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

održane 26. listopada 2017. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/25, Urbroj: 2189/16-17-1 od 19. 
listopada 2017. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 

Sjednicu je otvorio gosp. Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 15 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajulić, 
4. Dinko Begović, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Danijel Bijuk, 
10. Marijan Mikec, 
11. Nifada Begović, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Mirko Pavleković, 
14. Zlatko Majstor, 
15. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Irena Horvat i Mario Rengel koji su svoj izostanak ispričali. 
 

Ostali nazočni: 
 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 
 - Tomo Filipović, županijski vijećnik, 
 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
  - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Gosp. Rikard Bakan skreće pažnju da u dnevni red nije uvrštena točka različito, a to je 
stoga što Poslovnikom nije predviđena ta točka već sve ono što vijećnici žele pitati, mogu to na 
aktualnom satu koji traje jedan sat ili mogu tražiti nadopunu dnevnog reda. 
  Gosp. Tihomir Gregurek predložio je da se današnji dnevni red dopuni sa točkom 
različito. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog gosp. Tihomira Gregureka. 
 
 Nakon glasovanja, Općinsko vijeće, sa 6 glasova ZA (Tihomir Gregurek, Danijel Bijuk, 
Mirko Pavleković, Marijan Mikec, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ) i 9 glasova PROTIV, nije 
prihvatilo nadopunu dnevnog reda sa točkom različito. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
   

D N E V N I    R E D : 
 

   - Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice, 
   - Aktualni sat, 

 
1. Donošenje Poslovničke odluke o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Pitomača, 
2. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih 

cesta na području općine Pitomača za 2017./2018. godinu, 
   3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta 
u mjestima Kladare i Dinjevac,  

4. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Pitomača, 
   5. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Potočnica“. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 
 
 Prije samog prijelaza na dnevni red predsjednik se ispričao zbog nenazočnosti na 
prethodnoj sjednici Vijeća i pojasnio da je to bilo zbog zdravstvenih razloga (boravak u bolnici). 
 Ujedno je ispričao Općinskog načelnika koji zbog obiteljskih razloga nije nazočan 
današnjoj sjednici. 
  
- Verifikacija zapisnika sa  2. sjednice Općinskog vijeća 
 
  Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 15 glasova ZA.  
 
