je predloženo smanjenje za 167.000,00 kuna budući se neće izrađivati projektna 

dokumentacija za proširenje poduzetničke zone, a povećanje sredstava za Draft d.o.o. 

(33.000,00 kn) predloženo je radi pokrića troškova izrade projektne dokumentacije za Turističko 

informativni centar „Klopotec“ u Kladarskm bregu. Što se tiče sredstava za kulturu, iznosi da se 

od početka ove godine provode radovi na uređenju sanitarnog čvora u podrumu Doma kulture u 

Pitomači pa se sredstva odnose na plaćanje tih radova, a iznos od 7.000,00 kuna vezan je uz 

financiranje udruga, odnosno to je akontacija za sredstva koja će biti odobrena vezano uz 

natječaj za javna sredstva u kulturi. 
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Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je u obrazloženju naišao na uvođenje naknade za 

uređenje voda, pa traži pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković  pojasnio je da su i do sada kućanstva kao i poslovni prostori 

bila obvezna plaćati naknadu za uređenje voda, ali isključivo Hrvatskim vodama. Međutim od 

01. siječnja 2017. godine ta obveza prešla je na općinu te općina pored komunalne naknade 

prikuplja i sredstva za uređenje voda, a ovih će dana svi mještani dobiti rješenja. Općina vrši 

naplatu za uređenje voda i u određenim vremenskim intervalima doznačuje sredstva 

Hrvatskim vodama. 

Na pitanje gosp. Zlatka Majstora da li će na jedan račun ići komunalna i vodna 

naknada, gosp. Danijel Petković odgovorio je da je na uplatnicama vidljivo koji dio se 

odnosi na komunalnu naknadu, a koji na uređenje voda. Isto je tako i kod zaduženja za 

pravne osobe.  

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 

Zoran Kovač, Marijan Rengel, Zlatko Majstor), donijelo je 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2017. GODINU 

 
 

 I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu sastavni su dio 

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

 

TOČKA 2. 

 

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

 
  
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je u materijalima dostavljen prijedlog izmjena 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa donijetim 

izmjenama Proračuna. Iz prijedloga odluke proizlazi da se iznos za program održavanja objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture povećava sa 1.360.000,00 kuna na 1.610.000,00 kuna, 

odnosno kod održavanja nerazvrstanih cesta - sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom 

tampona, krpanja udarnih rupa nerazvrstanih cesta, iznos se povećava za 250.000,00 kuna.  

 

Gosp. Zlatko Majstor ponovno je podsjetio da su na području općine Pitomača 

najskuplje grobne naknade i ne vidi razloga da se još i iz općinskog proračuna uplaćuje za 

održavanje mrtvačnica. 

Gosp. Damir Begović smatra da bi Komunalno Pitomača d.o.o. trebalo prikupiti 

dokumentaciju o grobnim naknadama i prezentirati vijećnicima, ali mišljenja je kako na 

području općine Pitomača nisu najveće cijene za održavanje groblja. 

Gosp. Danijel Petković pojašnjava da je veznao uz groblja Zakon o komunalnom 

gospodarstvu odredio  namjenu sredstava koja je potrebno izdvojiti iz Općinskog proračuna. 
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 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 

Zlatko Majstor) donijelo je 
 

O D L U K U 

O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 

 

Članak 1. 

         Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 11/16), mijenja se i glasi: 

         „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu planirana su u iznosu od 1.610.000,00 kuna (slovima: milijun 

šesto deset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 

- komunalna naknada     1.200.000,00 kuna 

- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta    160.000,00 kuna 

- pomoći unutar općeg Proračuna (tekuće)     250.000,00 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 2017. 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  

340.000,00 kuna 



2.2. 
Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,  

krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta 
350.000,00 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: 850.000,00 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 350.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O: 490.000,00 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:    1.610.000,00 kuna 

„. 

 

Članak 3. 

           Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 

Pitomača. 

                             

TOČKA 3. 

   

          Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača. 
 

