
Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 14. studenoga 2013. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/13-01/65, Urbroj: 2189/16-13-1 od 07. 
studenoga 2013. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1 s početkom u 
18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. 
 Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Damir Begović, 
 2  Rikard Bakan, 
 3. Marin Aragović, 
 4. Nada Šegregur, 
 5. Zdravko Sesvečan, 
 6. Željka Begović, 
 7. Mirko Pavleković, 
 8. Tomislav Lovreković, 
 9. Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Marijan Mikec, 
 12. Dinko Begović, 
 13. Marijan Rengel, 
 14. Zlatko Majstor, 
 15. Vedrana Šantek. 
 Nisu nazočni: Zoran Kovač i Ivana Deskar koja je svoj izostanak ispričala. 
  
 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, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Pododsjeka za proračun, 
 - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
 - županijski vijećnici: Marko Đakić i Darko Tkalčec. 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 15 vijećnika od ukupno 
17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
Gosp. Damir Begović  prije samog prijelaza na dnevni red predložio je da se točka 9.  

današnjeg dnevnog reda «Donošenje Odluke o kupnji nekretnina putem neposredne pogodbe» 
izostavi s dnevnog reda, a obzirom da je Povjerenstvo za dodjelu stipendije održalo svoju 
sjednicu dana 11. studenoga 2013. godine kada su materijali već bili dostavljeni, predložio je 
dopunu dnevnog reda s točkom koja glasi: «Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine 
Pitomača za studij u inozemstvu u akad. godini 2013./2014.» Napominje da se sukladno 
Poslovniku najprije odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, a zatim da 
se dopuni istim. 
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Stoga najprije daje na glasovanje prijedlog da se točka 9. izostavi s predloženog 
dnevnog reda. 

Općinsko vijeće, jednoglasno je prihvatilo ovaj prijedlog. 
 
Gosp. Damir Begović daje na glasovanje nadopunu dnevnog reda s točkom 

koja glasi: 
«Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u akad. 

godini 2013./2014.» 
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo nadopunu dnevnog reda. 
Točke 10. do 15. postaju točkama 9. do 15. 
 
Za današnju sjednicu jednoglasno je usvojen slijedeći  
 

 D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
     

1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu, 
  2. II. Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2013. godini, 
  3. II. Izmjene programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2013. godinu, 
  4. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2013. godinu, 
  5. I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2013. godinu, 
  6. I. Izmjene  Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2013. godinu,   
    7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2013. godinu, 
    8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Pitomača, 
   9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnica 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projektnih 
prijedloga «Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika» i «Zavičajni muzej i galerija 
Pitomača», 
    10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje radova za projekt 
«Infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Rakitka», 
    11. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Pitomača u Povjerenstvo za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, 
    12. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Pitomača u Povjerenstvo za 
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 
koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost 
drvne mase, 
    13. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 

 14. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u 
akad. godini 2013./2014, 
  15. Različito. 
   
- Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vijeća 
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 Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je verificiran. 

 
- Aktualni sat 

  
 Gosp. Zlatko Majstor  podsjetio je da je na zadnjoj sjednici Vijeća napomenuto da će se 
održati sjednica Vijeća u svezi eventualne nagodbe s Osijek - Koteksom pa ga interesira zašto ta 
točka nije stavljena na današnji dnevni red i  kakvo je trenutno stanje po tom pitanju? 
 Gosp. Željko Grgačić, načelnik potvrđuje da je nagodba bila najavljena jer je Općina 
bila u pregovorima sa Osijek-Koteksom i u međuvremenu se uspjelo postići smanjenje prvobitno 
utvrđenog dugovanja. Navodi da su u tijeku pregovori te ukoliko se postigne dogovor, sazvati 
će se sjednica Općinskog vijeća na koju će biti pozvan odvjetnik gosp. Marić koji vodi postupak, 
radi pojašnjenja prijedloga nagodbe s Osijek - Koteksom. 
 
 Prije razmatranja 1. točke dnevnog reda nazočnima se obratio gosp. Božidar Kovač iz 
Pitomače koji je izvjestio da će on osobno ubuduće izvještavati za Informativni centar Virovitica 
o svim događajima s područja općine Pitomača. 
 

TOČKA 1. 
 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu. 
 
