
Z A P I S N I K  
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 14. rujna 2017. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/20, Urbroj: 2189/16-17-1 od 07. rujna 
2017. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom u 18,00 
sati. 
 

Sjednicu je otvorio gosp. Dinko Begović, potpredsjednik Općinskog vijeća. 
  
Potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Dinko Begović  konstatira da je sjednici 

nazočno 12 vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Zdravko Sesvečan, 
2. Dinko Begović, 
3. Irena Horvat, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Mario Rengel, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Danijel Bijuk, 
10. Tihomir Gregurek, 
11. Mirko Pavleković, 
12. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Rikard Bakan, Mario Čajkulić, Marijan Mikec, Nifada Begović i Aleksandar 
Nađ koji su svoj izostanak ispričali 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
- Županijska vijećnica: Ivona Pankaz, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 

- Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
           - Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
          - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
          - predstavnik medija. 
 
 Potpredsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
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D N E V N I    R E D : 
 

  - Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća, 
   - Aktualni sat, 

   
1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 

razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,   

   2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017. godine,  
          3.  Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu, 

4.  Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2017. godini,                          

     5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu, 

     6. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu, 

 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu, 

 8. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine, 
   9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
2017. godinu,   
    10. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
„Potočnica“, 

11. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Potočnica“,  
 12. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjene 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
   13. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,   
   14. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, 
   15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine, 
   16. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2017. godinu, 
   17. Donošenje Odluke o stipendijama Općine Pitomača, 
 18. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika 
Petra Preradovića, 
 19. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i 
ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača, 
 20. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te 
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača, 
 21. Donošenje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih 
materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području općine Pitomača, 
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22. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača, 

23. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača, 
 24. Različito. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
  
  - Verifikacija zapisnika sa  1. sjednice Općinskog vijeća 
 
      Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA.  
 
 -  Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor postavio je pitanje Općinskom načelniku, odnosno konkretno ga 
interesira tko je bio nadležan za izvođenje radova u svezi kapelice na groblju u Pitomači i tko je 
to preuzeo? Navedeno ga zanima iz razloga što je općina platila obnavljanje kapelice odnosno 
krova koji zapravo nije cijeli niti bio pokriven te je nestao nakon prvog naleta vjetra jer nije bilo 
dobro napravljeno. Stoga pita tko će to sanirati i da li će biti dodatnih troškova? Ujedno izražava 
mišljenje da bilo kakvu sanaciju treba izvršiti izvođač radova. Također ima primjedbu na 
izvedene radove na stazi na groblju i predlaže da ubuduće takve radova netko kontrolira. 
Napominje da su staze napravljene od betona 3 cm te su se iste podigle 15 cm na dva dijela. 
Nadalje pita u svezi odlagališta „Klisa“ jer raspolaže informacijom da bi ista trebala biti 
zatvorena. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovara da je radove na kapelici preuzelo Komunalno Pitomača 
d.o.o, a do štete na krovu kapelice došlo je uslijed jakog vjetra te se isto treba sanirati. U svezi 
„Klise“ iznosi da je primljeno Rješenje prema kojem je sa 07.09. ista trebala biti zatvorena, ali 
Općina je u pregovorima i čeka na prijem kod ministra gosp. Čorića te će se nastojati 
prolongirati zatvaranje „Klise“, a o rezultatima pregovora izvjestiti ovo Vijeće. Ujedno podsjeća 
da je sa Gradom Virovitica potpisan sporazum u svezi mogućeg odvoza otpada na njihovo 
odlagalište, ali to će se pokrenuti tek nakon pokušaja da se prolongira zatvaranje jer uspostava 
regionalnih centara kasni po cijeloj RH. 
 Gosp. Danijel Petković potvrđuje da su obje investicije išle preko Komunalno Pitomača 
d.o.o. i da je podnijet zahtjev Croatia osiguranje d.d. za naplatu štete tako da ne bi trebalo biti 
dodatnih troškova vezano uz sanaciju. 
 

TOČKA 1. 
 

Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine. 

  
Gosp. Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela konstatira da su 

vijećnici polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna primili u materijalima zajedno sa detaljnim 
obrazloženjem, a rok za donošenje propisan je Zakonom o proračunu tj. do 15. rujna. Iznosi da  
ostvarenje i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani iznosi 44-45%, a razlog 10% manjeg 
ostvarenja u odnosu na planirano leži u činjenici da po svim projektima koji su Općini odobreni 
od strane različitih Ministarstava, Općina mora provesti investiciju da bi mogla refundirati 
dobivena sredstva. Tako su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 8.643.483,43 kn, rashodi u 
iznosu 9.292.856,38 kn, a taj mali nesrazmjer u njihovoj visini vezan je uz preneseni saldo iz  
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prethodne godine. Obzirom da je u obrazloženju navedena svaka stavka prihoda, odnosno 
rashoda, zamolio je vijećnike da traže pojašnjenje ukoliko ih interesira koja stavka. 

Gosp. Tihomir Gregurek konstatira da se u usporebi sa ostvarenjem određenih stavki 
u prvih šest mjeseci prethodne 2016. godine i ove 2017. godine  dolazi do saznanja da neke 
pozicije odskaču. Tako navodi da su npr. iznosi za plaće gotovo identični sa iznosom iz prošle 
godine u istom razdoblju, dok je pozicija  323 - rashodi za usluge sa 1.490.691,86 kn ove 
godine povećana na 1.655.909,20 kn što je povećanje za gotovo 170.000,00 kn te pita koje su 
to usluge povećane i zašto. Također ga zanimaju slijedeće pozicije: 
- poz. 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji su sa 287.632,68 kn u 2016. godini 
povećani na 467.414,18 kn u ovoj godini, odnosno što je toliko poraslo na toj poziciji, 
- poz. 383 – kazne, penali i naknade štete, koje su u 2016. godini iznosili 9.503,76 kn, a ove 
godine čak 108.259,98 kn, odnosno pita koje kazne je to Općina morala platiti. 

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da će se za te tri spomenute stavke izlistati 
kartice i dati konkretan odgovor, odnosno odgovor će se dostaviti u pismenom obliku. Zamolio 
je vijećnike da kada dobiju materijale za sjednicu ili dan prije same sjednice, slobodno se jave u 
stručne službe za detaljna pojašnjenja na svoja pitanja te će na sjednici dobiti konkretniji 
odgovor. 

