
SKRAĆENI ZAPISNIK 
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 11. rujna 2013. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/13-01/42, Urbroj: 2189/16-13-1 od 05. rujna 
2013. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1 s početkom u 19,00 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. Dinko Begović, 
 13. Marijan Rengel, 
 14. Ivana Deskar, 
 15. Zlatko Majstor, 
 16. Zoran Kovač, 
 17. Vedrana Šantek. 
  
 Ostali nazočni: 
 - Ivan Erhatić, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Marinko Barčan, pročelnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove, 

- Danijel Petković, pročelnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun i komunalne 
poslove,    
 - Monika Vranek, voditelj Pododsjeka za opće poslove u Općini Pitomača, 
 - Tomislav Tišljar, stručni suradnik za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Pododsjeka za proračun, 
 - Marija Jakelić, ravnateljica Dječjeg vrtića «Potočnica», 
 - Marko Đakić, županijski vijećnik, 
 - predstavnici medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Nakon konstatacije da je sjednici nazočno 17 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može 
donositi pravovaljane odluke, gosp. Damir Begović  predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
        
    1. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine,   
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  2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine,   
      3. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 
godine,         
    4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2013. godine,       
  5. Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  30.06. 
2013. godine,          
    6. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 
godine,         
     7.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu,      

 8.  Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača 
u 2013. godini,                          
  9. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2013. godinu, 
 10. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu, 
  11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Pitomača, 
    12. Donošenje Odluke o donošenju ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pitomača, 
           13.  Donošenje Odluke o stipendiji Općine Pitomača,  
    14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika 
Općine Pitomača iz radnog odnosa, 
  15. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača sa 
pripadajućim Planom civilne zaštite*, 
  16. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića «Potočnica», 
  17. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
«Potočnica», 
      18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg 
vrtića «Potočnica»,    
  19. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, 
       20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice 
Pitomača na provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične građe,  
     21. Različito. 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Vijeća 
   
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi da je na 1. sjednici Općinskog vijeća na aktualnom satu, u 
svezi blokade računa Općine spomenuo iznos od 1.200.000,00 kuna, a u zapisniku stoji 
1.500.000,00 kuna pa moli da se to ispravi. Obzirom da drugih primjedbi nije bilo, uz spomenuti 
ispravak, zapisnik je jednoglasno verificiran. 
 

- Aktualni sat 
  
 Gđica Ivana Deskar postavila je pitanje: 1. Kada dolazi na red sanacija Društvenog 
doma u Kladarama?  Također je zamolila službe za očitovanje o presudi koja je došla Općini na 
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naplatu i dostavu kopije presude vijećnicima na uvid te upitala da li se vodi još koji sudski spor 
protiv Općine. 
 Načelnik gosp. Željko Grgačić  na pitanje o sanaciji Društvenog doma u Kladarama 
odgovorio je da je spomenuta sudska presuda do daljnjega usporila određene aktivnosti (npr. 
nogostup u Kladarama i Ulici Lj. Gaja u Pitomači). Što se tiče preslike presude, službe će je 
dostaviti. Potvrđuje da se protiv Općine trenutno vodi još nekoliko sporova kao npr. Osijek-
Koteks koji datira još od 2005. godine, a upravo u svezi tog spora biti će sazvana sjednica 
Općinskog vijeća kako bi se vijećnici upoznali s tim predmetom te će se zatražiti  i pojašnjenje 
od strane odvjetnika gosp. Marića koji vodi slučaj, tako da Vijeće može odlučiti da li će se ići na 
nagodbu. Također upoznaje nazočne sa sudskim sporom «Tudić» u kojem je tužena Općina 
Pitomača radi naknade štete tužitelju (Tudić) koji je stradao vozeći se motociklom prema  
Duhanproduktu pa naletio na rupu na cesti koja nije bila propisno označena. Ujedno iznosi da 
se još vodi sud sa gosp. Ilom radi naknade štete vezane uz posjed poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH, a kojim raspolaže Općina Pitomača. 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar o čemu se radi kod spora sa Osijek - Koteksom, 
načelnik je pojasnio da je tu bio problem kod asfaltiranja puteva koje Osijek - Koteks nije 
napravio zadovoljavajuće 1998. godine i zato Općina nije platila radove pa se vodi sudski 
postupak, a vrijednost spora je  845.000,00 kuna. 
 Gosp. Damir Begović navodi da je sanacija Društvenog doma u Kladarama započeta 
odavno i do sada je sanirano krovište i fasada po svim standardima europske unije, što je bilo 
nužno napraviti da bi se moglo krenuti na unutrašnje radove. Smatra da je Općina krenula 
redoslijedom po načelu dobrog gospodara, a ovisno o sredstvima, krenuti će se i s unutrašnjim  
radovima. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira da li je u svezi sudske presude «Baković» bilo još 
dodatnih troškova, odnosno koliki su ukupni troškovi, na što je gđa Monika Vranek  
odgovorila da u dodatne troškove spadaju troškovi odvjetnika Općine Pitomača, a gosp. 
Danijel Petković uključuje se u raspravu i iznosi da odvjetnica vodi više sporova za općinu pa 
će se posebno razlučiti troškovi spora «Baković» i odgovor dostaviti u pismenom obliku. 
 Gosp. Željko Grgačić podsjeća da je pokrenuta revizija u svezi spora «Baković» i 
postoji mogućnost da se odbaci odgovornost općine, ali Općina je morala uplatiti sredstva po 
presudi. Načelnik je podsjetio na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća gosp. Damira Begovića 
sa prethodne sjednice da se ubuduće angažiraju odvjetnici specijalizirani za određeno područje 
kako ne bi samo on kao načelnik odgovarao za određene stvari, već bi Vijeće odlučivalo tko će 
zastupati Općinu u sudskom sporu. 
 