Gosp. Damir Begović iznosi da je 01. siječnja ove godine stupio na snagu Zakon o 

lokalnim porezima kojim je propisano koje poreze može propisati lokalna samouprava te je ovu 

Odluku potrebno donijeti radi usklađenja sa zakonom. 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da naplata prelazi pod nadležnost Porezne uprave te 

pita da li Općina mora izdvajati 5% od uplaćenih sredstava, na što je gosp. Danijel Petković 

odgovorio da je trenutno takav način naplate i kao takav se predlaže i nadalje. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

O D L U K U 

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE PITOMAČA 
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/Odluka o lokalnim porezima sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača./ 

 

 

TOČKA 4. 

 

  Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača. 
 

 Obzirom da ove godine ističe mandat Savjetu mladih Općine Pitomača, predsjednik 

Općinskog vijeća ukazuje na potrebu usklađenje općinske Odluke sa Zakonom o savjetu mladih 

kako bi se mogao provesti izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa  15 glasova ZA, donijelo je 

 
 

O D L U K U 

o osnivanju  Savjeta mladih Općine Pitomača 

 

             /Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti 

će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
  

TOČKA 5. 

 

            Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 
  

 U materijalima je dostavljen prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača te 

predsjednik otvara raspravu. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je  

  

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

 

 
Članak 1. 

 Javna priznanja Općine Pitomača u 2017. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim i 

fizičkim osobama: 
 

1. NAGRADA OPĆINE PITOMAČA ZA ŽIVOTNO DJELO 

 
           - LUKA HRVATIĆ iz Pitomače, D. Domjanića 11, posthumno, za cjelokupni rad i 
izniman doprinos njegovanju i očuvanju kulturne baštine i izričaja podravskog kraja, 
 

     2 .SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
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      - SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA iz Pitomače, Dravska 41, za trajni 

doprinos razvoju obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača, 
 

     - VLČ. IVICA PUŠKADIJA iz Pitomače, Strossmayerova 18, za osobiti doprinos na 

području vjerskog, socijalnog i društvenog djelovanja. 

 
   

      3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DINJEVAC iz Dinjevca, Vladimira 

Nazora 38, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 90 godina 

organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva, 

 

 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SEDLARICA iz Sedlarice 64, za osobiti 

doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 80 godina organiziranog postojanja i 

rada vatrogasnog drušva, 

 

 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRADAC iz Staroga Graca, 

Matije Gupca bb, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 90 godina 

organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva, 

 

 - DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKA ČREŠNJEVICA iz Velike 

Črešnjevice 130, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 80 godina 

organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva, 

 
 - KTC d.d. Križevci iz Križevca, Nikole Tesle 18, za osobiti doprinos promicanju 

gospodarstva, turizma i ugostiteljstva na području općine Pitomača, 

 

 - MARIO ČAJKULIĆ, ing.el. iz Sedlarice 62, za osobiti doprinos razvoju poljoprivredne 

proizvodnje na području općine Pitomača, 

 
 - BRANKO UVODIĆ iz Zagreba, Svetog Mateja 1, za dugogodišnji aktivan rad na 

realizaciji Glazbenog festivala „Pjesme Podravine i Podravlja“ te promidžbu Općine Pitomača, 

 

 - SINIŠA LEOPOLD iz Zagreba, XI Vrbik 3, za promicanje glazbene kulture i umjetnosti 

kroz Glazbeni festival „Pjesme Podravine i Podravlja“, 

 

 - UDRUGA ŽENA DINJEVAC iz Dinjevca, Vladimira Nazora 44, za značajan doprinos 

očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača, 

 

            - UDRUGA ŽENA „BILOGORKA“ SEDLARICA iz Sedalrice 64, za značajan doprinos 

očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača. 

 
           - STJEPAN IVANEC iz Kladara 62, za značajan doprinos promicanju kulture i 
umjetnosti, očuvanje kulturne baštine Podavine i podravskog kraja te promidžbu općine 

Pitomača, 
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- IVAN LADUŠIĆ - HANZIR iz Otrovanca 129, za značajan doprinos očuvanju kulturne 

baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača. 

  

 - PAULA RAKIJAŠIĆ iz Pitomače, Vinogradska 29, za iznimne sportske rezultate i 

promicanje sporstke kulture. 

  

       5. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 

   - učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda 
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 
 

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

 

TOČKA 6. 

       

          Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opskrbe 
prirodnim plinom. 
 