Općinski načelnik potvrdio je da su sve općinske službe na raspolaganju, a gosp. Dinko 
Begović  također je zamolio vijećnike ukoliko imaju bilo kakva pitanja, da se slobodno obrate 
općinskim službama gdje će dobiti tražene odgovore. 

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Tihomir 
Gregurek) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) donijelo je 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE 

 
 /Polugodišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 2. 
 
  Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2017. godine. 
         
   Izvješće je dostavljeno u materijalima te potpredsjednik otvara raspravu. 
 Gosp. Tihomir Gregurek iznosi primjedbu što Općinski načelnik nije na današnjoj 
sjednici dao nikakvo pojašnjenje svojeg izvješća niti se obratio Općinskim vijećnicima, na što je 
Općinski načelnik odgovorio da je sve pojašnjeno u izvješću. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 
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1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01. 01. do 30.06.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 
    Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu. 

 
Gosp. Danijel Petković iznosi da je na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna 

predloženo povećanje od 805.000,00 kn pa samim tim proračunske vrijednosti rastu i to na 
prihodovnoj strani na 20.395.000,00 kn, a na rashodovnoj strani na 20.201.000,00 kn, dok je 
razlika između prihodovne i rashodovne strane zbog prenesenih sredstava na dan 31.12.2016. 
godine. Ovaj prijedlog stavljen je prije dva mjeseca na e-savjetovanje, te je nešto dorađen i 
dostavljen u materijalima. Pročelnik je detaljno pojasnio razloge donošenja te između ostalog 
rekao: „Što se tiče prihodovne strane, predloženo povećanje odnosi se na prihode od poreza i 
to na prihode od najznačajnijeg općinskog poreza tj. poreza na dohodak te se predlaže 
povećanje istog za 500.000,00 kn isključivo zbog njegovog dobrog ostvarenja u ovom razdoblju 
do 31.08.2017. godne. Za povećanje je predložena pozicija pomoći iz države kao i pomoći iz 
inozemstva u iznosu od 243.000,00 kn prvenstveno iz razloga jer su povećana sredstva pomoći 
od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz zapošljavanje 31 osobe u javnim radovima, a 
u trenutku kada se radio proračun, nije se raspolagalo činjenicom o broju zaposlenih za koje će 
se dobiti sredstva od strane Zavoda. Za povećanje je predložena pozicija tekuće pomoći iz 
županijskog proračuna u iznosu od 9.000,00 kn vezano uz pomoć za ogrijev socijalno ugroženim 
kategorijama, dok je za smanjenje predložena pozicija pomoći iz državne razine od Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja na koji je općina konkurirala na dva natječaja, ali od 
planiranih sredstava od 200.000,00 kn ostvareno je samo 150.000,00 kn, pa je predloženo 
smanjenje na poziciji kapitalnih pomoći za 49.000,00 kn zbog manjeg odobrenja sufinanciranja 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja po projektima za izradu IV. Izmjene i dopune 
Prostornog plana i odobrenim sredstvima za investiciju proširenje javne rasvjete u Ulici P. 
Preradovića.  

U razdjelu 7. - prihodi od prodaje nefinancijske imovine, predloženi su za povećanje od 
69.000,00 kn i to poz. zemljišta i građevinskih objekata (za provođenje natječaja za eventualnu 
prodaju imovine koju općina dobije ili od Centra za socijalnu skrb ili po ostavinskoj raspravi).  

Što se tiče rashodovne strane - razdjel Općinsko vijeće, predloženo je smanjenje u 
iznosu od 33.000,00 kn i to se odnosi na pozicije vezane uz izbore.  

Općinski proračun razdijeljen je u dva razdjela od kojih je jedan vezan uz Općinsko 
vijeće, a sve ostale aktivnosti koje se rade preko općine razvrstane su u razdjel Jedinstveni 
upravni odjel, a u njemu su kroz glave, odnosno programe troškovi podijeljeni u sitnije razine. 

Tako je kod glave JUO (JUO zajedno sa svim proračunskim korisnicima) u ukupnom 
iznosu predloženo ukupno povećanje od 838.000,00 kuna, a budući su sredstva za glavu – 
Općinsko vijeće  umanjena za 33.000,00 kn, ta razlika od 805.000,00 kn je iznos u kojem je i 
predloženo povećanje općinskog proračuna na strani prihoda i rashoda. 

Unutar proračunskih korisnika aktivnosti su redovne tj. jedan dio financira općina, a 
jedan dio financiraju korisnici vlastitim izvorima. 
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Što se tiče JUO, programa kojima se općina bavi je mnogo kao npr. 
- u stupcu 5. vide se pozicije koje su predložene za povećanje, odnosno smanjenje pa 

tako na programu 1003: mjere i aktivnosti iz djelokruga rada JUO, povećanje je za 141.000,00 
kuna (tu spada održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje, nabava dugotrajne imovine, 
otplata kredita, volonteri, javni radovi, djelokrug mjesne samouprave, održavanje skele i drugi 
izdaci, financiranje vodnog gospodarstva, građevinski objekti i prostorno planska 
dokumentacija). Nadalje dolazi program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja gdje je 
osnovni razlog predlaganja povećanje sredstava za rad vatrogasne zajednice OP u iznosu od 
156.000,00 kn. Nažalost, kod programa poticanja razvoja gospodarstva predlaže se smanjenje u 
iznosu od 33.000,00 kn jer su sredstva bila namijenjena sufinanciranju rada udruženja obrtnika, 
ali isto je tijekom prve polovine ove godine promijenilo svoj rad odnosno nemaju više zaposlenu 
osobu, a knjigovodstvene i ostale usluge dali su na korištenje servisu pa i nije bilo više potrebe 
sufinancirati njihov rad. 

Program: 1006 - Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
predviđen je za povećanje u iznosu od 85.000,00 kn za dvije stavke (održavanje javne rasvjete i 
održavanje javnih površina), a u narednim točkama današnjeg dnevnog reda koje se odnose na 
te programe obrazloženo je detaljno povećanje. 

Program: 1007 - Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
predložena su određena smanjenja jer Komunalno Pitomača d.o.o. neće imati potrebe za većim 
sredstvima. Povećana su sredstva za rekonstrukciju groblja, javne rasvjete i izgradnju javno 
prometnih površina (jedan projekt nije prošao na Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja pa je izveden vlastitim sredstvima - uređenje dijela Vinogradske ulice oko mjesnog 
groblja). 