TOČKA 1. 
 
 Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine. 
  
  Gosp. Damir Begović iznosi da je detaljno obrazloženje pojedinih stavaka 
polugodišnjeg obračuna dostavljeno u materijalima za sjednicu, te podsjeća da je uz 
polugodišnji obračun dostavljen i pregled zaduženja i naplate lokalnih poreza od strane Porezne 
uprave, Područni ured Virovitica, koji se zaključkom prima na znanje. Zamolio je gosp. Danijela 
Petkovića za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove navodi da je ostvarenje proračunskih prihoda i primitaka za prvih šest 
mjeseci u iznosu od 10.265.000,00 kuna ili 44,17 % i rashoda i izdataka u iznosu 11.885.000,00 
kuna ili 51,12 %, što se može okarakterizirati kao zadovoljavajuće postotno ostvarenje 
proračuna. Strukturno, na strani prihoda nema nekakvih posebnih stvari koje treba istaknuti 
osim natprosječno ostvarenje poreza na promet nekretnina, ali na taj dio nemamo veliki utjecaj.  
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Struktura ostvarenja proračunskih rashoda nije u skladu s planiranom, a razlog je što je Općina 
imala nepredviđenih rashoda vezanih uz izvršenje sudske presude u slučaju «Baković» pa 
obzirom da ta pozicija nije bila planirana, u izmjenama i dopunama proračuna predlaže se 
otvaranje nove pozicije, a slična je situacija bila i s pozicijom naknade članovima biračkih 
odbora jer nisu bila planirana sredstva za izbor za europski parlament. Sve ostale stavke  
uglavnom su ostvarene u zadovoljavajućoj mjeri. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira stavka - kapitalne pomoći iz državnog i županijskog 
proračuna, koja je slabo ostvarena. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da su u proračunu planirana sredstva s državne i 
županijske razine u iznosu od 4.911.000,00 kuna, a ostvareno je svega 1.358.765,59 kuna na 
bazi šest mjeseci. Najveća stavka je kapitalna pomoć za izgradnju Srednje škole Stjepana 
Sulimanca Pitomača planirana u iznosu 3.000.000,00 kuna prema sporazumu sa županijom i 
dodatnih 340.000,00 kuna planirano od županijskih sredstava za neke od investicija koje općina 
odabere. Predviđena su sredstva u iznosu od 790.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost s kojim je u iznosu 590.000,00 kuna potpisan ugovor za sufinanciranje 
izgradnje škole (fasade). Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna planirana su od županije za pomoć 
socijalno ugroženim slučajevima u vidu pomoći za ogrjev. Što se tiče ostvarenja, županija je do 
sada doznačila 1.000.000,00 kuna s osnove Ugovora za Srednju školu tako da joj preostaje 
doznačiti još 2.000.000,00 kuna do kraja godine. Fondu za zaštitu okoliša Općina se može javiti 
za sredstva kada škola bude gotova jer se uz zahtjev treba priložiti zaključna situacija. Isto tako 
Ministarstvu regionalnog razvoja potrebno je priložiti završno izvješće  nadzornog inženjera i 
izvođača radova za industrijsku zonu u Kladarama. 
 Gosp. Željko Grgačić  navodi da županija nije doznačila sredstva iz razloga što od 
države nije primila decentralizirana sredstva, a čim dobije ta sredstva, doznačiti će ih Općini. 
 Gosp. Marijan Rengel  zamjećuje da je prema odobrenom kreditu za školu u iznosu 
od 10.000.000,00 kuna do sada iskorišteno 6.000.000,00 kuna pa ga zanima zašto se u startu 
uzimao tako visoki kredit, a gosp. Željko Grgačić iznosi da se potpisom Ugovora županija 
obvezala na 7.000.000,00 kuna, ali ta sredstva ne može uplatiti u jednoj godini već 1. godine 
isplaćuje općini 1.000.000,00 kuna, 2. godine 3.000.000,00 kuna i 3. godine 3.000.000,00 kuna. 
Općina je zbog zatvaranja financijske konstrukcije morala podići kredit od 10.000.000,00 kuna. 
 Gosp. Danijel Petković  potvrđuje da upravo zbog toga što županija iznos od 
3.000.000,00 daje tek 2014. godine, moralo se uzeti kredit radi zatvaranja financijske 
konstrukcije kompletne investicije. Otplata kreće 01. siječnja 2014. godine, a rok otplate je šest 
godina. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA GLASA (Ivana 
Deskar, Marijan Rengel, Zlatko Majstor, Zoran Kovač) donijelo je  
 

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013. GODINE 

 
 Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 
godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće također je donijelo slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prima se na znanje pregled zaduženja i naplate općinskih poreza za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2013. godine i to: 
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- porez na tvrtku odnosno naziv, 
- porez na potrošnju, 
- porez na reklame, 
- porez na kuće za odmor. 
 
2. Detaljni pregled zaduženja i naplate poreza sastavni je dio ovog zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
  

TOČKA 2. 
 
 Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2013. godine. 
 