 Obzirom da je detaljno obrazloženje dostavljeno u materijalima za sjednicu, predsjednik 
Općinskog vijeća zamolio je pročelnika Danijela Petkovića za pojašnjenje. 
 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da je osnova za izradu ovih izmjena i dopuna Proračuna 
bila ostvarenje proračunskih prihoda i rashoda na dan 31. listopada 2013. godine i njegovo 
postotno ostvarenje (77-78%) koje je zadovoljavajuće u odnosu na planirano, odnosno 
predstavlja smanjenje od cca 6% u odnosu na plan. Izmjene su uslijedile zbog nekoliko razloga, 
prvenstveno prihodovnih koji su uvjetovali promjenu rashodovne strane. Predlaže se smanjenje 
kompletnog proračuna u iznosu od 1.061.000,00 kuna, tj. sa dosadašnjih 26.003.000,00  kn na 
24.942.000,00 kn iz slijedećih razloga: na strani prihoda ostvarenje poreza na dohodak od 
nesamostalnog rada dobro se ostvaruje i predloženo je povećanje za 250.000,00 kuna. Potpisan 
je sporazum sa Virovitičko-podravskom županijom po kojem je županija spremna u ovoj godini 
po Ugovoru o sufinanciranju izgradnje Srednje škole Pitomača izdvojiti 800.000,00 kuna više 
pomoći, pa se samim tim radi i korekcija prihodovne strane kod općinskog proračuna.  Što se 
pak tiče prihoda koji su smanjeni ili se moraju rasknjižiti na neki drugih način, razlog  za  
izmjene i dopune su  prihodi od pomoći od države i županije. Konkretno, Ministarstvo 
regionalnog razvoja i fondova EU vezano uz projekt komunalnog opremanja Poduzetničke zone 
Rakitka za koji je odobreno 280.000,00 kn, plaćanje vrši direktno izvođaču radova, a po 
završetku investicije ta vrijednost zajedno sa općinskim ulaganjem biti će knjižena u  
knjigovodstvenim evidencijama. Kod Fonda za zaštitu okoliša predloženo je smanjenje od 
160.000,00 kuna iz razloga što je projekt rekonstrukcije javne rasvjete dobio odbijenicu na iznos 
120.000,00 kuna (općina je uputila prigovor), a za smanjenje predlaže se i pozicija za ugradnju 
solarnih kolektora za dogrijavanje tople vode i grijanja iz razloga što je ove godine u dva 
navrata raspisivan natječaj za navedeno na koji je bilo malo zainteresiranih, pa je od Fonda 
zatraženo i dobiveno produženje roka tako da odobrena sredstva Općina može koristiti do 31. 
prosinca 2014. godine. Treća stavka je Ministarstvo branitelja od kojeg je traženo sufinanciranje 
ugradnje lifta u novi objekt Srednje škole Pitomača u iznosu od 145.000,00 kuna, ali 
Ministarstvo nema sredstava i prema saznanjima neće ta sredstva doznačiti. Najvažnija stavka  
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je smanjenje prihoda od rente koja se ne ostvaruje u okviru planiranog pa je predloženo 
smanjenje za 900.000,00 kuna, što će iziskivati i neke promjene na rashodovnoj strani. Osim 
toga Hrvatski zavod za zapošljavanje zatvorio je u 2013. godini sufinanciranje javnih radova, 
stručnog osposobljavanja i ostalih aktivnosti, a obzirom da do sada Općina nije iskoristila 
planiranu sredstva u iznosu 140.000,00 kn, predlaže se smanjenje u proračunu za tu stavku. Tu 
je i smanjenje vezano za prodaju stambenog prostora u Ulici Dragutina Domjanića jer je 