Program: 1008 - Program zaštite okoliša predložen je za smanjenje od 50.000,00 kn i to 
na poziciji kapitalnih pomoći u Komunalno Pitomača d.o.o. U tom istom programu vidljiva je i 
promjena na projektu Life+ Old-Drava. 

Kod programa: 1012 - Javne potrebe u školstvu, predviđeno je povećanje u iznosu od 
107.000,00 kuna, a glavni razlog je osiguranje dovoljno sredstava za isplatu općinskih stipendija 
jer je teško predvidjeti koliko će točno trebati sredstava za tu poziciju zbog novog natječaja. 

Program: 1013 - Javne potrebe u zdravstvu, predloženo povećanje iznosi 8.000,00 kuna 
(veterinarske usluge).  

Program: 1015 - Javne potrebe u sportu, predloženo je povećanje za 174.000,00 kn jer 
se Sportska zajednica javila na natječaj Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno odobreno je 
sufinanciranje sredstava za nabavu novog kombija, a Sportska zajednica nema svoj izvor 
financiranja pa se predlaže ova sredstva utrošiti iz općinskog proračuna. 

Program: 1016 - Program socijalne skrbi i novčanih pomoći, predloženo je povećanje u 
iznosu od  169.000,00 kn, a osnovni razlog je pokriće dijela troškova za nabavu udžbenika i 
ostalih potrepština učenicima polaznicima osnovne i područnih škola jer će se kao i prethodne 
godine pomoći roditeljima učenika sa iznosom od 200,00 kn za učenike od 1. do 4. razreda i sa 
iznosom od 300,00 kn roditeljima učenika od 5. do 8. razreda. Općina će ove kao i prijašnjih 
godina sufinancirati mjesečne đačke putne karte za polaznike s područja općine Pitomača pa je 
potpisan  
Ugovor sa HŽ i prijevoznikom „Čazmatrans“ o sufinanciranju sa 10 % od ukupne cijene 
mjesečne karte. 
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Program: 1019 - Program poticanja razvoja turizma, predloženo je smanjenje 

financiranja rada Turističke zajednice za 50.000,00 kn jer su rađeni neki projekti koji ili nisu 
odobreni ili za sve još nema odgovora od nadležnog Ministarstva turizma i Hrvatske turističke 
zajednice. 

Pogram: 1023 - Program javnih potreba u kulturi, predloženo je povećanje za 67.000,00 
kn, a novootvorena je pozicija vezana uz projekt Preradović i Csokonay. 

Ostale glave koje slijede odnose se na proračunske korisnika, a to su: 
Proračunski korisnik Dječji vrtić „Potočnica“ - predložena su financijska sredstva za 

smanjenje u iznosu od 100.000,00 kn i to na poziciji ulaganja na građevinskim objektima za 
100.000,00 kn jer je općina nominirala projekt energetske učinkovitosti vezan za vrtić koji je 
odobren u iznosu od 504.000,00 kn, ali budući je općina bila podnositelj zahtjeva, ta sredstva 
neće ići preko vrtića već se moraju osigurati direktno iz općinskog proračuna. 

Kod proračunskog korisnika Knjižnica i čitaonica Pitomača nije bilo predloženih nikakvih 
promjena dok su promjene predložene u posljednjoj glavi kod proračunskog korisnika Centar za 
kulturu Drago Britvić“ gdje je predloženo povećanje od 14.000,00 kn, a to su uglavnom manje 
promjene na većem broju pozicija“. 

Gosp. Tihomir Gregurek zadovoljan je sa iscrpnim izvješćem gosp. Danijela Petkovića 
te nema nikakvih pitanja jer je imenovani detaljno pojasnio sve pozicije. Međutim, osvrnuo se 
na program poticanja razvoja gospodarstva jer ta pozicija se smanjuje, a povećava se pozicija 
socijalne skrbi, sporta te smatra da to nisu dobri trendovi iz razloga što svi znaju da je upravo 
gospodarstvo najvažnije, te bi se i odnos prema njemu trebao promijeniti, sa čime se slaže i 
pročelnik gosp. Danijel Petković koji navodi da se radi na tome i sigurno će biti nekakvih 
noviteta vezanih uz gospodarstvo, ali ovo što je predloženo za izmjene i dopune za sada je 
realnost. Pretpostavlja da će u prosincu uslijediti još jedne izmjene i dopune općinskog 
proračuna.    

Gđa Irena Horvat podsjeća da su naknade u obrtničkoj komori ponovno porasle. 
Upoznata je s time na što su se trošila sredstva Obrtničke komore (npr. bile su održavane igre 
obrtnika, bilo je osigurano baždarenje vage...) i smatra da su sredstva koja obrtnici uplaćuju 
Obrtničkoj komori dovoljna za funkcioniranje iste jer komora sada ne plaća zaposlenika i jedino 
plaćaju vođenje knjigovodstvenih usluga. 

Gosp. Danijel Bijuk osvrnuo se na stavku program javnih potreba u sportu. Podsjeća 
da se došlo do povećanja od 174.000,00 kn i ukupni iznos od 1.074.000,00 kn u jednoj 
kalendarskoj godini za ulaganje u sport na području općine je stvarno velik te isto podržava. 
Mišljenja je da to pokazuje i jednu brigu za sport u općini, a u izvješću Općinskog načelnika 
spominje se i kupnja zemljišta za izgradnju sportske dvorane srednje škole te je općina 
pridonijela da se rekonstruira sportska dvorana, a spominje se i izgradnja novog sportskog 
centra na sajmištu u Pitomači, što sve pokazuje da se puno ulaže u sport. Ali neovisno iz koje 
stranke netko dolazi zamolio je da se započne razmišljati i o vanjskim terenima osnovne škole u 
Pitomači jer tamo je vrijeme jednostavno stalo, odnosno ti sportski tereni izgledaju onako kako 
su izgledali prije 40 godina. Podržava svako ulaganje u sport, ali ponavlja da se školsko igralište 
koristi svaki dan. Skreće pažnju što unatoč takvim uvjetima i uz doprinos učitelja tjelesnog 
odgoja iz te škole proizašli su dobri rezultati atletičara. Smatra da nema smisla da se atletska 
staza radi na sajmištu, a da se prije nje ne napravi staza kod škole koja je sigurno prioritetna. 
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Gosp. Željko Grgačić slaže se s mišljenjem gosp. Danijela Bijuka u smislu da se 
stvarno vodi briga o sportu što dokazuje i činjenica da je Općina izgradila novu srednju školu, 
ide se na izgradnju nove dvorane, a  atletska staza u osnovnoj školi stvarno postaje problem pa 
je upravo o tome nedavno raspravljano. Isto tako smatra da je i na samoj školi da se zauzme za 
uređenje atletske staze, a Općina će sigurno pomoći, ali ponajprije je potrebno ispitati da li su 
uređeni imovinsko pravni odnosi da bi se uopće mogli pripremiti projekti. 