 Gosp. Zoran Kovač iznosi da iz izvješća nije vidljivo kada završavaju radovi na 
Osnovnoj školi u Sedlarici, na što je načelnik odgovorio da prema informaciji od strane 
župana, otprilike za mjesec dana biti će otvorenje te škole. 
 Gđica Ivana Deskar  ima primjedbu jer se u izvješću ne spominje nezaposlenost, 
Križnički most, industrijska zona.  
 Načelnik gosp. Željko Grgačić  pojasnio je da je industrijska zona pri kraju i čeka se 
uporabna dozvola. Za križnički most projektnu dokumentaciju radi ŽUC, a došlo se do saznanja 
da će novi most najvjerojatnije ići pored postojećeg mosta zbog prilaza s jedne i s druge strane, 
a i zbog same financijske konstrukcije. Nada se da će do kraja ove godine biti gotova projektna 
dokumentacija. 
 Gosp. Damir Begović  zamolio je vijećnike iz oporbe ukoliko imaju kontakte sa ljudima 
koji su s ovog područja, a obnašaju dužnost u Vladi RH, da se maksimalno uključe i daju svoj 
obol rješavanju nezaposlenosti koja je veliki problem kako na području cijele države, tako i u 
našoj općini. Podsjeća da je upravo danas u razgovoru s načelnikom i pročelnicima dogovoreno 
da se pošalju pisma namjere u svezi gospodarske zone u Kladarama kako bi se ista što prije 
stavila u funkciju. Napominje da će se kontaktirati i gosp. Jadran Begović iz Francuske budući  
je imenovani poduzetnik poznati dobročinitelj koji već godinama omogućuje da pitomačka djeca 
kao i djeca susjednih općina odlaze na azurnu obalu, a isto tako je svake godine sponzor 
pitomačkog festivala. 
 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 GLASOVA ZA i 4 SUZDRŽANA GLASA (Ivana 
Deskar, Marijan Rengel, Zlatko Majstor, Zoran Kovač) donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
01. do 30.06.2013. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 3. 
 
 Financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća daje na raspravu Financijsko izvješće čije je detaljno 
obrazloženje dostavljeno u materijalima za sjednicu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
  

O D L U K U 
o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića «Potočnica» 

za razdoblje od 01. 01. do 30. 06.2013. godine 
 

 
1. Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2013. godine u kojem su iskazani: 
 
     Planirani:       Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 
 

  2.720.000,00    1.344.559,10       49,43 

Rashodi: 
 

  2.720.000,00    1.232.228,16       45,30  

Razlika prihoda i rashoda: 
  

      112.330,94  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

        25.347,89  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

       137.678,83  

 
2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. 

godine sastavni je dio ove Odluke. 
 

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

 

TOČKA 4. 
 
 Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2013. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2013. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
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TOČKA 5. 

 
 Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  
30.06. 2013. godine. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
  

O D L U K U 
o usvajanju Financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine 
 

 
1. Usvaja se Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2013. godine u kojem su iskazani: 
 
      Planirani:        Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 
 

   367.000,00      144.605,10       39,40 

Rashodi: 
 

   367.000,00      120.974,41       32,96 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

           -        23.630,69  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

         3.109,89  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

        26.740,58  

 
2. Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2013. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 

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

 
TOČKA 6. 

 
 Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2013. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
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TOČKA 7. 
 

 Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu.     
 
 Obzirom da je detaljno obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Pitomača  dostavljeno u materijalima za sjednicu, gosp. Damir Begović zamolio je pročelnika za 
kratko pojašnjenje.  
 Gosp. Danijel Petković navodi da su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača 
predložene na bazi ostvarenja proračunskih prihoda u iznosu od 16.861.060,80 kuna i rashoda 
od 17.160.030,26 kuna. To ostvarenje na dan 31. kolovoza 2013. godine uzeto je kao polazna 
osnova za izradu prijedloga ovih izmjena i dopuna proračuna.  
 Također navodi da je postotno ostvarenje proračuna na zadovoljavajućoj razini, ali 
izmjene i dopune proračuna nužne su radi potrebe osiguranja nove pozicije rashoda za sredstva 
utrošena u sudskom postupku «Baković». Upravo je otvaranje te nove pozicije i preseljenje sa 
ostalih troškova na novu poziciju uzrokovalo smanjenje određenih proračunskih stavki rashoda 
na transferima u Komunalno za vodoopskrbu, odvodnju, smeće, sanaciju cesta i sl. Druga 
značajna promjena je  promjena izvora rashoda za investiciju izgradnje objekta Srednje škole 
Stjepana Sulimanca u Pitomači. Zbog trenutne nemogućnosti da županija uplati kompletan iznos 
od 3.000.000,00 kuna što će umjesto do 30. rujna odraditi od 31. prosinca, Općina je u odnosu 
na planirano morala povećati iznos sredstava koji uzima iz kreditnog zaduženja, ali ostaje u 
okviru odobrenih 10.000.000,00, tako da samo u strukturi izvora rashoda kod te investicije 
povećana su kreditna sredstva, a smanjuju se sredstva od donacija. Na taj način se ne narušava 
odnos vezan za sklopljeni ugovor o sufinanciranju niti stvara novo kreditno zaduženje. Sve 
ostale predložene promjene nisu značajnijeg obujma tako da je ovim prijedlogom I. izmjena i 
dopuna predloženo krajnje povećanje proračunskih pozicija prihoda  i rashoda za 2.753.000,00 
kuna te se nova visina općinskog proračuna prihoda i rashoda predlaže u iznosu od 
26.003.000,00 kuna. 
 