nekretnina otišla u postupak legalizacije, pa je odlučeno da se do završetka postupka 
legalizacije ne ide u prodaju.  Rashodi su smanjeni na svim stavkama vezanim uz neodobrene 
prihode koji su trebali biti namjenski utrošeni. Na rashodovnoj strani bilo je potrebno otvoriti 
nove stavke vezane uz izvješće Državnog ureda za reviziju budući smo do sada troškove 
energije knjižili na jedan konto, a prema nalogu Državne revizije naređeno je razdvajanje el. 
energije od plina i goriva. Od većih iznosa našlo se prostora da se po 100.000,00 kuna vrati na 
transfere za vodu i odvodnju budući je Općina I. izmjenama, vezano za otvaranje nove pozicije 
za naknadu štete u sudskom sporu Baković, bila prisiljena određena sredstva na transferima 
smanjiti. Ostale korigirane stavke nisu značajnijeg iznosa. 
 Na zamolbu gosp. Zlatka Majstora za pojašnjenje smanjenja stavke od 900.000,00 kn 
- naknade za korištenje mineralnih sirovina, gosp. Danijel Petković odgovorio je da je razlog 
taj što ne dobivamo sredstava od INE u planiranom iznosu, odnosno država je propisala 
postotke i uvjete pod kojima je INA obvezna vršiti plaćanje. Kako proizvodnja nije na nivou 
prošlogodišnje, a Općina je svoj plan bazirala na prošlogodišnjih 6.000.000,00 kn ostvarenja, 
proizlazi da od rente za studeni i prosinac nećemo uspjeti namaknuti planirani iznos. 
 Gosp. Željko Grgačić, načelnik napominje da je kontaktirao i s drugim načelnicima 
općina koje dobivaju rentu te su potvrdili da su također dobili umanjenu rentu.  
 Gosp. Damir Begović zamolio je načelnika da kontaktira s načelnicima bivše Općine 
Đurđevac i bude inicijator sastanka, jer je očito da nitko iz tih općina ne dobiva obračun rente, a 
renta se dobiva umanjena pa bi bilo dobro da se na sastanku raspravi o tom problemu.  
 Gosp. Željko Grgačić iznosi da je i prijašnjih godina bilo takvih problema i održano je 
nekoliko sastanaka u Đurđevcu i u Koprivnici kod župana te je krenulo plaćanje od strane INE, a 
uskoro će vjerojatno opet biti sazvan zajednički sastanak jer je evidentno da i sve ostale općine 
dobivaju umanjenu rentu. 
 Gosp. Marijan Rengel  podsjeća da je prema informaciji, Virovitičko - podravska 
županija izašla u susret Općini jer planira uplatiti 800.0000,00 kn više od predviđenog iznosa, 
što znači da će Općina u 2014. godini dobiti manje sredstava. Županija je po zadnjem 
proračunu bila dužna Općini 2.000.000,00 - 3.000.000,00  kuna koje nije uplatila, pa pita da li je 
što riješeno po tom pitanju?  
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da Općina nije dizala kredit da bi namirila 
trenutno neplaćanje jer je Ugovor sa županijom za sufinanciranje izgradnje Srednje škole bio na 
tri godine, a budući je županija nominirala izgradnju Srednje škole Fondu za zaštitu okoliša te 
ima očekivanja da od iste dobije 1.399.000,00 kuna, predvidjela je mogućnost da ove godine 
uplati veći iznos od prvobitno planiranog. Do danas je njihova uplata bila u iznosu od  
2.000.000,00 kn, a do 31. prosinca 2013. godine planiraju još doznačiti iznos od 1.800.000,00 
kn. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (Marijan Rengel i 
Zlatko Majstor), donijelo je 
 