Gosp. Mirko Pavleković izražava zadovoljstvo što se došlo do iznosa povećanja od 
156.000,00 kn za vatrogastvo, a i svima je znano da su upravo vatrogasci na području cijele RH 
odradili ove godine veliki posao i još uvijek ga odrađuju. Zanima ga da li se to povećanje odnosi 
za kupnju vatrogasnog vozila za DVD Pitomaču ili se to odnosi samo za nabavu opreme za VZ 
koja će se rasporediti po DVD-ima, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da se to ne 
odnosi na kupnju planiranog vozila već se odnosi za pokriće dijela investicije na Vatrogasom 
domu u Velikoj Črešnjevici.  

Gosp. Mirko Pavleković smatra da DVD Pitomača zaslužuje jedno solidno vatrogasno 
vozilo. 

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 10 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Tihomir 
Gregurek) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk) donijelo je 

 
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA 2017. GODINU 
 
 

/II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 

TOČKA 4. 
 
Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 

području općine Pitomača u 2017. godini.                
   
 Gosp. Dinko Begović  konstatira da su točke 4. do 6. dnevnog reda vezane uz izmjene 

i dopune Proračuna. Iz prijedloga je vidljivo da se mijenja iznos sredstava socijalne skrbi i to sa 
863.000,00 kuna na 1.032.000,00 kuna.   
 Gosp. Zlatka Majstora zanima kome će se dodijeliti pomoć za pokriće troškova za 
nabavu školskih udžbenika, odnosno u kojem iznosu. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da će se pomoć za pokriće nabave školskih 
udžbenika dodjeliti roditeljima djece polaznika Osnovne škoke Petra Preradovića i to u iznosu od 
200,00 kuna za učenika od 1. do 4. razreda te u iznosu od 300,00 kuna za učenike od 5. do 8. 
razreda, a listići za podatke predani su i podijeljeni u školi. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2017. GODINI 
 

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

Pitomača u 2017. godini („Službene novine“ Općine Pitomača broj 11/16), iznos „863.000,00“ 
zamjenjuje se iznosom „1.032.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: osamosto šezdeset tri tisuće 
kuna“ zamjenjuju se riječima: „jedan milijun trideset dvije tisuće kuna.“. 
 

Članak 2. 
 U članku 3. stavku 1. iza alineje „-sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog 
križa Virovitica“, briše se zarez i dodaje se alineja „-pomoć za pokriće troškova nabave školskih 
udžbenika.“. 
  

Članak 3. 
 Iza članka 16. dodaje se podnaslov „POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA NABAVE 
ŠKOLSKIH UDŽBENIKA“ i članak 17. koji glasi: 

„Članak 17. 
Na pravo na pomoć za pokriće troškova nabave školskih udžbenika imaju roditelji djece 

polaznika Osnovne škole „Petra Preradovića“ iz Pitomače, u iznosu koji odredi Općinski načelnik 
posebnom odlukom. Istom odlukom odrediti će se i modalitet dodjele koji će ovisiti o 
mogućnostima Općinskog proračuna i osiguranim sredstvima za iz članka 2. ove Odluke.“.  
 

Članak 4. 
 Članci 17. do 18. postaju člancima 18. do 19. 
  

Članak 5. 
Odluka o Izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim 

novinama" Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 
    Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu. 
 
     Gosp. Zlatko Majstor još jednom osvrnuo se na rekonstrukciju kapelice na mjesnom 

groblju u Pitomači i iznosu povećanja za 20.000,00 kuna. 
 Gosp. Danijel Petković podsjeća da Općina osigurava sredstva za cijelu obnovu, 

odnosno potrebno je urediti i unutrašnjost kapelice. 
 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor) 
donijelo je 
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O D L U K U  
O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU 

 
Članak 1. 

U članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2017. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/16) 
iznos „860.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.020.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: „osamsto 
šezdeset tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun dvadeset tisuća kuna“. 
 

Članak 2. 
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

           „Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2017. 
godini procjenjuju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja 
za komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:    Vrsta radova:  Procjena troškova: 

1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. 
Vodoopskrbni sustav naselja Sedlarica, 
Turnašica i Velika Črešnjevica, tzv. „visoka 
zona  

Izgradnja 20.000,00 kuna 

2. 
Vodoopskrbni sustav naselja Starogradački 
Marof (produžetak mreže) 

Izgradnja 20.000,00 kuna 

                                                                        U K U P N O: 40.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
”. 

Članak 3. 
   U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi: 
             „Troškovi planirane gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 
2017. godini procjenjuje se u iznosu od 50.000,00 kuna, a u nastavku daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda, sa iskazanim 
izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela općine   
Pitomača (Aglomeracija Pitomača) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 50.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
“. 

Članak 4. 
              U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi: 
              „Troškovi predložene izgradnje/rekonstrukcije u 2017. godini procjenjuju se u iznosu 
od 35.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih 
objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 



1. IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA GROBLJA 

 

1. 
Rekonstrukcija kapelice na mjesnom  
groblju u Pitomači 

Rekonstrukcija 20.000,00 kuna 

2. Opremanje infrastrukturnom opremom Opremanje 15.000,00 kuna 

                                                                    U K U P N O:  35.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
“. 

Članak 5. 
  U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: 
           „Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2017. godini procjenjuju 
se u iznosu od 300.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova 
gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

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

Rekonstrukcija        85.000,00 kuna 

2. 
Proširenje javne rasvjete u dijelu naselja 
Križnica 

Izgradnja  48.000,00 kuna 

3.  
Proširenje javne rasvjete na dijelu 
Vinogradske ulice u Pitomači 

Izgradnja 167.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača 

“. 
Članak 6. 

