
Z A P I S N I K  
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 17. veljače 2014. godine 
 
 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/5, Urbroj: 2189/16-14-1 od 17. veljače 
2014. 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. Dinko Begović, 
 12. Zoran Kovač, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Zlatko Majstor, 
 15. Marijan Rengel, 
 16. Vedrana Šantek. 
 Nije nazočan Marijan Mikec koji je svoj izostanak ispričao. 
  
 Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog 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, 
 - Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića «Potočnica», 
 - Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
 - županijski vijećnici: Marko Đakić, Darko Tkalčec i Marijan Čop, 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 16 
vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
Gosp. Damir Begović  predložio je slijedeći  
 
 

 D N E V N I    R E D : 
 
 - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice, 
 - Aktualni sat, 
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 1. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 
 2. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, 
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
Općine Pitomača, 
 4. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti, 
 5. Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe, 
 6. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine putem neposredne pogodbe, 
 7. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade, 
 8. Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 
2014. godini, 
 9. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 
31.12.2013. godine, 
 10. Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 
01.07 do 31.12.2013. godine, 
 11. Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.07. 
do 31.12.2013. godine, 
 12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2013. 
godini, 
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine 
Pitomača u 2014. godini,   
 14. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića «Potočnica», 
 15. Različito. 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice 
 
   Zapisnik je verificiran sa 16 glasova ZA. 
 

- Aktualni sat 
 

 Gosp. Zlatko Majstor u svezi pretplate na «Virovitički list» upitao je koliko se 
sredstava izdvaja mjesečno za pretplatu?. Također je u svezi sudskog spora «Baković», zatražio 
informaciju do kuda se došlo s tim budući da slučaj još uvijek nije gotov. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da što se tiče plaćanja pretplate na «Virovitički 
list», prihvaćena je ponuda istog za izvještavanje o aktivnostima s područja općine Pitomača 
kao i između ostalog dostava tog lista svim vijećnicima, a cijena je 2.000,00 kuna + PDV 
mjesečno. Za taj iznos dobiva se 50-tak primjeraka lista koji se osim vijećnicima dostavlja i 
velikom broju udruga i ustanova na području općine.  
 U svezi slučaja »Baković», napominje da isti nije riješen bez obzira što je Općina uplatila 
određeni iznos nakon sudske presude jer je na tu presudu Općina zatražila reviziju i još uvijek 
se čeka nalaz, odnosno odluka Vrhovnog suda.  
 Gosp. Zlatko Majstor ima primjedbu na izdvajanje sredstava za «Virovitički list» jer 
proizlazi da isti košta 24.000,00 kuna godišnje te iznosi mišljenje da si svaki vijećnik može kupiti 
taj list ukoliko želi, a načelnik gosp. Željko Grgačić pojasnio je da se za taj iznos ne dobiva 
samo pretplata već se radi o tome da se izvještava o važnim događajima s područja općine 
Pitomača, ali se i prilikom objave općinskih natječaja plaća 50 %  umanjena cijena što donosi i 
financijsku isplativost. 
 Gđa Željka Begović konstatirala je da su posljednjih nekoliko mjeseci obilježila tri 
sudska procesa koja općinski proračun koštaju preko 2.500.000,00 kuna, što su velika sredstva 
za Proračun Općine Pitomača, a u javnost se plasiraju informacije kako upravo načelnik pristaje  