Iz prijedloga proizlazi da se za nabavu opskrbe prirodnim plinom predlaže izbor 

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. čija ponuda iznosi 119.038,13 kn s PDV-om te predsjednik 

otvara raspravu. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa  15 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA  

 

 

 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opskrbe prirodnim plinom, 

a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427, s 

procijenjenom vrijednošću nabave 104.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s planiranom 

vrijednošću nabave 130.000,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, 

odabire se ponuda ponuditelja  

 

 KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41,  

OIB: 17466734943,  s ponudom od 95.230,50 kn bez PDV-a,  

odnosno 119.038,13 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 09. ožujka 2017. godine, Klasa: 651-01/17-

01/05, Urbroj: 2189/16-17-05. 

 

 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 
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O b r a z l o ž e n j e: 

 

 Općina Pitomača u svojstvu naručitelja sa danom donošenja Odluke o početku postupka 

bagatelne nabave, Klasa: 651-01/17-01/05, Urbroj: 2189/16-17-1 od 01. ožujka 2017. godine i 

članka 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene novine“ 

Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15 u nastavku: Odluka), započela je postupak javne nabave 

bagatelne vrijednost za opskrbu prirodnim plinom. 

 Poziv za dostavu ponuda dana 02. ožujka 2017. godine upućen je gospodarskim 

subjektima: Komunalno Pitomača d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, PLIN VTC d.o.o., Virovitica, 

Trg bana Josipa Jelačića 21/II i Komunalije-plin d.o.o., Đurđevac, Radnička cesta 61.  Isti je 

objavljen, sukladno odredbama Odluke i na web stranici Općine Pitomača. 

 Temeljem navedene objave ponuditelj je dostavio svoju ponudu. 

 Dana 09. ožujka 2017. godine s početkom u 12,00 sati održano je otvaranje pristiglih 

ponuda, te je prema Upisniku o zaprimanju ponuda, utvrđeno kako je prema predmetnoj nabavi 

pristigla 1 (jedna) ponuda i to od ponuditelja: KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa sjedištem u 

Pitomači, Vinogradska 41, OIB: 17466734943. 

 U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 09. 

ožujka 2017., Klasa: 651-01/17-01/05, Urbroj: 2189/16-17-05, ponuda je ocijenjena kao 

valjana, te se prema kriteriju najniže cijene odabire ponuda KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa 

sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41, OIB: 17466734943,  s ponudom od 95.230,50 kn bez 

PDV-a, odnosno 119.038,13 kn s PDV-om. 

 Člankom 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-

pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 

vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 

godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

raspolaganju ostalom imovinom. 

 Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u 2016. 

godini iznosi 87.948,92 kuna. 

 Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke. 

 Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim Upravnim sudom podnošenjem upravne tužbe u roku od 30 dana od dana primitka 

ove Odluke. 

 

TOČKA 7. 

 

Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 
asfalitranja - Vinogradska ulica, naselje Pitomača. 

 
          Iz dostavljenog prijedloga za izvođenje radova asfaltiranja u Vinogradskoj ulici, 

vidljivo je da se kao najpovoljniji poniditelj predlaže se CESTE d.d. Bjelovar čija ponuda 

iznosi 490.699,06 kn s PDV-om te predsjednik otvara raspravu. 
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Gosp. Zlatko Majstor zatražio je pojašnjenje tko fiancira te radove, na što je općinski 

načelnik odgovorio da je projekt nominiran prema Ministarstvu graditeljstva i prostornog 

uređenja, a radi se o radovima asfaltiranja od Vinogradske ulice do mrtvačnice sa pješačkom 

stazom od rampe do željezničkog kolodvora. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

O D L U K U 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 

 

 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje radova asfaltiranja - 

Vinogradska ulica, naselje Pitomača, a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, 

Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 s procijenjenom vrijednošću nabave 400.000,00 kuna (bez 

PDV-a), odnosno s planiranom vrijednošću nabave 500.000,00 kuna (s PDV-om), a prema 

utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja  

 

 „CESTE d.d., Josipa Jelačića 2, Bjelovar, OIB: 35299396580, s ponudom od 
392.559,25 kuna bez PDV-a, odnosno 490.699,06 kuna 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 15. ožujka 2017., Klasa: 651-01/17-01/06, 

Urbroj: 2189/16-17-7. 