  U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
            „Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2017. godini procjenjuju se u 
iznosu od 565.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Uređenje prilazne ceste i parkirališnog 
prostora u dijelu Ulice Ljudevita Gaja u 
Pitomači (kod policijske postaje) 

Rekonstrukcija 45.000,00 kuna 

2. 
Uređenje biciklističkog odmorišta kod 
Dravskog mosta 

Izgradnja 30.000,00 kuna 

3.  

Rekonstrukcija dijela Vinogradske ulice 
u Pitomači (oko mjesnog groblja) i 
izgradnja pješačke staze do željezničkog 
kolodvora 

Rekonstrukcija 
/izgradnja 

490.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 565.000,00 kuna 



Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
". 

    Članak 7. 
             Odluka o izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 6. 

 
Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor) 
donijelo je 
 

O D L U K U 
O II. IZMJENI 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 5/17), mijenja se i glasi: 
         „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu planirana su u iznosu od 1.695.000,00 kuna (slovima: milijun 
šesto devedeset pet tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
- komunalna naknada     1.200.000,00 kuna 
- prihod od naknade za pravo puta         160.000,00 kuna 
- pomoći unutar općeg Proračuna (tekuće)              335.000,00 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         20.000,00 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 7.000,00 kuna 
1.5. Održavanje cvjetnih gredica         15.000,00 kuna 
1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata 3.000,00 kuna 
1.7. Sadnja trajnog raslinja 10.000,00 kuna 



1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem 5.000,00 kuna 
1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta 2.000,00 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: 75.000,00 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 200.000,00 kuna 
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 350.000,00 kuna 

                                                                     U K U P N O:         550.000,00 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:    1.695.000,00 kuna 

". 

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

TOČKA 7. 
 
 Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu. 
  
    Potpredsjednik Općinskog vijeća podsjeća da su 21. svibnja ove godine održani izbori te 

je utvrđen novi sastav članova Općinskog vijeća pa je potrebno donijeti novu Odluku o 
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću za razdoblje  
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od 05. lipnja do 31. prosinca 2017. godine na temelju koje će se izvršiti preraspodjela 

planiranih sredstava razmjerno broju članova pojedine političke stranke. Prijedlog se nalazi u 
materijalima. 

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

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2017. godine 

  
Članak 1. 

 Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Pitomača za 
2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 Sredstva planirana u Proračunu za rad političkih stranaka zastupljenim u Općinskom 
vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke iznose 27.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj svoti 

125,00 kuna, tako da se sredstva raspoređuju pojedinoj političkoj stranci razmjerno broju njenih 
članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:  

    
-  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
                                                 9 članova                   1.125,00 kuna, 
 
-  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP   
                                                 2 člana                                                         250,00 kuna, 
                                                                                                   
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS     
                                                  2 člana                               250,00 kuna, 
 
- HRVATSKOJ STRANCI PRAVNE DRŽAVE (HSPD)   

        2 člana                                   250,00 kuna, 
 

-HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI-LIBERALNIM DEMOKRATIMA (HNS) 
                                                 1 članica                                                       125,00 kuna, 
 
- HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU    
                                                 1 članica                                                       125,00 kuna. 
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                            Članak 4. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog  spola, političkim 
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu 
Općinskog vijeća, što predstavlja mjesečnu svotu od 12,50 kuna tako da političkoj stranci 
pripada i pravo na naknadu, i to: 
 
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
                                                  1 članica                     12,50 kuna, 
 
- HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI-LIBERALNIM DEMOKRATIMA (HNS) 
                                                  1 članica                                                       12,50 kuna, 
 
- HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU   
                                                   1 članica                                                        12,50 kuna. 
 

Članak 5. 
Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva 

raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se tromjesečno u jednakim 

iznosima na žiro-račun političke stranke. 
 

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

Članak 8. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za 

rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 11/16). 
 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
  

TOČKA 8. 
 

Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine. 

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

 
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE 
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 /Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017. godine čini sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
TOČKA 9. 

 
     Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za 2017. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA 2017. GODINU 

 
 /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu čine 
sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 
 

TOČKA 10. 
   
    Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg 
vrtića „Potočnica“. 
 
 Gosp. Dinko Begović izvješćuje da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisalo javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja obzirom da sadašnjoj ravnateljici ističe 
mandat sa 01. listopada 2017. godine. Isto je na svojoj sjednici predložilo da se Marija Jakelić, 
dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića izabere i imenuje za ravnatelja - odgojitelja i u narednom 
četverogodišnjem razdoblju. 
 

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

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  
za ravnatelja - odgojitelja 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 2017. 
 3. Opis i popis poslova ravnatelja - odgojitelja  prikazan je u Pravilniku o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ (KLASA: 022-02/14-01/02, URBROJ:2189/16- 
14-02 od 18. ožujka 2014. godine, izmjene i dopune Pravilnika KLASA:601-02/16-02/25, 
URBROJ:2189/16-06-04 od 20. prosinca 2016. godine). 
 4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
ove Odluke. 
 Sjednici je nazočna ravnateljica gđa Marija Jakelić koja zahvaljuje nazočnima na 
ukazanom povjerenju. 
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TOČKA 11. 

 
Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
 
Gosp. Dinko Begović iznosi da članovima Upravnog vijeća dječjeg vrtića istiće mandat 

te je potrebno imenovati nove članove s time da tri člana imenuje osnivač, jednog člana 
predlaže Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“, a jednog člana čini predstavnik 
roditelja. Ispred osnivača predlažu se dosadašnja članica Željka Begović te nove članice Branka 
Filipović i Svetlana Bastalić. 

Gosp. Zlatko Majstor iznosi kako je očito da se predlažu osobe koje se izrazito 
promoviraju u predizbornoj kampanji. Ujedno ga interesira koliko iznosi naknada za izabrane 
članove Upravnog vijeća. 

Gđa Marija Jakelića odgovorila je da naknada iznosi 170,00 kn po održanoj sjednici 
Upravnog vijeća, a sjednica je otprilike 10-tak godišnje. 

Gosp. Tihomir Gregurek predložio je da se izabere netko iz članova oporbe, 
konkretno umjesto Branke Filipović predlaže imenovanje Danijela Bijuka. 