 Gđa Željka Begović  konstatira da je u obrazloženju uz prijedlog I. izmjena Proračuna 
spomenuta isplata duga vezano uz dobivenu imovinu Zelić u iznosu od 12.197,89 kuna te traži 
pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković  odgovorio je da se na istu poziciju na koju se knjiže troškovi 
od slučaja «Baković», knjiže i troškovi u iznosu 12.197,89 kuna za otplatu kredita za objekt 
naslijeđen po sili zakona. Radi se o tome da su se na ostavinskoj raspravi dvije sestre odrekle  
svoje imovine iza pok. Zelića u St. Gracu  u Ulici M. Tita, pa je uz kuću dobivena i kreditna 
obveza, ali da bi se spriječio ovršni postupak od strane kreditne kuće, Općina je uplatila iznos 
od 12.197,89 kuna. U jednoj od narednih točaka predlaže se Općinskom vijeću donošenje 
Odluke o prodaji te nekretnine. 
 Gosp. Marijan Rengel  ima primjedbu na to što je kredit dignut u većem iznosu na 
koji se plaćaju i kamate te pita da li se nije moglo smanjiti neke investicije koje nisu presudne 
za Općinu, odnosno mišljenja je da to nije bilo najkvalitetnije rješenje jer ovaj rashod koji će se 
riješiti kreditom stajati će i više od 6.500.000,00 kuna s kamatama.  
 Gosp. Danijel Petković slaže se da to vjerojatno nije najkvalitetnije rješenje, ali i 
ukazuje da je kredit bilo jedino rješenje za zatvaranje financijske konstrukcije. Općina se morala 
odlučiti da li će ići u izgradnju Srednje škole i na kreditno zaduženje jer i ostale općine i gradovi 
(Orahovica, Slatina) imale su određene projekte. 
 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 GLASOVA ZA i 4 GLASA PROTIV (Ivana Deskar, 
Marijan Rengel, Zlatko Majstor, Zoran Kovač) donijelo je  
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IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2013. GODINU 

 
  Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu sastavni su dio zapisnika i 
objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 8. 

 

 Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2013. godini.         
  
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su prijedlozi izmjena za točke 8., 9. i 10. 
dostavljeni u materijalima vezani uz usvojene izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave,  jednoglasno je donijelo 

 
 

IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2013. GODINI 

 
 

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

Pitomača u 2013. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 8/12), iznos «497.000,00» 
zamjenjuje se iznosom «520.000,00», a riječi u zagradi «slovima: četiristo devedeset sedam 
tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «petsto dvadeset tisuća kuna». 

 
Članak 2. 

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
 

 Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave,  jednoglasno je donijelo 

 
IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2013. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2013. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 8/12) mijenja se i 
glasi:  
 «Sredstva za ostvarivanje programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu planirana su u iznosu od 1.300.000,00 kuna (slovima: milijun tristo tisuća kuna), a 
osigurati će se iz slijedećih izvora: 
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- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna    150.000,00 kuna 
 

Članak 2. 
 U članku 3., tablica u stavku 1. mijenja se i glasi: 
 

Rb. Opis poslova: Planirana vrijednost:
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
RADOVI NA ODRŽAVANJU I UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina  
1.2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja  
1.3. Održavanje živih ograda  
2.4. Uređivanje drveća  
1.5. Održavanje cvjetnih gredica   
1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata  
1.7. Sadnja trajnog raslinja  
1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem  
1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  
1.10. Održavanje spomenika i spomen-obilježja  
RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA 
1.11. Ručno čišćenje javno-prometnih površina  
1.12. Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće  

                                                                          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  

 

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

 

2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste   
2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije  
2.5. Zimska služba  

                                                                          U K U P N O: 490.000,00 kuna 
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka  
3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala  

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 

 

                                                                          U K U P N O: 150.000,00 kuna 
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete  
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu  



4.3. Božićno i novogodišnje uređenje   
                                                                           U K U P N O:  560.000,00 kuna 

5. ODRŽAVANJE GROBLJA  
5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica  

                                                                           U K U P N O:  50.000,00 kuna 
                                                                       S V E U K U P N O:    1.300.000,00 kuna 

 
  

Članak 3. 
             Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 10. 
 

  Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave,  jednoglasno je donijelo 
 

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2013. GODINU 

 
Članak 1. 

           U  članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2013. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 8/12), 
iznos «1.730.000,00» zamjenjuje se iznosom «1.350.000,00». 
 

Članak 2. 
 U članku 5. stavku 2. iznos «200.000,00» zamjenjuje se iznosom «100.000,00». 
 U članku 5. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. NERAZVRSTANE CESTE 

1. Cestovni spoj Ulice Petra Zrinskog i 
odvojka Ulice Ljudevita Gaja u Pitomači 

Izgradnja  

2. Odvojak u Sedlarici Uređenje  
                                                                      U K U P N O: 30.000,00 kuna 

2. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Nogostup u Pitomači (Ulica Ljudevita 
Gaja) Izgradnja  

2.  Nogostup u Kladarama Izgradnja  

3. 
Parkiralište na Trgu kralja Tomislava (u 
dvorištu PIOP-a) Uređenje  

                                                                      U K U P N O: 40.000,00 kuna 
3. JAVNE ZELENE POVRŠINE 
1. Dječja i sportska igrališta Izgradnja  
2. Park maturanata Uređenje  

                                                                        U K U P N O:  20.000,00 kuna 
 



4. JAVNI OBJEKTI I UREĐAJI 
1. Tržnica na malo u Pitomači Uređenje  

                                                                         U K U P N O:   10.000,00 kuna 
                                                                      S V E U K U P N O: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
 

Članak 3. 
 U članku 7. stavku 2. iznos «500.000,00» zamjenjuje se iznosom «400.000,00». 
 U članku 7. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. Vodosprema i vodoopskrbni sustav 
naselja Sedlarica, Turnašica i Otrovanec Izgradnja  

                                                                         U K U P N O:      400.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 

Članak 4. 
 U članku 8. stavku 2. iznos «500.000,00» zamjenjuje se iznosom «300.000,00». 
 U članku 8. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela naselja  
Pitomača (Dravska ulica, Vinogradska 
ulica) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 
 

Članak 5. 
 U članku 10. stavku 2. iznos «280.000,00» zamjenjuje se iznosom «200.000,00». 
 U članku 10. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA KLISA 

1. Odlagalište komunalnog otpada 
Klisa Sanacija  

2. Komposište Izgradnja  

3. Nabava opreme za selektivno 
prikupljanje komunalnog otpada Nabava  

4. 
Sufinanciranje postave solarnih 
kolektora Nabava  

                                                                          U K U P N O: 200.000,00 kuna 



Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 

Članak 6. 
             Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 11. 
 
  Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek  iznosi da su  utvrđene nekretnine za prodaju putem javnog 
natječaja u vlasništvu općine Pitomača koje je Općina u najvećem dijelu dobila nasljeđivanjem, 
odnosno od ostavitelja koji nisu imali nasljednike ili su se nasljednici odrekli iste. Ujedno 
zahvaljuje gosp. Marku Đakiću koji je ukazao na dvije pogreške i to u članku 1. u točki 1. 
prijedloga Odluke, umjesto z.uk.ul.br. 101 treba stajati z.k.ul.br. 367, a u točki 3. umjesto 
čestica 1291/1 treba stajati čestica 1241/1. Nadalje navodi da su početne cijene utvrđene 
prema procjeni vještaka, te moli Vijeće da uvaži ove izmjene. U prijedlogu je predloženo i 
povjerenstvo koje se zadužuje za provedbu javnog natječaja, koje nakon provedbe istog 
predlaže Vijeću donošenje Odluke.  Na pitanje gosp. Zorana Kovača koja se imovina odnosi 
na spomenute Zeliće,  gđa Monika Vranek odgovorila je da je to nekretnina opisana u članku 
1. točki 1. prijedloga Odluke. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, jednoglasno je donijelo 
  

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Pitomača 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom utvrđuju se nekretnine za prodaju putem javnog natječaja u vlasništvu 
Općine Pitomača kako slijedi:  
 
 1. Prizemna stambena građevina sa pripadajućim zemljištem koju čini čestica 101 
površine 221 m2 (netto građevinska površina iznosi 85,80 m2) upisana u z.k. ul. br. 367 k.o. 
Stari Gradac. 
     Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 88.000,00 kuna. 
 
 2. Izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, te poljoprivredno zemljište u naselju 
Stari Gradac, a čine ga čestica 1433/3 površine 1007 čhv upisana u z.k. ul. br. 1021 k.o. Stari 
Gradac i čestice 282/2 površine 345 čhv, 283/2 površine 405 čhv i 285 površine 184 čhv 
upisane u z.k.ul. br. 10 k.o. Stari Gradac. 
      Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 39.000,00 kuna. 
 
 3. Neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Stari Gradac, kojega čini čestica 1241/1 
površine 689 čhv upisana u z.k. ul. br. 644 k.o. Stari Gradac. 
      Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 7.000,00 kuna. 
 
 4. Poljoprivredno zemljište locirano van građevinske zone naselja Stari Gradac, a čini ga 
čestica 2094/3  površine 743 čhv upisana u z.k. ul. br. 1652 k.o. Stari Gradac. 
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 Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 4.100,00 kuna. 
 
 5. Poljoprivredo zemljište u predjelu Klaino brdo, a čini ga čestica 2617  površine 256 
čhv upisana u z.k. ul. br. 1296 k.o. Vukosavljevica. 
           Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 1.900,00 kuna. 
 
NAPOMENA: 
 Za nekretnine navedene pod točkom 2. i 3. ove Odluke, zabilježene su tražbine u korist 
RH Ministarstva rada i socijalne skrbi odnosno potraživanje Centra za socijalnu skrb Virovitica, 
ali su iste u postupku brisanja. 
 Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne 
prigovore kupca. 

Članak 2.  
 Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.  
 Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za provedbu 
javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača koje će Općinskom vijeću 
Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom najpovoljnijih 
ponuditelja. 
 Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo iz prethodnog stavka rukovoditi će se 
kriterijem najviše ponuđene cijene. 

Članak 3. 
 Za članove Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke imenuju se: 
- Ivan Erhatić iz Dinjevca, S. Radića 16a, 
- Mirko Pavleković iz Otrovanca 30, 
- Danijel Petković iz Pitomače, Dravska 30. 

 
Članak 4. 

 Jamčevina za sudjelovanje na javnom natječaju iznosi 10% od početne cijene i uplaćuje 
se posebno za svaku pojedinu nekretninu koja se izlaže prodaji. 
 Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pitomača, IBAN: HR7624120091833200005, 
s pozivom na broj HR68 7706-OIB, do isteka roka za podnošenje ponuda. 
 

Članak 4. 
 Javni natječaj traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu „Virovitički list“. 
 

Članak 5. 
 Ugovori o kupoprodaji sklapaju se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja Odluke iz prethodnog 
stavka i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku, ili ne uplate u 
cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom, gube pravo na povrat uplaćene 
jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na javnom natječaju. 
 Rok za plaćanje ugovorene cijene bitan je sastojak ugovora, a u slučaju propuštanja tog 
roka nastupaju pravne posljedice predviđene odredbom članka 361. Zakona o obveznim 
odnosima. 
 Troškove solemnizacije, ovjere i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac. 
 