 

 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 

 

O b r a z l o ž e n j e: 

 Općina Pitomača u svojstvu naručitelja sa danom donošenja Odluke o početku postupka 

bagatelne nabave, KLASA: 651-01/17-01/06, URBROJ: 2189/16-17-1 od 06. ožujka 2017. 

godine i članka 6. Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službene 

novine“ Općine Pitomača, broj 11/13 i 5/15, u nastavku: Odluka), započela je postupak 

bagatelne nabave za izvođenje radova asfaltiranja – Vinogradska ulica, naselje Pitomača. 

 Poziv za dostavu ponuda dana 06. ožujka 2017. godine upućen je gospodarskim 
subjektima: PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar, CESTE d.d., ulica Josipa Jelačića 2, Bjelovar, 
KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare 19, Kladare. 

            Isti je objavljen, sukladno odredbama Odluke i na web stranici Općine Pitomača. 

 Temeljem navedene objave ponuditelji su dostavili svoje ponude. 

 Dana 15. ožujka 2017. godine s početkom u 12,00 sati održano je otvaranje pristiglih 
ponuda, te je prema Upisniku o zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema predmetnoj 

nabavi pristigle 3 (tri) ponude i to od ponuditelja: PZC d.o.o., Bilogorska 43, Bjelovar, CESTE 
d.d., ulica Josipa Jelačića 2, Bjelovar, KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare 19, Kladare. 
           U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 15. 

ožujka 2017., Klasa: 651-01/17-01/06, Urbroj: 2189/16-17-7 sve su ponude ocijenjene kao 
valjane prema kriteriju najniže cijene kao najpovoljnija odabire se ponuda CESTE d.d., Josipa 
Jelačića 2,  
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Bjelovar, OIB: 35299396580, s ponudom od 392.559,25 kuna bez PDV-a, odnosno 490.699,06 
kuna s PDV-om. 
 Člankom 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-

pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi 
godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 

raspolaganju ostalom imovinom. 
 Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u 2016. 
godini iznosi 87.948,92 kuna. 

 Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke. 
 

  

 Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim Upravnim sudom podnošenjem upravne tužbe u roku od 30 dana od dana primitka 

ove Odluke. 

  

TOČKA 8. 

 

   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o 

potpisivanju Izjave za projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica. 

 

 Gosp. Damir Begović navodi da obzirom na to da Općina ima namjeru javiti se na 

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa projektom izgradnje 

Centra za posjetitelje Križnica “Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav”, 

a potrebno je kao prilog dokumentaciji dostaviti i izjavu o osiguranju vlastitog učešća koje 

prelazi visinu do koje Općinski načelnik može samostalno odlučivati, potrebna je Odluka 

Općinskog vijeća. 

 

 Gosp. Marijan Rengel pita da li se uspjela kompletirati dokumentacija za Centar za 

posjetitelje Križnica, na što je gosp. Marinko Barčan odgovorio da se očekuje dobivanje 

pozitivnog mišljenja. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 

Majstor) donijelo je 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Pitomača 

 

 
1. Ovom Odlukom daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za 

potpisivanje Izjave prijavitelja kojom će se obvezati osigurati financijska sredstva za financiranje 
dijela između ukupnih prihvatljivih troškova i iznosa bespovratnih sredstava (15% odnosno 
2.500.000,00 Kuna u razdoblju 2017. - 2019. godina) potencijalno dobivenih za projekt  

izgradnje Centra za posjetitelje Križnica „Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava 
- Dunav“ ukupne vrijednosti 16.300.000,00 Kuna.  
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 2. Izjava iz točke 1. ove Odluke činiti će dio dokumentacije za aplikaciju na Otvoreni 

poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) raspisan od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za područje „Promicanje održivog razvoja prirodne 

baštine“. 
 
3. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

  
 

TOČKA 9. 

 

Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

za 2017. godinu. 

 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za 2016. godinu 

 

/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu 

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

 

TOČKA 10. 

 

Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Pitomača za 2017. godinu. 

 

Gosp. Željko Grgačić ispričao je v.d. ravnateljicu gđicu Irenu Gavrančić koja nije u 

mogućnosti nazočiti današnjoj sjednici Vijeća. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

Pitomača za 2017. godinu 

 

  

/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu 

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

 

 

TOČKA 11. 