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog dostavljen u materijalima 

tj. da se izaberu Željka Begović, Branka Filipović i Svetlana Bastalić. 
 

 Nakon provedenog glasovanja, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Zlatko 
Majstor, Danijel Bijuk, Mirko Pavleković, Tihomir Gregurek) donijelo je 

 
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. Nada Šegregur iz Pitomače, I. Mažuranića 26,  
 2. Vedrana Šantek iz Pitomače, T. Ujevića 30, 
imenovane od strane osnivača Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13). 
 

Članak 2. 
 Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ ispred osnivača imenuju se: 

1. ŽELJKA BEGOVIĆ iz Otrovanca 60, 
2. BRANKA FILIPOVIĆ iz Pitomače, Tina Ujevića 8, 
3. SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5. 
 

Članak 3. 
 Prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica»  
utvrđena su Statutom Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
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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 prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 12. 

 
Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjene 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
 
 Gosp. Dinko Begović navodi da je zbog produženja radnog vremena boravka djece u 
dječjem vrtiću do 18,00 sati, potrebno izvršiti izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada dječjeg vrtića. Stoga je Upravno vijeće predložilo II. Izmjene koje su dostavljene u 
materijalima, na koje Općinsko vijeće daje prethodnu suglasnost, a Upravno vijeće donosi II. 
izmjene Pravilnika. 
 Gđa Marija Jakelić, ravnateljica, iznosi da je na osnovi potrebe roditelja i 
pronatalitetne politike, ali i naputka prema kojem bi svi vrtići do 2019. godine trebali raditi do 
18,00 sati, predloženo da se u Dječjem vrtiću „Potočnica“ produlji radno vrijeme (od 
01.10.2017. god.) do 18,00 sati, a sa tim prijedlogom su zadovoljni i roditelji djece.  
 Gđa Željka Begović uključuje se u raspravu i pojašnjava da to ne znači da dijete može 
boraviti u vrtiću od 6,00 do 18,00 sati, već može boraviti najviše 10 sati dnevno. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U Č  A  K 
o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjene Pravilnika o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
 

I. 
          Daje se prethodna suglasnost na prijedlog II. izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:601-02/17-02/13, URBROJ:2189/16-17-01 koje  
se utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 37. sjednici održanoj dana 04. rujna 
2017. godine. 
 

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

III. 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača 
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TOČKA 13. 

 
   Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine.  
 

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

 
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE 
 

 /Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2017. godine čini sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
  

TOČKA 14. 
 
   Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno 
vrijeme. 
 

Gosp. Dinko Begović navodi da je obzirom na činjenicu da je Irena Gavrančić 
imenovana za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača najduže do godinu 
dana, potrebno  najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata raspisati natječaj. Stoga se predlaže 
donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja na nepuno radno vrijeme. 

 Sjednici je nazočna i gđica Irena Gavrančić, v.d. ravnateljica Knjižnice i čitaonice 
Pitomača koja izvješćuje da je Knjižnica i čitaonica ove godine od Ministarstva kulture za 
prijavljene projekte dobila 49.000,00 kn. Također navodi da će se 13. listopada obilježiti projekt 
Međunarodnog dana bijelog štapa koji je podržan od strane Ministarstva kulture. Naglašava 
kako su svi projekti potpomognuti i od strane Općine Pitomača kako bi se uopće stekla 
mogućnost prijave na natječaje Ministarstva kulture te zahvaljuje na suradnji. Konstatira da se 
međunarodni dan bijelog štapa održava 15.10., ali koristi priliku da sve nazočne pozove 13.10. 
u knjižnicu na obilježavanje toga dana pa će se tom prigodom održati tribina, predstava, kao i 
zakuska. Na taj način poslati će se i snažna poruka medijima odnosno da Općina podupire  ne 
samo visoko slabovidne osobe nego i sve osobe s invaliditetom. Poziva sve da posjete knjižnicu i 
zahvaljuje na dosadašnjoj uspješnoj suradnji. 
 Gosp. Dinko Begović poziva sve da podrže rad Knjižnice i čitaonice te se odazovu ovom 
pozivu. 

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

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
 

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

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

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

TOČKA 15. 
 
      Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago 
Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine. 
    

 Potpredsjednik Općinskog vijeća ispričao je gosp. Rajka Stilinovića, v.d. ravnatelja 
Centra za kulturu koji je zbog bolesti izostao za današnje sjednice, ali isti je dostavio ispriku i 
napomenu da u slučaju da bude zahtjeva za dodatnim očitovanjem ili pitanjima na dostavljeno 
obrazloženje uz polugodišnji izvještaj kao i II. Izmjene i dopune Centra za kulturu, na ista će 
odgovoriti u pisanoj formi. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2017. GODINE 
 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2017. godine čini sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača/. 
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TOČKA 16. 
 
    Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2017. godinu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk i 
Tihomir Gregurek), donijelo je 
 

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU 
„DRAGO BRITVIĆ“ ZA 2017. GODINU 

 
 /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. 
godinu čine sastavni dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 
 

TOČKA 17. 
 
   Donošenje Odluke o stipendijama Općine Pitomača. 
 
 Prijedlog je dostavljen u materijalima te potpredsjednik otvara raspravu. 
 