 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA  
ZA 2013. GODINU 
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 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
TOČKA 2. 

 
 II. Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2013. godini. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

II. 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 i 7/13), iznos 
«520.000,00» zamjenjuje se iznosom «559.000,00», a riječi u zagradi «petsto dvadeset tisuća 
kuna» zamjenjuju se riječima: «petsto pedeset devet tisuća kuna. 

 
Članak 2. 

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

TOČKA 3. 
 
 II. Izmjene programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor) donijelo je 
 
 

II. 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 i 7/13) 
mijenja se i glasi:  
 «Sredstva za ostvarivanje programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu planirana su u iznosu od 1.330.000,00 kuna (slovima: milijun tristo trideset tisuća 
kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
 
- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna    180.000,00 kuna 
 

Članak 2. 
 U članku 3., tablica u stavku 1. mijenja se i glasi: 
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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: 60.000,00 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:  580.000,00 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:    1.330.000,00 kuna 
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Članak 3. 
             Ove II. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 4. 
 
 II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor) donijelo je 
 
 

II. 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 i 
7/13), iznos «1.350.000,00» zamjenjuje se iznosom «1.300.000,00». 

 
Članak 2. 

 U članku 6. stavku 2. iznos «300.000,00» zamjenjuje se iznosom «150.000,00». 
 U članku 6. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

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

Rekonstrukcija  

                                                                      U K U P N O: 150.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
Ostali izvori - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

 
Članak 3. 

 U članku 7. stavku 2. iznos «400.000,00» zamjenjuje se iznosom «500.000,00». 
 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:     500.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
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Članak 4. 
 U članku 8. stavku 2. iznos «300.000,00» zamjenjuje se iznosom «400.000,00». 
 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: 400.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 

          Članak 5. 
 U članku 10. stavku 2. iznos «200.000,00» zamjenjuje se iznosom «100.000,00». 
 U članku 10. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 

1. Odlagalište komunalnog otpada 
Klisa 

Sanacija  

2. Nabava opreme za selektivno 
prikupljanje komunalnog otpada 

Nabava  

                                                                          U K U P N O: 100.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 

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

TOČKA 5. 
 
 I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor) donijelo je 

 
O D L U K U 

 
 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2013. 
godinu.  
 2. I. Izmjene  Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2013. godinu sastavni su 
dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
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 (I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića «Potočnica» za 2013. godinu sastavni su 
dio zapisnika). 

 
TOČKA 6. 

  
 I. Izmjene  Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2013. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
 

 1. Prihvaćaju se I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2013. 
godinu. 
 2. I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2013. godinu sastavni 
su dio ove Odluke. 
 3. I. Izmjene Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 (I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2013. godinu sastavni su 
dio zapisnika). 

 
TOČKA 7. 

 
 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2013. 
godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 

 političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača 
za 2013. godinu  

 
Članak 1. 

  U članku 2. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2013. godinu («Službene novine» Općine Pitomača 2/13), 
iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
 
  «Od iznosa iz prethodnog stavka, političkim strankama razmjerno broju njenih članova u 
Općinskom vijeću Općine Pitomača do isteka mandata ranijeg saziva isplaćeno je 10.766,65 
kuna. 
  Sredstva za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Pitomača nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja novog saziva utvrđuju se u iznosu od 
15.233,35 kuna. » 
 

Članak 2. 
  Članak 4. mijenja se i glasi: 
  «Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Pitomača u mandatu 
2009. - 2013.godina za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.700,00  
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kuna, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u 
iznosu od 170,00 kuna. 
  Sredstva iz prethodnog stavka raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju 
njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova podzastupljenog spola u Općinskom 
vijeću u trenutku konstituiranja za period od siječnja do svibnja 2013. godine u iznosima kako 
slijedi:  
 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) - 4.320,83 kune, 
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) - 2.195,83 kune, 
- Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) - 1.416,67 kuna, 
- Hrvatskoj stranci pravne države (HSPD) - 708,33 kune, 
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima (HNS) - 708,33 kune, 
- Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci (HSLS) - 708,33 kune i  
- Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) - 708,33 kune. » 
 

Članak 3. 
  Članak 5. mijenja se i glasi: 
  «Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Pitomača u mandatu 
2013. - 2017. godina za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.500,00 
kuna, a za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u 
iznosu od 150,00 kuna. 
  Sredstva iz prethodnog stavka raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju 
njenih članova u Općinskom vijeću i broju njenih članova podzastupljenog spola u Općinskom 
vijeću u trenutku konstituiranja za period od lipnja do prosinca 2013. godine u iznosima kako 
slijedi:  
 
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) - 7.175,00 kuna, 
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) - 1.837,50 kuna, 
- Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) - 4.462,50 kuna, 
- Hrvatskoj stranci pravne države (HSPD) - 875,00 kuna, 
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima (HNS) - 875,00 kuna. » 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
  

TOČKA 8. 
 