-  Aktualni sat 
 
 Gosp. Marijan Mikec osvrnuo se na broj nesreća u Pitomači koje su se dogodile u 
zadnje vrijeme i to od strane teških prometnih vozila kojih ima previše unutar samog centra 
Pitomače te upitao što se poduzima po tom pitanju, odnosno da li se razmišlja o postavljanju 
semafora, kružnih tokova i da li se planira obilaznica oko Pitomače? 
 Gosp. Danijel Petković napominje da se radi o državnoj cesti D-2 gdje je predviđen 
projekt izgradnje kružnog toka na sjecanju D-2  (Ulica Ljudevita Gaja), Petra Preradovića i 
prema sajmištu tj. prema Ulici Petra Krešimira IV te iznosi da je Općina Pitomača u suradnji sa 
Hrvatskim cestama, o svom trošku izradila idejni projekt na temelju kojeg je ishođena lokacijska 
dozvola i sve je proslijeđeno Hrvatskim cestama na izradu glavnog projekta. 
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Nakon dobivanja građevinske dozvole Hrvatske ceste kreću s provođenjem radova. Navodi da 
vezano uz obilaznicu Pitomače nema informaciju da Općina može nešto poduzeti sama, ali iznosi 
da je za 08. studenoga o.g. sazvana redovna koordinacija sa Policijskom postajom Pitomača, a 
jedna od točaka vjerojatno će biti i prometna situacija u samom naselju Pitomača upravo zbog 
svih ovih nesreća koje su se dogodile unatrag deset dana.  
 Gosp. Tomislav Tišljar uključuje se u raspravu i navodi da je Općina još prošle godine 
izradila idejni projekt, ishodila lokacijsku dozvolu, ali to dosta dugo traje obzirom da se radi o 
državnoj cesti jer za bilo koji zahvat na državnoj cesti, potrebna je suglasnost Ministarstva 
prometa. Naglašava da je ta suglasnost dobivena i u mjesecu prosincu 2016. godine sklopljen je 
sporazum sa Hrvatskim cestama te su iste preuzele idejno rješenje i obvezu financiranja 
zajedno sa Županijskim cestama. Navodi da su Hrvatske ceste raspisale natječaj za projektanta, 
potpisan je ugovor s njim i za sada Općina nema detaljnu informaciju u kojem je stadiju 
dokumentacija, ali ovaj tjedan je došao na potvrdu glavni projekat tako da je za očekivati da će 
Hrvatske ceste u slijedećoj godini napraviti kružno raskršće koje nije potrebno samo zbog 
sigurnosti prometa već i zbog toga što služi radi veće protočnosti, ali i usporava promet. Nadalje 
navodi da se zbog sigurnosti rade još pješački prijelazi kod prvog autobusnog stajališta (Ulica 
Braće Radića), zatim pješački prijelaz kod Ulice Đure Basaričeka (policija inzistira da se osim 
uobičajene prometne signalizacije postave i treptaći u suradnji sa Hrvatskim cestama, te bi 
trebali doći iscrtati horizontalnu signalizaciju), a treći prijelaz je kod hotela „Divino“. Također 
zbog smanjenja brzine, na ulazu u Pitomaču postaviti će se  nadzorne kamere od strane policije 
o čemu će se također raspravljati na spomenutoj koordinaciji s policijom. Napominje da je sa 
Hrvatskim željeznicama unatrag godinu dana dogovoreno  i uređenje pješačkog prijelaza preko 
željezničke pruge pa je izrađen idejni projekat na koji su HŽ dale suglasnost i sa upravom HŽ 
dogovoreno je sufinanciranje te se očekuje potpis tog ugovora u 2018. godini tako da se može 
očekivati rješenje i tog prijelaza. 
 Gosp. Marijan Mikec slaže se s rečenim i mišljenja je da će se smanjiti brzina, ali 
smatra da ove nesreće koje su se dogodile zbog teških prometnih vozila, nisu se dogodile samo 
zbog brzine već bi zbog broja teških vozila unutar samog centra Pitomače svakako trebalo 
razmišljati o izgradnji obilaznice oko Pitomače kako bi se kompletni promet teških prometnih 
vozila izbacio iz centra. 
 Gosp. Rikard Bakan potvrđuje da je obilaznica Pitomače odavno u planskoj 
dokumentaciji, ali Općina osim povremenih inicijativa i slanja zahtjeva ne može to sama riješiti. 
 Gđa Nifada Begović iznosi da ima upit od strane mještana Pitomače i Staroga Graca 
koje interesira da li će se izgraditi nogostupi u Pitomači, konkretno u Dravskoj ulici kao i 
nogostup na Gredi prema Ulici Tina Ujevića, prvenstveno zbog djece koja putuju u školu, a 
unatrag 20 godina nije se ništa napravilo po tom pitanju. Isto tako mještani Staroga Graca 
pitaju kada će se napraviti staza u Starom Gracu koja je također potrebna najviše radi djece. 
 Gosp. Tomislav Tišljar slaže se da pješačke staze nisu u dobrom stanju, ali skreće 
pažnju da se u naseljima na području općine Pitomača očekuje veliki projekt aglomeracije gdje 
bi se radila kanalizacijska mreža, odnosno  očekuje se da će se ove godine ishoditi građevinska 
dozvola za Stari Gradac, Pitomaču, Otrovanec, Dinjevac, Kladare, Grabrovnicu. Obzirom da će 
se tu raditi široki iskopi, a mreža već postoji (telefonska, plinska) neminovno je da se naprave i 
pješačke staze, budući će postojeće prilikom tih radova biti uništene. Stoga ukoliko bi se 
najprije napravile pješačke staze pa provodila aglomeracija, u troškovnicima ne bi bile uvrštene 
izgradnje pješačkih staza, tako da je najprije potrebno provesti kanalizaciju, a nakon toga 
investirati u pješačke staze. 
 Gosp. Tihomir Gregurek postavlja pitanje u svezi općinske tvrtke Draft d.o.o., koliko su 
do sada povukli sredstava iz europskih fondova i za koje projekte? Također podsjeća da je na  
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prethodnoj sjednici Vijeća bilo rečeno da će se roditeljima učenika od 1. do 4. razreda pomoći 
iznosom od 200,00 kn te roditeljima učenika od 5. do 8. razreda iznosom od 300,00 kn za 
pokriće dijela troškova nabave udžbenika i ostalih potrepština za školu pa pita kada će se izvršiti 
uplate? 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da će se odgovor za tvrtku Draft d.o.o. dostaviti u 
pismenom obliku, a što se tiče uplate obećanih sredstava roditeljima djece, navodi da je 
dokumentacija rađena u suradnji sa školom na način da su razrednici na roditeljskim sastancima 
podijelili upitnike koji su vraćeni prije 10 dana i pregledani, ali obzirom da ima nedostataka, 
odnosno netočnih brojeva računa, isti su vraćeni u školu na ispravak. Također podsjeća da je 
Porezna uprava s osnove povrata poreza za 2016. godinu skinula 650.000,00 kuna iz općinskog 
proračuna, što je dosta veliki iznos, ali obzirom da je to sada završeno, nastojati će se tijekom 
mjeseca studenog izvršiti preuzeta obveza prema roditeljima. 
  