 Gđa Irena Horvat iznosi da u članku 6. prijedloga Odluke stoji: „Pravo na stipendiju 
mogu 
ostvariti studenti iz članka 2. ove Odluke i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno 
akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi: 
- za studente prve godine studija prosjek ocjena najmanje 4,50 u prethodne dvije godine 
srednjoškolskog obrazovanja,  
- za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina 
integriranih sveučilišnih studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,50 
ostvarenih prethodne godine studija, 
- za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija, ostvarenih 180 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih tijekom 
preddiplomskog studija, 
- za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija, najmanje 50 ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih prethodne 
godine studija.“. 
 Naglašava da su prema dosadašnjoj Odluci i Pravilniku  prosjeci iznosili 4,00 za pravu 
godinu studija, a za sve slijedeće godine prosjeci su iznosili 3,00 te predlaže da takvi i ostanu tj. 
da se ne povaćavaju na 4,50, odnosno na 3,50. Smatra da bi to bilo pravedno budući je u 
prethodnom razdoblju bio manji prosjek pa predlaže da tako ostane i u novoj odluci. 
 Gosp. Dinko Begović ističe kako svi možemo biti ponosni što imamo toliki broj 
stipendista, ali dalje povećavanje broja dodjeljenih stipendija neće biti moguće. 
 Gosp. Željko Grgačić podsjetio je da su se i sredstva od rente za eksploataciju 
mineralnih sirovina dosta smanjila te jednostavno nije moguće svake godine povećavati broj 
dodjeljenih stipendija (do danas je to 100-njak stipendista). Podržava prijedlog da se umanji 
propisani prosjek sa kojim se može javiti na natječaj za dodjelu stipendije koji se objavljuje 
svake godine u mjesecu listopadu, odnosno da ostane na razini iz prijašnjeg Pravilnika. 
 Gđa Željka Begović podsjeća da su u članku 7. točki 7. pobrojeni svi kriteriji koji se 
vrednuju prilikom dodjele stipendije te predlaže da se kao jedan od kreiterija  stavi i 
invalidnost studenta, odnosno da se studente sa invalidnošću od minimalno 50% boduje sa 3 
boda. 
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 Gosp. Dinko Begović daje na glasovanje donošenje Odluke o stipendijama Općine 
Pitomača na način da se u članku 6. smanje prosjeci sa 4,50% na na 4,00%, odnosno sa 
3,50% na 3,00% te da se u članku 7. točki 7. dodaje alineja 10. koja glasi:“ kandidat je 
invalidna osoba sa invaliditetom od minimalno 50%, 3 boda.“. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA prihvatilo je prijedloge i donijelo  
 

O D L U K U 
o stipendijama Općine Pitomača 

 
 /Odluka o stipendijama Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 18. 

 
  Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja 
pjesnika Petra reradovića.  
 

Obzirom da je u pripremi proslava 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića, 
potpredsjednik iznosi prijedlog da se donese Odluke o osnivanju odbora koji bi osmislio i proveo 
taj program, a u članku 2. predložene su osobe koje bi bile članovi istog. 

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

O D L U K U 
o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja 

pjesnika Petra Preradovića 
 
                                                            Članak 1. 

Odlukom o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra 
Preradovića (u daljnjem tekstu: Odluka) osniva se Odbor za proslavu 200. obljetnice rođenja 
pjesnika Petra Preradovića (u daljnjem tekstu: Odbor). 
 
                                                            Članak 2. 
          U Odbor se imenuju: 
1. Doc.dr. sc. Vesna Bedeković, saborska zastupnica, za predsjednicu, 
2. Željko Grgačić, Općinski načelnik, za zamjenika predsjednice, 
3. Marinko Barčan, voditelj odsjeka za društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela, za 
tajnika, 
4. Prof.dr. Neven Hrvatić, redovni profesor na katedri za sistemsku pedagogiju Filozofskog 
fakulteta Zagreb, za člana, 
5. Mr. sc. Marijan Berdin, direktor Vodakom d.o.o. i Plinkom d.o.o., za člana, 
6. Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća, za člana, 
7. Rajko Stilinović, ravnatelj CZK Drago Britivić i Družbe Braća hrvatskog zmaja, za člana, 
8. Ivona Pankaz, direktorica Turističke zajednice Općine Pitomača, za članicu, 
9. Igor Maresić, ravnatelj OŠ Petra Preradovića Pitomača, za člana, 
10. Josip Ivoš, ravnatelj SŠ Stjepana Sulimanca Pitomača, za člana, 
11. Ivica Peterfi, predsjednik VMO Grabrovnica, za člana. 
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Članak 3. 

Glavna zadaća Odbora je osmisliti i provesti program proslave 200. obljetnice rođenja 
pjesnika Petra Preradovića. 
                                                             Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 19. 
 
 Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, 
naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača. 

  
Gosp. Dinko Begović navodi da je člankom 42. stavak 4. Zakona o lokalnim porezima 

predviđeno da se Poreznoj upravi daje suglasnost temeljem koje može obavljati poslove 
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinice lokalne i 
područne samouprave. Stoga se predlaže donošenje ove Odluke. 

Gosp. Zlatko Majstor napominje da je u materijalima zamjetio da piše kako Porezna 
uprava može, a ne mora, obavljati navedene poslove te smatra kako ne bi bio dobro rješenje da  
Porezna uprava poreuzme naplatu lokalnih općinskih poreza. 

Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i pojašnjava da je Porezna uprava i do 
sada provodila naplatu, evidentiranje, nadzor i ovrhu u dijelu općinskih prihoda (porez na 
tvrtku, porez na potrošnju, porez na dohodak, porez na kuće za odmor), ali ne i za komunalnu 
naknadu niti za uređenje voda te se ovom Odlukom Poreznoj upravi daje samo suglasnost za 
obavljanje onog dijela posla koje je obavljala i do sada. Napominje da je Porezna uprava tražila 
da bude posebna odluka kojom im se daju ti poslovi bez obzira što je to u općinskim odlukama 
već navedeno. 

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

O D L U K U 
o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe  

radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača  
 
             Članak 1. 

Odlukom o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate lokalnih poreza Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) prenose se poslovi 
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih lokalnih poreza Općine 
Pitomača, osim poreza propisanih u glavi IV. Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/17) na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, 
Područni ured Virovitica. 
 

Članak 2. 
 Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke pripada naknada u iznosu 
5% ukupno naplaćenih prihoda. 
 
                                                              Članak 3. 

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Pitomača 
dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima. 

 



- 24 - 
 
                                                    Članak 4. 
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih 

prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u 
mjesecu za protekli mjesec. 

 
                                                     Članak 5. 

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

TOČKA 20. 
 

Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog 
zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Pitomača. 

 

Gosp. Dinko Begović navodi da sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 
Općinsko vijeće propisuje potrebne agrotehničke mjere za svoje područje i propisuju mjere za 
održavanje poljoprivrednih rudina, te je obzirom na Zakon i izmjene, potrebno donijeti ovu 
Odluku. 

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

O D L U K U 
o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pitomača 

 
/Odluka o o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pitomača/. 
 

TOČKA 21. 
 

Donošenje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju 
otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području općine 
Pitomača. 