Članak 6. 
 Kupoprodajnu cijenu u koju se uračunava plaćena jamčevina, kupac plaća u roku od 30 
dana od dana sklapanja ugovora. 
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Članak 7. 
 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), 
Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 
javnom glasilu.  
 U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje sve 
donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrat će se da je ponuditelj podnošenjem ponude koja sadrži 
njegove osobne podatke na ovaj javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 

Članak 8. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 
    Donošenje Odluke o donošenju ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Tomislav Tišljar  iznosi da je Prostorni općine Pitomača donijet 2003. godine, 
izmjene i dopune istog 2009. godine, a ovo je prijedlog II. ciljanih izmjena i dopuna. Načelno, 
sve se odnosi na sitne korekcije  građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova, a prema 
zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, te najviše radi usklađivanja Prostornog plana Općine 
Pitomača i Prostornog plana Virovitičko - podravske županije u području gospodarstva, 
elektroničkih komunikacija, gospodarskih djelatnosti eksploatacije i istraživanja mineralnih 
sirovina te uvjeta za obnovljive izvore energije, ugostiteljsko-turističkih zona. II ciljane Izmjene i 
dopune PPUO Pitomača sadržane su u dvije knjige, koju je izradio stručni izrađivač Vtc-projekt 
d.o.o. Virovitica. 
 Gosp. Rikard Bakan zamjećuje da je u članku 22. u tablici upisan maksimalni broj 
kreveta, a prema njegovom saznanju u Pravilniku o pružanju usluga u seljačkim domaćinstvima 
stoji da može biti 10 smještajnih jedinica odnosno 20 kreveta, pa predlaže da se to provjeri 
kako ne bi bilo u suprotnosti sa zakonom.  
 Gđa Željka Begović predložila je da se u članku 80. u rečenici u kojoj se spominju 
skupine stabala kod rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici naznači da su to stabla lipe 
tako da bi ta rečenica glasila: «Ovim Planom predviđena za zaštitu u kategoriji «spomenik 
parkovne arhitekture» je skupina stabala lipe kod rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici». 
 Gosp. Tomislav Tišljar  odgovorio je da je ovakva tablica sa brojem smještajnih 
jedinica preuzeta iz Prostornog plana VPŽ te bi se prethodno moralo promijeniti broj smještajnih 
jedinica u Županijskom planu, a tek onda u općinskom. Što se tiče stabala lipa, provjeriti će se 
ukoliko postoji mogućnost izmjene, pa će se u tom smislu napraviti korekcija. 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
O DONOŠENJU CILJANIH II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PITOMAČA 
   
          Odluka o donošenju ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pitomača sastavni je dio ovog zapisnika. 
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TOČKA 13. 
 
           Donošenje Odluke o stipendiji Općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek iznosi da je u odnosu na važeću Oduku o stipendijama, u ovom 
prijedlogu predviđena i stipendija za iznimno nadarene studente koji se školuju na studijima u 
inozemstvu. Visinu stipendije određuje načelnik kao i za stipendije za studije u RH, a razlika u 
odnosu na već propisani postupak za dobivanje stipendije je taj da bi općinski načelnik 
posebnom odlukom odlučivao o tome. Temeljem Odluke, donijeti će se i Pravilnik o 
stipendijama kojim će Povjerenstvo uskladiti kriterije.  
 Načelnik gosp. Željko Grgačić predložio je da o visini stipendije za studije u 
inozemstvu odlučuje Vijeće, a također da Vijeće na prijedlog Povjerenstva i načelnika donese 
Odluku o tome kome će se dodijeliti stipendija.  
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću 
 

O D L U K U 
O STIPENDIJI OPĆINE PITOMAČA 

 
 Odluka o stipendiji Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 14. 
 
    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog 
načelnika Općine Pitomača iz radnog odnosa. 
 
 Gđa Monika Vranek  napominje da je osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika 
(određuje je Vlada RH) izjednačena sa osnovicom za izračun plaće državnih službenika, a u 
odnosu na dosadašnju, osnovica je sa 4.630,14 kuna umanjena na 4.491,24 kuna. Konstatira da 
prema saznanju, svi načelnici u okolnim općinama imaju koeficijent 3,60. 
 Gosp. Marijan Rengel i gosp. Zlatko Majstor smatraju da nakon povećanja deficita 
općinskog proračuna od cca 2.000.000,00 kuna, nije najbolje vrijeme za povećanje plaće, a 
pitanje je što bi o tome mislili i mještani.  
 Gosp. Željko Grgačić podsjeća da određene susjedne općine imaju daleko manji 
proračun i manje stanovnika iz čega proizlazi da im je i obim poslova manji, a načelnici imaju 
koeficijent 3,60. 
 Gosp. Damir Begović  mišljenja je da su mještani pokazali što misle o Željku Grgačiću 
na održanim izborima za općinskog načelnika. Isto taka smatra, obzirom su naknade povećane 
predsjedniku Vijeća, zamjenicima načelnika, vijećnicima za nazočnost sjednicama kao i stručnim 
službama za nazočnost sjednicama, smatra da je u redu da se i načelniku poveća koeficijent. 
 Gđa Zlata Kovačević iznosi da je prema zakonskim okvirima za plaće unutar općine 
dozvoljeno maksimalno opterećenje prihoda za plaće u iznosu od 20 % izvornih prihoda  
proračuna, a za sada je taj iznos koji općina koristi u okviru 9,95 %. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 GLASOVA ZA i 4 GLASA PROTIV (Ivana Deskar, 
Marijan Rengel, Zlatko Majstor, Zoran Kovač) donijelo je  
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O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika 

Općine Pitomača iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 
 U članku 4. Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Pitomača iz 
radnog odnosa («Službene novine» Općine Pitomača, broj 6/10 i 12/10) iznos «2,853» 
zamjenjuje se iznosom «3,60». 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama». 
  

TOČKA 15. 
 
  Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača sa 
pripadajućim Planom civilne zaštite. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća nazočne da je prijedlog Odluke dostavljen u 
materijalima, a nacrt Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite dostupan je na 
internetskim stranicama Općine Pitomača o čemu su svi  vijećnici bili obaviješteni u sazivu. 
 Gđa Monika Vranek iznosi da je nakon inspekcijskog nadzora Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje Virovitica, Općini naloženo da izvrši korekciju u odnosu na važeći Plan 
zaštite i spašavanja. Tvrtka koja je radila Plan je Kontrol biro d.o.o. iz Zagreba, a korekcija ne 
iziskuje dodatna financijska sredstva i sada opet slijedi  inspekcijski nadzor koji će utvrditi da li 
je sve ispravljeno prema naputku inspekcije. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 
O D L U K U 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača  
sa pripadajućim Planom civilne zaštite 

 
 1. Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Pitomača sa pripadajućim  
Planom civilne zaštite koje je izradila ovlaštena tvrtka  Kontrol biro d.o.o. Zagreb. 
 2. Plan iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku iste i čini njezin sastavni dio. 
    Izvornik Plana čuva se u upravnom tijelu Općine Pitomača nadležnom za zaštitu i 
spašavanje. 
 3. Monika Vranek, službenica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove 
Općine Pitomača ,odgovorna je za čuvanje i ažuriranje Plana iz točke 1. ove Odluke. 
 4. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o usvajanju Plana 
zaštite i spašavanja Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 9/11).  
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača.   
 

TOČKA 16. 
 
  Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića «Potočnica». 
 
 Gosp. Damir Begović podsjetio je da dosadašnjim članovima Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića «Potočnica» ističe mandat te je potrebno imenovati nove članove s time da tri člana  
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imenuje osnivač, jednog člana predlaže Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica», a 
jednog člana čini predstavnik roditelja. Ispred osnivača predlažu se dosadašnje članice Željka 
Begović i Nada Šegregur, te nova članica Vedrana Šantek. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik daje na glasovanje prijedlog 
dostavljen u materijalima. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića «Potočnica»  
 

Članak 1. 
 Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica»: 
 1. Željka Begović iz Otrovanca 60, 
 2. Melita Takač iz Pitomače, Lj. Gaja 9, 
 3. Nada Šegregur iz Pitomače, I. Mažuranića 26,  
imenovane od strane osnivača Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića «Potočnica» («Službene novine» Općine Pitomača, broj 8/09). 
 

Članak 2. 
 Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica» ispred osnivača imenuju se: 

1. Željka Begović iz Otrovanca 60, 
2. Nada Šegregur iz Pitomače, I. Mažuranića 26, 
3. Vedrana Šantek iz Pitomače, T. Ujevića 30.  

 
Članak 3. 

 Prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica»  
utvrđena su Statutom Dječjeg vrtića «Potočnica». 
 

Članak 4. 
 Članovi Upravnog vijeća iz članka 2. ove Odluke imenuju se na razdoblje od četiri godine 
zajedno sa članovima imenovanim iz reda roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 17. 
 
  Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg 
vrtića «Potočnica». 
 
 Gosp. Damir Begović upoznaje nazočne da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
«Potočnica» raspisalo javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja obzirom da 
sadašnjoj ravnateljici ističe mandat sa 01. listopada 2013. godine. Upravno vijeće na svojoj 
sjednici predložilo je da se Marija Jakelić iz Pitomače, dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića 
izabere i imenuje za ravnatelja - odgojitelja i u narednom četverogodišnjem razdoblju. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
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O  D  L  U  K U 
o izboru i  imenovanju ravnatelja - odgojitelja  

Dječjeg vrtića «Potočnica»  
 

 
 1. MARIJA JAKELIĆ iz Pitomače, Dravska 24, OIB:53612165568, izabire se i imenuje  
ravnateljem - odgojiteljem Dječjeg vrtića «Potočnica»  na vrijeme od četiri godine. 
 2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke dužna je stupiti na poslove ravnatelja - odgojitelja 
Dječjeg vrtića «Potočnica» s danom 01. listopada 2013. 
 3. Opis i popis poslova ravnatelja - odgojitelja  prikazan je u Pravilniku o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada, Klasa: 022-02/07-01/02, Urbroj:2189/16-07-02 od 10. listopada 2007. 
godine. 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 18. 
 
      Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta 
Dječjeg vrtića «Potočnica». 
 
 Gđa Monika Vranek  ukazuje da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica» utvrdilo 
novi nacrt Statuta jer je postojeći iz 2007. godine, a u međuvremenu su uslijedile izmjene 
Zakona o  predškolskom odgoju i naobrazbi (sada Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju). 
Sukladno važećem Statutu, nacrt prijedloga Statuta daje Upravno vijeće i upućuje na prethodnu 
suglasnost osnivaču tj. Općinskom vijeću, a nakon dobivanja suglasnosti Općinskog vijeća, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica» donosi Statut. Najbitnije izmjene su da kod objave 
natječaja za prijam odgojitelja, ravnatelja i drugih stručnih suradnika nije potrebna objava u 
javnom tisku već se isti objavljuju putem stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne 
ploče Dječjeg vrtića. Druga novina je da je program predškole tzv. male škole obvezan i to od 
2014. godine. Promjena je i kod davanja ovlasti ravnateljici, odnosno do sada je odlučivala o 
stjecanju i opterećivanju nekretnina i pokretne imovine Vrtića, te o investicijama do iznosa od 
50.000,00 kuna. Ovim prijedlogom ravnateljica odlučuje samostalno do iznosa od 20.000,00 
kuna. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica» 
 
 

 1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica» 
utvrđenog na 27. sjednici Upravnog vijeća održanog 21. kolovoza 2013. godine. 
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 19. 
    
  Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 
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 Gđa Monika Vranek  iznosi da je Općinsko vijeće prethodne godine imenovalo gđicu 
Irenu Gavrančić v.d. ravnateljicom Knjižnice i čitaonice sukladno Zakonu o ustanovama do 
izbora ravnatelja temeljem ponovljenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana. Prema 
Statutu Knjižnice osnivač je dužan raspisati javni natječaj najkasnije tri mjeseca prije isteka 
mandata, a prijedlog je da to bude ponovno na nepuno radno vrijeme tj. od 20 sati tjedno. 
Natječaj bi se objavio u javnom glasilu, a Odlukom je predloženo i povjerenstvo za provedbu 
natječaja za koji su kriteriji propisani Zakonom o knjižnicama. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

 O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 
1. Raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od četiri godine. 
2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 

provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja koje će Općinskom vijeću 
Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja. 

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

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

TOČKA 20. 
 
       Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici Knjižnice i 
čitaonice Pitomača na provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične građe. 
 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice 

na provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične građe 
 
 

 1. Ovim Zaključkom daje se suglasnost v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice na provedeni 
postupak revizije i otpisa knjižnične građe u iznosu od 81.800,67 kuna. 
 2. Sastavni dio ovog zaključka čini Zapisnik o reviziji, rekapitulacija otpisanih knjiga od 
01.01.2013. do 09.05.2013. godine, prijedlog o otpisu s popisom građe za otpis, prijedlog o 
načinu postupanja sa pisanom građom i obrazloženje revizije i otpisa knjižnične građe.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača.   

 
 

TOČKA 21. 
 
     Različito. 
 
 Gđa Željka Begović ukazuje na problem zapuštenih lokala na Trgu kralja Tomislava u 
Pitomači koji je lijepo uređen i redovito se održava, ali u poslovnoj zgradi su dva lokala koji nisu 
u funkciji pa to svim posjetiteljima stvara ružnu sliku. 
 Nakon konstatacije gosp. Damira Begovića da su  vlasnici tih lokala «Elektra» i 
«Sloga», gđa Željka Begović predložila je da se pokuša stupiti u kontakt sa spomenutim 
vlasnicima kako bi ih se zamolilo da u tim prostorima dozvole npr. organiziranje određenih 
izložbi slika, zbirke narodnih nošnji i sl. od strane naših udruga.  
 Nadalje gđa Željka Begović podsjetila je na učestali problem parkiranja na trgu ispred 
kioska Tiska, a gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je već skrenuta pozornost policiji, a  
pitanje će se opet postaviti na koordinaciji s policijom. 
 Gosp. Dinko Begović izražavu sumnju da će se nešto uspjeti riješiti s vlasnicima 
lokala, ali obzirom da su ti lokali neuređeni i polupani, a postoji Pravilnik o komunalnom redu, 
predlaže da se isti primjeni u smislu postupanja u slučaju derutnih prostora. Također ukazuje na 
derutni objekat na samom raskršću prema Osnovnoj školi i vrtiću, a takovih objekata ima i po 
selima. 
 Gosp. Tomislav Tišljar podsjeća da postoji mogućnost prijave građevinskoj inspekciji 
jer je očito da vlasnici nisu zainteresirani, sa čime se slaže i predsjednik Vijeća gosp. Damir 
Begović koji predlaže da se na taj problem pismeno ukaže građevinskoj inspekciji. 
 Gosp Rikard Bakan podržava prijedlog gosp. Dinka Begovića da se ukoliko je 
potrebno primjeni Odluka o komunalnom redu. 
 
 Gosp. Zoran Kovač  konstatira da LAG u Virovitičko - podravskoj županiji ne radi pa je 
zamolio načelnika da na to ukaže županiji, jer do sada nisu proslijeđeni ni odgovori članovima  
da li su primljeni u LAG. Također predlaže da se pokuša sa Fondom za zaštitu okoliša riješiti 
problem u svezi odvoženja korištenih folija jer se iste ne smiju spaljivati niti odvoziti na 
smetlište pa bi trebalo razmišljati o reciklažnom dvorištu kako kroz koju godinu ne bi bili 
zatrpani tim otpadom. 
 Gosp. Marin Aragović  izvješćuje da će slijedeći tjedan ponovno biti sazvana izborna 
skupština LAG-a. 
 Gosp. Željko Grgačić  u svezi problema s folijama, odgovorio je da se prema saznanju, 
folija (oprana)  može vratiti tamo gdje je i kupljena, ali Općina ne može rješavati sve probleme, 
već se i mještani moraju angažirati.  
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 Gosp. Damir Begović je još jednom napomenuo vijećnicima iz oporbe da im općinske 
službe stoje na raspolaganju sa svim potencijalima i resursima, kao i svim ostalim vijećnicima i 
zamolio da se radi dobrobiti općine, angažiraju kod svojih kolega koji trenutno obnašaju 
državnu vlast, na što je gosp.  Marijan Rengel konstatirao da najprije treba poraditi na 
projektima, jer bez kvalitetnih projekata ne može se ništa dobiti. 
 Gosp. Danijel Petković spomenuo je natječaj za poljoprivredno zemljište koje je već 
dvije godine (od 2011. godine) u Ministarstvu poljoprivrede za koje nemamo informaciju kada 
će Odluka biti potpisana? 
 Na zamolbu Gosp. Josipa Poljaka  da pročelnik upozna sve zainteresirane mještane o 
predstojećem natječaju za poljoprivredno zemljište, gosp. Marinko Barčan navodi da će se 
Agenciji dostaviti zahtjevi za raspis natječaja. 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
Općinskog vijeća zaključuje 2. sjednicu Općinskog vijeća u 20,45 sati te svima zahvaljuje na 
odazivu. 
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