 Gosp. Zlatko Majstor postavlja pitanje u svezi smeća, odnosno pita da li je točna 
informacija da se odvoz vrši prema Virovitici i naplaćuje u iznosu od 300 kn/m3 smeća. Zanima 
ga da li će to uzrokovati povećanje računa korisnicima za odvoz smeća na području općine i 
kada se konačno namjerava rješavati odvoz smeća po količini? Iznosi činjenicu da je pitanje 
smeća aktualno od 2008. godine što znači da u razdoblju od 10 godina općina nije riješila taj 
problem. Ukazuje da su neke sredine to jako dobro riješile i smatra da je krivnja na općinskim 
službama. 
 Gosp. Danijel Petković potvrđuje da se radi o spomenutom iznosu i podsjeća da je 
općina unazad 15 mjeseci obavila inicijalne razgovore vezano uz mogućnost prihvata općinskog 
smeća na lokaciju koja je legalna i ima mogućnost prihvata. Budući da na području županije nije 
riješeno regionalno ili centralno odlagalište, Bjelovarsko-bilogorska i Virovitičko-podravska 
županija su u razdiobi na državnoj razini ostale neraspoređene po pitanju regionalnih i 
centralnih odlagališta. Skreće pažnju da Klisa ne može i neće biti nikakvo odlagalište, a što se 
tiče odlagališta u Virovitici, isto može zaprimiti otpad sa pitomačkog područja. Iznosi kako 
trenutno nema nikakvih naznaka da će se tražiti povećanje cijene odvoza smeća za krajnje 
korisnike. Obavljeni su razgovori sa tvrtkom Piškornica d.o.o. te se čeka i njihova ponuda pod 
kojim bi uvjetima bili spremni preuzeti ne samo deponiranje nego i sakupljanje otpada. Što se 
tiče obračuna, ističe da je potrebno izraditi model obračuna prema težini i volumenu isto kao i 
sakupljanje biorazgradivog otpada, ali veliki broj općina i gradova taj dio također još nemaju 
riješen. Osvrnuo se na opasku da općina snosi krivnju i pojasnio da je Općina napravila idejno 
rješenje za sanaciju Klise i u Fondu je potpisan ugovor koji je nekoliko puta aneksiran. Radili su 
se dodatni istražni radovi 2017. godine jer su projektanti predložili sanaciju sa postavom donjeg 
brtvenog sloja, ali Fond je tražio dodatne radove iz razloga što je puno jeftinije ukoliko nema 
donjeg brtvenog sloja. Za sada je Općina u u fazi čekanja iščitavanja od strane Fonda, tako da 
se ne može reći da općina ništa ne poduzima, ali je to i dalje veliki problem. 
 