 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina 
u vlasništvu Općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek iznosi da je ova Odluka vezana uz odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za prodaju nekretnina sa zadnje sjednice Općinskog vijeća, a natječaj je bio objavljen 
u Virovitičkom listu i trajao je 15 dana. Radi se o pet nekretnina koje je Općina dobila u 
vlasništvo putem nasljedstva, odnosno darovanjem. Također iznosi da za nekretnine u Starom 
Gracu pod red. br. 1. nije pristigla niti jedna ponuda, a za nekretninu pod red. br. 2. (izgrađeno 
i neizgrađeno građevinsko zemljište te poljoprivredno zemljište) uz početnu cijenu od 39.000,00 
kn, pristigla je jedna ponuda od Željka Crnčića iz St. Graca na iznos od 39.100,00 kn i obzirom 
je ista udovoljavala uvjetima iz javnog natječaja, predlaže se prodaja te nekretnine navedenom 
ponuditelju. Za nekretninu u St. Gracu (neizgrađeno građevinsko zemljište površine 689 čhv.)  
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uz početnu cijenu od 7.000,00 kn, pristigle su tri ponude i to od Marijana Sesvečana, Silvia 
Pankasza i Ivice Penzera od kojih je najpovoljnija ponuda bila od Marijana Sesvečana, ali je isti 
povukao ponudu te je prijedlog da se kao najpovoljnija izabere ponuda Silvia Pankasza iz 
Staroga Graca koja iznosi 8.500,00 kn. Za preostale dvije nekretnine također nije pristigla niti 
jedna ponuda.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 
 

O D L U K U 
 O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA ZA PRODAJU 

NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PITOMAČA 
 
 

 1. Po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača od 03. 
listopada 2013. godine, Klasa: 021-05/13-01/53, Urbroj: 2189/16-13-2, objavljenog na Oglasnoj 
ploči i web stranici Općine Pitomača, te u javnom glasilu „Virovitički list“ dana 03. listopada 
2013. godine, odabiru se najpovoljniji ponuditelji kako slijedi: 
 
 - ŽELJKO CRNČIĆ iz Starog Graca, V. Nazora 64, OIB: 12401057758, za 
zemljište označeno kao čkbr. 1433/3, 282/2, 283/2 i 285, sve k.o. Stari Gradac, naselje Stari 
Gradac, namjena nekretnine: izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište te poljoprivredno 
zemljište, ukupne površine 1941 čhv, s ponuđenom cijenom od 39.100,00 kuna; 
 
 - SILVIO PANKASZ iz Starog Graca, V. Nazora 110, OIB:24776367312, za 
zemljište označeno kao čkbr. 1241/1 k.o. Stari Gradac, naselje Stari Gradac, namjena 
nekretnine: neizgrađeno građevinsko zemljište, površina 689 čhv, s ponuđenom cijenom od 
8.500,00 kuna. 
 
 2. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača da sa najpovoljnijim ponuditeljima iz 
točke 1. ove Odluke u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke,  zaključi ugovore o 
kupoprodaji predmetnih nekretnina. 
 
 3. Za izradu Ugovora iz točke 2. ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene 
djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača. 
 
 4. Obzirom da nije pristigla nijedna ponuda za : 
- nekretninu označenu kao čkbr. 101 k.o. Stari Gradac, naselje Stari Gradac, namjena 
nekretnine: prizemna stambena građevina sa pripadajućim zemljištem, površina 221 m2 (neto 
građevinska površina iznosi 85,80 m2), početna cijena 88.000,00 kuna; 
- nekretninu označenu kao čkbr. 2094/3 k.o. Stari Gradac, naselje Stari Gradac, namjena 
nekretnine: poljoprivredno zemljište, površina 743 čhv, početna cijena 4.100,00 kuna; 
- nekretninu označenu kao čkbr. 2617 k.o. Vukosavljevica, namjena nekretnine: poljoprivredno 
zemljište, površina 256 čhv, početna cijena 1.900,00 kuna; 
poništava se dio Javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke koji se odnosi na nekretnine iz ove 
točke. 
 
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
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TOČKA 9. 
 

  Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnica Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projektnih prijedloga «Preradovićeva kuća - dom pjesnika i 
umjetnika» i «Zavičajni muzej i galerija Pitomača». 
  