 

Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 

Britvić“ za 2017. godinu. 
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          Gđica Ivana Deskar konstatira da bi I. izmjenama prihodi i rashodi iznosili 641.000,00 

kuna te pita da li je zbog odobrenja projekta u svezi rekonstrukcije dijela Doma kulture u 

Pitomači, otvorena nova pozicija - pomoći iz inozemstva i subjekata unutar proračuna u iznosu 

od 200.000,00 kuna. Također je interesiraju pozicije - autorski honorari i ostale tekuće donacije. 

          Gosp. Danijel Petković potvrđuje da Centar za kulturu direktno dobiva sredstva od 

Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kuna, a ostalo osigurava općina. 

          Gosp. Rajko Stilinović  odgovorio je da su pozicijom - autorski honorari, obuhvaćeni 

troškovi održavanja priredbe kao npr. večer Drage Britvića u Grabrovnici te koncert u crkvi za 

Valentinovo dok su tekuće donacije uplaćene prema Programu za Glazbeni festival „Pjesme 

Podravine i podravlja“. 

          Na pitanje gosp. Marijana Rengela da li je žiri za izbor pjesama na Glazbenom 

festivalu odradio posao i da li su poznati rezultati, gosp. Rajko Stilinović odgovorio je da je 

žiri ocijenio pjesme i napravljeno je rangiranje te se uskoro očekuje i objava rezultata. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu 
„Drago Britvić“ 2017. godinu 

 

  

/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. 

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

 

 

TOČKA 12. 

 

           Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu „Drago Britvić“. 
   

 Na raspisani natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu „Drago Britvić“ nije bilo 

ponuda te predsjednik Općinskog vijeća iznosi prijedlog Stručnog vijeća da se za vršitelja 

dužnosti ravnatelja Centra za kulturu ponovno imenuje gosp. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, 

do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 

 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora zašto je natječaj objavljen u Glasu Slavonije, a nije u 

Virovitičkom listu, gđa Monika Vranek odgovorila je da je to stoga što Virovitički list nije 

dnevni list. 

 Gosp. Damir Begović smatra da je gosp. Rajko Stilinović trenutno najbolje rješenje za 

imenovanje v.d. ravnatelja Centra za kulturu te pohvaljuje njegov dosadašnji rad. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

O  D L U K U  

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
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1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 

 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ 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. 
 

 
TOČKA 13. 

 

Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača za 2016. godinu. 

 

Gosp. Damir Begović podsjeća da su vijećnici Izvješće za ovu kao i naredne tri točke  

primili na klupe neposredno prije sjednice, te otvara raspravu. 

Gosp. Zoran Kovač konstatira kako je iz izvješća vidljivo da od iznosa 591.000,00 

kuna, nije utrošena niti jedna kuna na sređivanje vlasničkih odnosa i geodetsko katastarsku 

izmjeru, što smatra da nije u redu jer je večina puteva u jako lošem imovinsko pravnom stanju i 

ubuduće bi se trebala povećati sredstva za tu namjenu, na što je gosp. Danijel Petković 

odgovorio da državno poljoprivredno zemljište nema veze sa putevima u nadležnosti općine, 

odnosno to su strogo namjenska sredstva pa ih je moguće utrošiti za uređivanje imovinsko 

pravnih odnosa sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, što potvrđuje i gosp. Marin 

Aragović. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području općine Pitomača za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, 

zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača za 2016. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak podnijeti će se nadležnom Ministarstvu, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača.  
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TOČKA 14. 

 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu. 

 

 Na pitanje gosp. Marijana Rengela u kojoj je fazi legalizacija općinske imovine, gosp. 

Tomislav Tišljar odgovara da je puno toga sređeno, a još je ostala svlačionica u Turnašici, 

aerodrom i hangar. 

 Gosp. Marin Aragović  uključuje se u raspravu i konstatira da su u ostalim naseljima 

na području općine uglavnom legalizirani svi društveni domovi, vatrogasni domovi, sportski 

tereni, a prema njegovom saznanju još preostaje za riješiti vlasničko pitanje za kuglanu u 

Pitomači, svlačionice Nogometnog kluba u Starom Gracu i društveni domovi u Velikoj Črešnjevici 

i Turnašici. 