 Gosp. Aleksandar Nađ zatražio je informaciju u svezi Herbariuma d.o.o. i Solarpita 
d.o.o., dokle se došlo u realizaciji? 
 Gosp. Danijel Petković podsjeća da ta investicija mora pričekati odobrenje financiranja 
od strane EU fondova. Nadalje podsjeća da je Herbarium d.o.o. kupio zemljište i prema 
ugovornoj obvezi dužni su u određenom periodu pokrenuti radove. Solarpit d.o.o. je odustao od 
kupnje dvije čestice koje je kasnije preuzeo Herbarium d.o.o. te rade u unajmljenim pogonima 
u Čačincima, ali i dalje su zainteresirani za izgradnju u Pitomači. Stoga je Općina u pregovorima 
sa dva vlasnika zemljišta za proširenje zone „Rakitka“ gledano prema Pitomači. Otkupom tog 
zemljišta išlo bi se na uređenje komunalne infrastrukture i prijavom na natječaj Fonda 
Ministarstva gospodarstva. Uglavnom, niti Herbarium d.o.o., a niti Solarpit d.o.o. nisu odustali 
od izgradnje na području općine Pitomača. 
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TOČKA 1. 
 

Donošenje Poslovničke odluke o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća 
Općine Pitomača. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je prijedlog Poslovničke Odluke o II. 
Izmjenama Poslovnika razmatran na sjednici Odbora za statutarno - pravna pitanja te je isti 
dostavljen u materijalima za sjednicu, a izmjene su predložene radi usklađenja Poslovničke 
Odluke sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa Zakonom o lokalnim 
izborima.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

P O S L O V N I Č K U    O D L U K U 
o II. izmjenama  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
   U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 7/09. i 2/13), u članku 7. stavku 1. riječi „Pročelnici upravnih tijela“ zamijenjuje se riječima 
„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka“. 
 

Članak 2. 
   U članku 8. riječi „Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće“ 
zamijenjuje se riječima „Jedinstveni upravni odjel“. 
 

Članak 3. 
       U članku 15. riječi „upravnog tijela“ zamijenjuju se riječima „Jedinstvenog upravnog 
odjela“. 
 

Članak 4. 
 Članak 24. briše se. 
 

Članak 5. 
U članku 26.a riječi „Pročelnici upravnih odjela“ zamijenjuje se riječima „Pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka“. 
 

Članak 6. 
 U članku 42. stavcima 2. i 3. riječi „Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 

poslove“ zamijenjuje se riječima „Jedinstveni upravni odjel“. 
 

Članak 7. 
 U  članku 61. stavku 1. riječi „pročelnicima upravnih tijela“ zamijenuje se riječima 

„pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela“, u istom stavku članka 61. riječi „upravnih tijela“  
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zamijenjuje se riječima „Jedinstvenog upravnog odjela“. 

 
Članak 8. 

  U članku 64. stavku 2. riječi „upravnog tijela“ zamijenjuje se riječima „Jedinstvenog 
upravnog odjela“. 

 
Članak 9. 

  U članku 67. stavku 5. riječi „pročelnicima upravnih tijela“ zamijenjuju se „pročelniku 
Jedinstvnog upravnog odjela i voditeljima odsjeka“. 
 

Članak 10. 
    U članku 77. stavku 2. riječi „upravnog tijela“ zamijenjuje se riječima „Jedinstvenog 
upravnog odjela“. 
 

Članak 11. 
  U članku 93. stavcima 5., 6. i 7 riječi „Upravno tijelo“ zamijenjuje se riječima 
„Jedinstveni upravni odjel“. 

 
Članak 12. 

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

TOČKA 2. 
 

Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2017./2018. godinu. 
  

Gosp. Rikard Bakan navodi da je iz prijedloga Odluke dostavljenog u materijalima 
vidljivo da se za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 
2017./2018. godinu predlaže ponuditelj „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac iz Kladara čija ponuda 
iznosi 483.562,50 kuna. 

Gosp. Zlatko Majstor primjećuje da je razlika u ponuđenoj cijeni jako mala, pa ispada 
kao da se izvoditelji dogovaraju prilikom dostave ponuda. 

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

O D L U K U  
o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta  

na području općine Pitomačaza 2017./2018. 
 
 

 1. Odabire se ponuda „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Kladare, Kladare 19, OIB: 
55359129997, sa ukupnom cijenom ponude od 483.562,50 kuna za sklapanje ugovora o 
povjeravanju obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača. 
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 2. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva 
se obavljanje komunalnih poslova: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje površina koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 
nerazvrstane ceste na rok od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora. 
 