 Gosp. Damir Begović zamolio je pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti 
za pojašnjenje. 
 Gosp. Marinko Barčan pojasnio je da se radi o dva spomenuta projektna prijedloga 
koja su nominirana prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji sa 
«Vidrom» s kojom je izvršena evaluacija tih projekata i izabrane su ove dvije projektne ideje, a 
da bi se mogao potpisati Ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja, Općina je dužna priložiti 
bjanko zadužnicu, odnosno Vijeće prethodno treba donijeti Odluku kojom ovlašćuje načelnika da  
može u ime Općine potpisati bjanko zadužnice. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora zašto zadužnica na iznos od 500.000,00 kuna, gđa 
Monika Vranek odgovorila je da mora biti prvi viši iznos na koji se zadužnica može potpisati 
od sufinanciranih sredstava. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnica Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projektnih prijedloga 
„Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika“ i  

„Zavičajni muzej i galerija Pitomača“ 
              

Članak 1. 
Donosi se Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnica 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: Ministarstvo) za 
sufinanciranje dva projektna prijedloga i to: 
- „Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika“ i 
- „Zavičajni muzej i galerija Pitomača“. 

Ministarstvo će sufinancirati projektne prijedloge sukladno Odluci o odabiru projekata od 
25. rujna 2013. godine, KLASA: 400-02/13-01/3, URBROJ: 538-05-3/0224-13-7, odnosno 
projektni prijedlog „Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika“ maksimalno sa 120.000,00 
kuna, a projektni prijedlog „Zavičajni muzej i galerija Pitomača“ maksimalno sa 200.000,00 
kuna. 

Članak 2. 
 Na traženje Ministarstva, Općina Pitomača daje osiguranje: 
- za projektni prijedlog „Preradovićeva kuća - dom pjesnika i umjetnika“ na iznos od 150.000,00 
kuna u obliku dvije ovjerene bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kuna i do 50.000,00 
kuna; 
- za projektni prijedlog „Zavičajni muzej i galerija Pitomača“ na iznos od 500.000,00 kuna u 
obliku jedne ovjerene bjanko zadužnice na iznos do 500.000,00 kuna; 
 

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



- 13 - 
 

Članak 4. 
             Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 10. 

 
  Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje radova za projekt «Infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone 
Rakitka». 
 
 Gosp. Damir Begović zamolio je pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, 
proračun i komunalne poslove za pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da se radi o istom kao i kod prethodne točke, odnosno 
da bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije isplatilo odobrena sredstva 
Općini za sufinanciranje radova za projekt «Infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone 
«Rakitka», Općina je dužna priložiti bjanko zadužnicu te Vijeće treba donijeti Odluku kojom 
ovlašćuje načelnika da  može u ime Općine potpisati bjanko zadužnicu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje radova za projekt 
 „Infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Rakitka“  

 
               Članak 1. 

Donosi se Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u nastavku: Ministarstvo) za 
sufinanciranje radova za projekt: „Infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Rakitka“ pod 
referentnim brojem: PORLZ 456 (u nastavku: projekt). 

Ministarstvo će sufinancirati projekt sukladno Odluci o odabiru projekata od 29. travnja 
2013. godine, KLASA: 302-02/13-01/3, URBROJ: 538-05-3/0219-13-9, odnosno maksimalno sa 
280.000,00 kuna. 

Članak 2. 
 Na traženje Ministarstva, Općina Pitomača daje osiguranje za projekt na iznos od 
500.000,00 kuna u obliku jedne ovjerene bjanko zadužnice na iznos do 500.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača za ovjeravanje bjanko zadužnice iz 

članka 2. ove Odluke pred Javnim bilježnikom i dostavljanje ovjerene bjanko zadužnice 
Ministarstvu. 

Članak 4. 
             Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

TOČKA 11. 
 
 Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Pitomača u 
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
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 Gosp. Damir Begović konstatira da Agencija za poljoprivredno zemljište traži prijedlog 
članova Općine Pitomača u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu odluku o 
dodjeli zakupa donosi Agencija na prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske kojeg čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika 
jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi, od kojeg jednog 
predstavnika određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Gradska 
skupština Grada Zagreba, a drugog predstavnika izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 
Zamolio je predsjednicu Odbora za izbor i imenovanja gđu Željku Begović da ispred Odbora  
predloži predstavnika Općine Pitomača u predmetno Povjerenstvo. 
 Gđa Željka Begović u ime Odbora za izbor i imenovanja, sukladno članku 18. 
Poslovnika Općinskog vijeća, predlaže da predstavnik Općine Pitomača u Povjerenstvu za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske bude gosp. Željko 
Grgačić. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo gosp. Damir Begović daje na glasovanje ovaj 
prijedlog. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
 

R J E Š E N J E 
o određivanju predstavnika Općine Pitomača u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske 
 

I. 
 Željko Grgačić iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 18, određuje se predstavnikom 
Općine Pitomača u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom  zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 12. 
 
           Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Pitomača u 
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je 
obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase. 
  
 Gosp. Damir Begović zamolio je gđu Željku Begović da iznese prijedlog. 
 Gđa željka Begović u ime Odbora za izbor i imenovanja, a sukladno članku 18. 
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača, predložila je da predstavnik Općine Pitomača u 
Povjerenstvu za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase, bude gosp. Tomislav Andročec.  
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik daje na glasovanje ovaj prijedlog. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 
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R J E Š E N J E 
o određivanju predstavnika Općine Pitomača u Povjerenstvo za procjenu 

troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 
koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 

višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase 
 

                                                                  I. 
 Tomislav Andročec iz Grabrovnice 66/B, određuje se predstavnikom Općine Pitomača u 
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje 
poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo 
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase. 
 

II. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 13. 
 
 Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra. 
 
 Gđa Monika Vranek pojašnjava da se radi o zemljištu u Starom Gracu na kojem je 
sagrađena crkva, a uvidom na terenu evidentno je da isto u naravi ne predstavlja javno dobro, 
već crkvu i dvor. Općini je to zemljište interesantno zbog reguliranja odnosa sa crkvom kada 
bude prolazila kanalizacija. U vlastovnici stoji da je to javno dobro, putevi i vode. Odluku o 
ukidanju statusa javnog dobra donosi Općinsko vijeće i ta se Odluka dostavlja državnom 
odvjetništvu u Viroviticu na daljnje reguliranje zemljišno knjižnog stanja. Nakon donošenja 
Odluke, na tom zemljištu će se kao vlasnik upisati Republika Hrvatska, a crkva će u mirnom 
rješenju postupka upisati vlasništvo na sebe.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, jednoglasno je donijelo 

 
O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se da zemljište označeno kao čkbr. 2172/2 CRKVA I DVOR sa 

242 čhv, upisano u z.k. ul. 985 k.o. Stari Gradac, u naravi ne predstavlja javno dobro. 
 

Članak 2. 
Zbog razloga iz članka 1. ove Odluke, zemljištu označenom kao čkbr. 2172/2 CRKVA I 

DVOR sa 242 čhv, upisanom u z.k. ul. 985 k.o. Stari Gradac ukida se status javnog dobra. 
  

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

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 14. 
 

Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u 
inozemstvu u akad. godini 2013./2014. 
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Gosp. Marinko Barčan izvješćuje da prema Pravilniku Općine Pitomača o dodjeli 

stipendija, uz stipendije studentima na području RH, moguće je dodjeliti i stipendiju studentima 
koji studiraju izvan RH. Za predmetnu stipendiju javila su se dva studenta koji studiraju u 
inozemstvu. Nakon uvažavanja svih uvjeta koje moraju ispunjavati prema Pravilniku, studenti 
moraju ispuniti i dodatni kriterij, a taj je da su ostvarili osobito iznimne rezultate u 
znanstvenom, istraživačkom, umjetničkom i sličnom području koje je priznato. Od dvije 
dostavljene zamolbe, samo jedna ispunjava uvjete te su priloženi pripadajući dokumenti, 
odnosno dokaz da je isti ostvario osobito iznimne rezultate u umjetničkom djelovanju na 
nacionalnom i međunarodnom području, a radi se o Zvonimiru Filjaku iz Pitomače. Odluku  o 
dodjeli donosi Općinsko vijeće, kao i o visini stipendije, pa je Povjerenstvo za dodjelu stipendije 
predložilo iznos od 1.000,00 kn mjesečno osim za mjesece kolovoz i rujan. 

Gosp. Dinko Begović predložio je da se umjesto predloženog iznosa od 1.000,00 kn 
dodjeli veći iznos, odnosno da bude dupli iznos od iznosa stipendije u RH tako da  stipendija za 
studij u inozemstvu iznosi 1.400,00 kn.  