 
 Gosp. Dinko Begović  obrazložio je da je člankom 8. Zakona o zaštiti od požara 
propisano da su jedinice lokalne i područne samouprave dužne provoditi mjere zaštite od požara 
utvrđene odredbama toga zakona, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama i 
drugim općim aktima  iz područja zaštite od požara. Obzirom da je Općina donijela Odluku o 
obvezatnom prijavljivanju spaljivanja korova na poljoprivrednim površinama 2004. godine, a u 
međuvremenu je bilo promjena zakona, potrebno je donijeti novu Odluku o posebnim mjerama 
zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 

o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih 
materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području Općine Pitomača 

 
/Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na 

poljoprivrednim i drugim površinama na području Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
             

TOČKA 22. 
 

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

 
Gosp. Dinko Begović izvješćuje da je Hrvoje Zdelar iz Pitomače izrazio želju za 

obavljanje službe mrtvozorstva za područje općine Pitomača pa predlaže da se udovolji zamolbi 
i predloži njegovo imenovanje Županijskoj skupštini. 
 

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

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

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

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača predlaže da se  HRVOJE ZDELAR, medicinski tehničar iz 
Pitomače, Josipa Jurja Strossmayera 13, imenuje na dužnost zdravstvenog djelatnika koji 
utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 
područje općine Pitomača. 

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

TOČKA 23. 
 
Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 

 
 Gosp. Dinko Begović podsjeća da se članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju na 
razdoblje od tri godine, a za iste se glasuje tajno. Pojašnjava da se glasovanje obavlja 
zaokruživanjem broja ispred najviše 7 kandidata obzirom da se bira sedam članova Savjeta 
mladih. Izvješćuje da je na javni poziv pristiglo 8 kandidatura te je Odsjek za društvene 
djelatnosti dostavio popis važećih kandidatura. Predložio je stanku od 10 minuta kako bi se 
moglo provesti glasovanje. 
 

Nakon provedenog tajnog glasovanja, potpredsjednik Općinskog vijeća izvjestio je o 
izabranim članovima Savjeta mladih te je Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo  
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O D L U K U 

o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
U Savjet mladih Općine Pitomača izabrani su:  
 

  1. PATRICK BUREK iz Male Črešnjevice 38, za člana, 
      GLORIJA BARKOVIĆ iz Male Črešnjevice 52 a, za zamjenika člana, 
  
          2.  FILIP FILIPOVIĆ iz Pitomače, J. Draškovića 7, za člana, 
               SANELA KOVAČ iz Sedlarice, Sedlarica 80, za zamjenika člana, 

 
3. HRVOJE FILIPOVIĆ iz Pitomače, A. Mihanovića 7, za člana, 
    DANIJELA REŠETAR iz Pitomače, M. P. Miškine 84 b, za zamjenika člana, 

 
          4. MAJDA KODŽAGA iz Kladara, Kladare 33a, za člana, 
              LANA MOJZEŠ iz Pitomače, LJ. Gaja 252, za zamjenika člana, 

  
5. IVAN KOVAČ iz Pitomače, V. Nazora 57, za člana, 

              IVONA PANKAZ iz Otrovanca, Otrovanec 60, za zamjenika člana, 
 
 6. PETRA RATAJEC iz Dinjevca, Stjepana Radića 10, za člana, 
     MIHAELA  BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5,  za zamjenika člana, 
 

7. MAJA RENGEL iz Velike Črešnjevice 39, za člana, 
     MATIJA SILADIĆ iz Velike Črešnjevice 51, za zamjenika člana. 
  

Članak 2. 
Članovi Savjeta mladih Općine Pitomača i njihovi zamjenici navedeni u članku 1. ove 

Odluke biraju se na razdoblje od tri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke. 
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta mladih Općine 

Pitomača.  
Članak 3. 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Pitomača biraju i razrješuju 
članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova sukladno odredbama Zakona o savjetima 
mladih.  

Članak 4. 
Članovi Savjeta mladih Općine Pitomača nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju 

pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih kao i drugih putnih 
troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta 
mladih.  

Članak 5. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Odsjek za društvene 

djelatnosti.  
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Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Služenim novinama« Općine 
Pitomača.  

TOČKA 24. 
 

 Različito. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora zanima koji su uvjeti za ispunjavanje podataka za porez na 
nekretnine, odnosno da li se ti podaci dostavljaju u općinske službe, na što je gosp. Danijel 
Petković odgovorio da je potrebno donijeti ispunjene podatke o nekretnini. 
 Gosp. Manfred Kodžaga upitao je da li se u taj upitnik upisuju sve nekretnine koje 
vlasnik  
posjeduje na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da se dostavljaju podaci samo za one 
nekretnine koje se nalaze na području općine. 
  
 Gosp. Danijel Petković napominje da su riješeni neki prijedlozi koji su bili dani na 
zadnjem Vijeću, a konkretno prijedlog gosp. Tihomira Gregureka da se izbetonira pristup 
pješačkoj stazi kod bivšeg prostora ribarnice prema vrtiću kao i da se u vrijeme sezone kupanja 
na Dravi postave pojasevi za spasavanje. 
 Gosp. Tihomir Gregurek zahvaljuje načelniku i službama što su utrošili sredstva za taj 
prilaz, na zadovoljstvo svih mama koje sada mogu s djecom u kolicima tuda prolaziti, a isto tako 
zahvaljuje na pojasevima jer ove godine nije zabilježeno niti jedno utapanje u Dravi. 
   
 Gosp. Mirko Pavleković skreće pažnju na učestalo odoravanje zemljišta u Otrovancu 
koje jedan mještanin tog naselja čini na način da ore skoro do asfalta što izaziva negodovanje 
ostalih mještana pa je zamolio da se za isto utvrdi točna međa. Također pita zašto se moraju 
dostavljati podaci o nekretnini, a Općina te podatke ima nakon provedene legalizacije, na što je 
gosp. Tomislav Tišljar pojasnio da netko ima dogradnju postojeće zgrade, a za to općina 
nema podatke pa je potrebno da svi dostavljaju podatke. U svezi odoravanja puta, navodi da će 
se na istom izvršiti uviđaj, vidjeti u kakvom je stanju i tko je nadležan za isti. 
  
  
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i popredsjednik 
zaključuje sjednicu u 19,46 sati te svima zahvaljujem na odazivu. 
 
         

         
                                 POTPREDSJEDNIK: 

                       Dinko Begović,dipl.ing.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 

 
 
 
 
 
 
 