 3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa odabranim 
ponuditeljem Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Pitomača. 
 
 4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim 
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove Odluke. 
 

TOČKA 3. 
 

 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova i opremanje 
otvorenih dječjih igrališta u mjestima Kladare i Dinjevac. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća izvješćuje da se za poslove izvođenja radova i opremanje 
otvorenih dječjih igrališta u mjestima Kladarama i Dinjevcu predlaže izbor ponuditelja „PANEX-
MIX“ d.o.o. iz Čakovca čija ponuda iznosi 508.549,38 kuna s PDV-om, a obzirom da je 
kompletan zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostavljen u materijalima, otvara raspravu. 

Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da su prva četiri izgrađena igrališta bila sufinancirana u 
iznosu 40% od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Zanima ga koliki je postotak 
sufinanciranja kod izgradanje ovih igrališta u Kladarama i Dinjevcu i zašto sada ispada da su ta 
igrališta koja rade isti izvođači, skuplja za 35.000,00 kuna.  

Gosp. Danijel Petković pojašnjava da se Općina još jedanput odlučila za ovakvu 
investiciju jer je ista prošla na rezervnoj listi. Skreće pažnju da je povećanje energetske 
učinkovitosti u Starom Gracu prošlo na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja, a kao drugi 
projekt bila su četiri dječaja igrališta. Zbog neraspoređenih sredstava u Ministarstvu regionalnog 
razvoja napravljen je odabir sa rezervne liste na kojoj je bila Općina Pitomača i s liste su odobrili 
sufinanciranje u iznosu od 300.000,00 kuna. Na taj način Općina je mogla krenuti u izgradnju 
samo dva igrališta iz razloga što je učešće veliko i u općinskom proračunu ne bi imali dovoljno 
sredstava za sva četiri igrališta. Natječaj je proveden sustavom javne nabave, odnosno 
temeljem općinskog pravilnika o jednostavnoj nabavi te je općina imala obvezu poslati 
ponudbene zahtjeve na adrese minimalno tri ponuditelja i na općinskim stranicama objaviti javni 
natječaj, što je ista i učinila. Općina je slala pozive za dostavu ponuda navedenim ponuditeljima 
(Stribor oprema d.o.o., Kova d.o.o.. Panex-mix d.o.o.) iz razloga što su se oni javili na posljednji 
natječaj kad su se radila prva četiri igrališta. Od pristiglih ponuda eliminirani su ponuditelji 
Stribor oprema d.o.o., budući je iskazao veću cijenu od procijenjene vrijednosti nabave, dok  
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Tome d.o.o. nije dostavio dokaz o financijskoj sposobnosti što je bio razlog za odbijanje 
ponude.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor), 

donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
           1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova i opremanje otvorenih dječjih igrališta u 
mjestima Kladare i Dinjevac, po provedenom postupku jednostavne nabave, prema tekstu u 
privitku ovog Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

 
Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača.  
     

Gosp. Rikard Bakan iznosi da Općina nema Odluku kojom bi bilo regulirano 
raspolaganje, korištenje i upravljanje nekretninama u vlasništvu općine te je u skladu sa 
važećim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o lokalnoj i područnoj 
samoupravi, potrebno donijeti ovu Odluku. 

Gđa Mirela Tudić Rengel potvrđuje da Općina do sada nije donijela ovu Odluku, a 
odnosi se na raspolaganje općinskim nekretninama, odnosno na prodaju i davanje u zakup jer 
se sve mora obaviti putem javnog natječaja. Odlukom je detaljnije razrađen sam javni natječaj, 
donošenje pojedinačnih odluka te tko odlučuje o prodaji tj. ili Općinsko vijeće ili Općinski 
načelnik. 