 
Gosp. Damir Begović daje na glasovanje prijedlog da se stipendija dodijeli Zvonimiru 

Filjaku u iznosu od 1.400,00 kuna. 
 
Nakon rasprave Općinsko vijeće, jednoglasno je prihvatilo prijedlog i donijelo 

 
O D L U K U  

o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu 
u akademskoj godini 2013./2014. 

 
 

 1. Zvonimiru Filjaku iz Pitomače, J. J. Strossmayera 4, redovnom studentu I. 
godine preddiplomskog studija Bachelor of Music classical guitar na Royal Conservatoire of 
Scotland, dodjeljuje se stipendija Općine Pitomača budući ispunjava sve tražene uvjete iz članka 
7. stavak 3. Pravilnika o dodjeli stipendije Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 7/13, u nastavku: Pravilnik). 
 
 2. Iznos stipendije iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 1.400,00 kuna 
mjesečno, osim za mjesece kolovoz i rujan kada se ne isplaćuje.   
     Stipendija iz točke 1. traje do stjecanja statusa apsolventa pod uvjetom da redovno 
upisuje svaku akademsku godinu, a isplaćivati će se na žiro-račun imenovanoga počevši od 
mjeseca studenoga 2013. godine. 
 
 3. Predmetna stipendija odobrava se pod uvjetom da kućanstvo imenovanoga ima 
izmirene sve obveze prema Proračunu Općine Pitomača, t.d. Komunalno Pitomača d.o.o. i t.d. 
Plinkom d.o.o. Pitomača. 
 
 4. Sredstva za isplatu stipendije iz točke 1. ove Odluke teretiti će proračunsku poziciju - 
stipendije i školarine, pozicija 69, osnovni račun 37215. 
 
 5. S imenovanim zaključiti će se Ugovor o stipendiji kojim će se regulirati međusobna 
prava i obveze sukladno Odluci o stipendiji Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 7/13, u nastavku: Odluka), Pravilniku i ovoj Odluci. 
 
 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
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TOČKA 15. 
 
    Različito. 
 
 Gosp. Damir Begović zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća, načelniku i 
zamjenicima načelnika koji su prihvatili inicijativu za pomoć bolesnoj djevojčici Loreni. 
 Gđa Željka Begović osvrnula se na slabi odaziv vijećnika prilikom obilježavanja 
blagdana kada se daje počast kod spomenika hrvatskih branitelja. Smatra sramotnim da se 
redovito odazove manji broj vijećnika, te moli da se upravo zbog svih ljudi koji se tamo okupe, 
ubuduće vijećnici odazovu u što većem broju.  
 Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje svima koji se redovito odazivaju. 
 
 Gosp. Damir Begović zamolio je kolege iz oporbe da kontaktiraju svoje ljude u 
Ministarstvima radi dobrobiti Općine, a pogotovo da se riješi pitanje  poljoprivrednog zemljišta 
koje nije riješeno još od 2011. godine. Svi resursi Općine Pitomača stoje im na raspolaganju.  
 Gosp. Marijan Rengel  osvrnuo se na tešku situaciju u cijeloj zemlji uz napomenu da 
će se pokušati na sve moguće načine da svaka kuna dođe u Pitomaču, a investicija trenutno 
nema nigdje i zone su prazne širom cijele RH, te se prvenstveno treba bazirati na sebe i 
eventualno pomoći našim poduzetnicima. 
 Gosp. Željko Grgačić predložio je da predsjednici svih stranaka s područja naše općine 
održe zajednički sastanak. 
  
 Gosp. Damir Begović  izvješćuje da se 30. studenoga o.g. održava izborna skupština 
Odbora Hrvatske seljačke stranke te u ime stranke poziva sve vijećnike na zajedničko druženje. 
 Načelnik gosp. Željko Grgačić podsjeća da Udruga  «Podravsko sunce» organizira 
humanitarnu zabavu u Zlatnom klasu Otrovanec pa ukoliko je moguće da se taj datum 
održavanja skupštine HSS-a promijeni u 29. studenoga i da svi vijećnici dođu na tu humanitarnu 
zabavu. 
 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu  u 19,00 sati, te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
 
                                   PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                         Damir Begović,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