  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

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

 
TOČKA 15. 

 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2016. godinu. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

 Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  

za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
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Članak 2. 

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

 

 
TOČKA 16. 

 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke 

rente za 2016. godinu. 

 

    Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

spomeničke rente za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava spomeničke rente za 2016. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

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

 

TOČKA 17. 

 

Različito. 

          
  Gosp. Marijan Rengel  obratio se nazočnima i podsjetio ih da je to njemu osobno prvi 

put da je bio član Općinskog vijeća te se zahvalio svim vijećnicima ovog sastava i izrazio nadu 
da će i svi ostali sazivi Vijeća raditi na dobrobit Općine Pitomače. 
  Gosp. Željko Grgačić  zahvalio se na radu svim vijećnicama i vijećnicima, 

ravnateljicama, a posebno predsjedniku Općinskog vijeća gosp. Damiru Begoviću na vođenju 
svih sjednica Vijeća, ali i na pomoći njemu kao općinskom načelniku. Nadalje svima zahvaljuje 
na dobroj suradnji kao i na konstruktivnim prijedlozima. Također izražava nadu da će budući 

saziv Vijeća raditi na dobrobit Pitomače i svih njenih naselja. 
 Gosp. Damir Begović zahvaljuje načelniku, njegovim zamjenicima, svim kolegicama i 
kolegama u Vijeću i moli sve koji budu u budućem sazivu da korektno odrade svoj mandat kao 
što je bilo i do sada. Nadalje navodi da  je većina odluka donijeta jednoglasno i stoga posebno 

pohvaljuje kolege iz oporbe koji su pokazali kulturu dijaloga. Svima koji ponovno izlaze na 
izbore poželio je puno uspjeha u radu.  
 

  Ujedno najavljuje ukoliko bude postojala potreba, sazvati će se još jedna sjednica 
Općinskog vijeća. 
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 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 

zaključuje  sjednicu u 19,55 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 

 

  

                                                        

                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                         Damir 

Begović,v.r. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Slađana Zgorelac 
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	/Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/.
	- VLČ. IVICA PUŠKADIJA iz Pitomače, Strossmayerova 18, za osobiti doprinos na području vjerskog, socijalnog i društvenog djelovanja.
	- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DINJEVAC iz Dinjevca, Vladimira Nazora 38, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 90 godina organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva,
	- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SEDLARICA iz Sedlarice 64, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 80 godina organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva,
	- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STARI GRADAC iz Staroga Graca, Matije Gupca bb, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 90 godina organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva,
	- DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VELIKA ČREŠNJEVICA iz Velike Črešnjevice 130, za osobiti doprinos i iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz 80 godina organiziranog postojanja i rada vatrogasnog drušva,
	- KTC d.d. Križevci iz Križevca, Nikole Tesle 18, za osobiti doprinos promicanju gospodarstva, turizma i ugostiteljstva na području općine Pitomača,
	- MARIO ČAJKULIĆ, ing.el. iz Sedlarice 62, za osobiti doprinos razvoju poljoprivredne proizvodnje na području općine Pitomača,
	- BRANKO UVODIĆ iz Zagreba, Svetog Mateja 1, za dugogodišnji aktivan rad na realizaciji Glazbenog festivala „Pjesme Podravine i Podravlja“ te promidžbu Općine Pitomača,
	- SINIŠA LEOPOLD iz Zagreba, XI Vrbik 3, za promicanje glazbene kulture i umjetnosti kroz Glazbeni festival „Pjesme Podravine i Podravlja“,
	- UDRUGA ŽENA DINJEVAC iz Dinjevca, Vladimira Nazora 44, za značajan doprinos očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača,
	- UDRUGA ŽENA „BILOGORKA“ SEDLARICA iz Sedalrice 64, za značajan doprinos očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača.
	- IVAN LADUŠIĆ - HANZIR iz Otrovanca 129, za značajan doprinos očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i promidžbu Općine Pitomača.
	- PAULA RAKIJAŠIĆ iz Pitomače, Vinogradska 29, za iznimne sportske rezultate i promicanje sporstke kulture.