Gosp. Marijana Mikca interesira tko sastavlja ovakve odluke i tko je savjetnik kod 
sastavljanja jer ista nije usklađena sa zakonima koji su navedeni (Zakon o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima). Osvrnuo se na članak 5. prijedloga Odluke u kojem je navedeno:“- osobi 
kojoj je zemljište potrebno za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim 
planom uređenja“. Konstatira da toga nema u zakonu, već u istom piše da sve nekretnine u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave moraju ići na javnu nabavu tako da se ovom odlukom ne 
može ići u izravnu pogodbu nekretnina nego može ići samo zemljište. Citira stavak 5. članka 
391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u kojem stoji: „Pravni poslovi sklopljeni 
protivno odredbama ovoga članka ništetni su“. 

Zanima ga tko će pravno odgovarati za sve tužbe koje će doći u općinu jer u toj odluci 
koja je predložena za donošenje, u članku 5. stavak 2, alineja 3. glasi: „-osobi koja je na tom 
zemljištu izgradila građevinu za stalno stanovanje bez građevinske dozvole ili drugog 
odgovarajućeg akta, pod uvjetom da je građevina izgrađena u skladu s važećim prostornim  
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planom, te ako se vlasnik građevine obveže da će ishoditi rješenje o uvjetima građenja ili 
drugi odgovarajući akti u roku od godine dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.“. 

Ukazuje na to da je zakon promijenjen te ova alineja nikako ne može stajati u općinskoj 
odluci. 

Ističe da u zakonu stoji da sve nekretnine moraju ići na javnu nabavu osim zemljišta 
koje se može direktno prodati. Ponavlja da se nikad cijelo zemljište ne može pribrojiti i prodati 
nekoj osobi bez javnog natječaja, jedino ako taj dio ne prelazi 20% od ukupne površine koju ta 
osoba već ima ukoliko je u skladu sa Prostornim planom. 

Još jednom pita tko će biti odgovoran ukoliko Vijeće donese ovakvu predloženu Odluku? 
Gosp. Danijel Bijuk također smatra da Odluka nije u skladu sa zakonom jer nitko nije 

mogao izgraditi građevinu za stanovanje na općinskom vlasništvu. 
 Gosp. Danijel Petković predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda dok se ne 
provjere svi navodi. 
 Gosp. Rikard Bakan daje na glasovanje prijedlog da se točka 4. skine s dnevnog reda 
dok pravna služba istu ne provjeri i uskladi sa zakonom. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, prihvatilo je ovaj prijedlog te se 
točka 4. skida sa dnevnog reda današnje sjednice. 

 
 

TOČKA 5. 
 

 Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme nije pristigla niti jedna zamolba te Povjerenstvo za 
provedbu postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja predlaže imenovanje vršitelja dužnosti 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice. U materijalima je predloženo da se Irena Gavrančić imenuje 
vršiteljicom dužnosti ravnatelja na nepuno radno vrijeme do imenovanja ravnatelja na temelju 
ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

1. IRENA GAVRANČIĆ iz Otrovanca 146, OIB: 80764943719, imenuje se vršiteljem 
dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 
  
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
  
 3. Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
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 3. Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

TOČKA 6. 
 

Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Potočnica“. 

 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da je Željka Begović, izabrana članica Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Potočnica“, dala ostavku iz osobnih razloga te se umjesto nje predlaže 
imenovanje Jelene Bedeković iz Pitomače za članicu Upravnog vijeća. 
 Gđa. Željka Begović zamolila je da se u članku 1. navede da se razrješuje na osobni 
zahtjev. 
 Gosp. Marijan Mikec  iznosi da osobno nema ništa protiv predložene Jelene Bedeković 
jer je stručni kadar, ali će biti suzdržan iz razloga što smatra da i iz redova oporbe ima stručnih 
ljudi koji su mogli biti imenovani u neka tijela, ali im se to nije omogućilo. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova (Nifada 
Begović, Tihomir Gregurek, Marijan Mikec, Danijel Bijuk i Mirko Pavleković) donijelo je 
 

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

Dječjeg vrtića «Potočnica»  
 

Članak 1. 
 Željka Begović iz Otrovanca 60, na osobni zahtjev razrješuje se dužnosti člana Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ imenovana od strane osnivača Odlukom o razrješenju i 
imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 11/17). 

Članak 2. 
 Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ ispred osnivača imenuje se: 

- Jelena Bedeković iz Pitomače, Ulica Stjepana Sulimanca 11. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
 Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,15 sati te svima zahvaljujem na odazivu.       
             
                                                   PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorealac 