 
- 3 - 

 
potpisivati nagodbe, presude, što bi najvjerojatnije trebalo ukazivati na njegovu nesposobnost.  
 Iznosi činjenicu da su načelnik kao i većina vijećnika ovdje došli na zatečeno stanje te 
smatra da takva pogrešna interpretacija šteti načelnikovu ugledu, ali i ugledu vjerodostojnosti 
vijećnika koji  stoje iza tih odluka i postupaka. Pretpostavlja da će se vjerojatno i danas izglasati 
odluka o sporazumu sa Osijek - Koteksom, a takve će se odluke vjerojatno pamtiti i obilježiti rad 
ovog Vijeća pa će biti razočaranih mještana općine koji su ukazali svoje povjerenje. Stoga 
umoljava načelnika da upozna vijećnike o važnim činjenicama u svezi slučaja Osijek- Koteks. 
Također je interesira tko je i kada potpisao Ugovor, tko je isti Ugovor raskinuo, kada i zbog je 
raskinut Ugovor te kada je pokrenut sudski proces i tko ga je pokrenuo? 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da se ne osjeća krivim za sve te postupke te iznosi 
da ne može odgovoriti na pitanje tko je kriv jer se slučaj  provlači još od od 1999. godine. Isto 
tako iznosi da je Ugovor o građenju potpisao tadašnji načelnik koji je obnašao tu dužnost, a isti 
je  raskinut 2001. godine u vrijeme mandata gosp. Zdravka Dijakovića. Općina Pitomača je u 
sporu sa t.d. Osijek - Koteks d.d. od 2005. godine kada je isti podnio tadašnjem Općinskom 
sudu u Pitomači prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave radi namirenja ovršne 
tražbine u ukupnom iznosu od 800.739,46 kuna i od tada se vode postupci za koje se niti on 
kao načelnik ne osjeća krivim, a isto tako smatra da se ne trebaju osjećati krivima niti vijećnici, 
bez obzira što je do naplate došlo u njihovom mandatu. 
 Gosp. Damir Begović  navodi da Općina ne može utjecati na sudove, a upravo o njima 
ovisi kakve će biti presude. Važno je da je zahtjev za reviziju u slučajevima «Baković» i «Tudić» 
podnijet te su angažirani vrsni odvjetnici za zastupanje Općine, a sada je sve na sudovima 
kakve će presude donijeti. 
 

TOČKA 1. 
 
 Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek pojašnjava da je prijedlog Odluke dostavljen zbog usklađenja sa 
novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2014. godine i to u 
pogledu postupka i uvjeta odobravanja naknade za troškove stanovanja koji su prema zakonu u 
domeni jedinice lokalne samouprave. U prijašnjem zakonu kriteriji za dodjelu bili su površina 
stambenog objekta i prihod, a prema novom Zakonu propisano je da korisnik iste mora biti 
korisnik Centra za socijalnu skrb i to korisnik zajamčene minimalne naknade. Nadalje, u ovu 
Odluku uvršteni su troškovi ogrjeva bez obzira što županija osigurava sredstva za ogrjev, ali 
Općina isplaćuje ta sredstva. Ostalih pet naknada (jednokratna naknada, naknada za pogrebne 
troškove, naknada za izvanredne slučajeve, naknada za srednjoškolsko obrazovanje, naknada 
za školske udžbenike)  Općina nije u obvezi davati, ali s obzirom na dosadašnju praksu kada je 
bilo potrebe za dodjelom tih naknada, iste su uvrštene u prijedlog Odluke. Naknada za troškove 
stanovanja i jednokratna naknada međusobno se isključuju.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

 
O  D  L  U  K  U 

 socijalnoj skrbi na području općine Pitomača 
 
 Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača sastavni je dio ovog zapisnika i 
objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
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TOČKA 2. 
                              
 Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača. 

 
Gđa Monika Vranek navodi da se u izmjenu Odluke ušlo zbog osnivanja nove tvrtke 

jer od 21. prosinca 2013. godine osnovana je tvrtka pod nazivom «Vodakom» d.o.o. pa je ovom 
Odlukom predviđeno da komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom kao i odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda obavlja ta tvrtka. Ovom Odlukom predviđeni su i načini obavljanja  
ostalih komunalnih djelatnosti na način da su održavanje čistoće, odlaganje komunalnog 
otpada, održavanje javnih površina, tržnica na malo i održavanje groblja povjereni tvrtki 
Komunalno Pitomača d.o.o., a održavanje nerazvrstanih cesta i javna rasvjeta temeljem 
Ugovora o povjeravanju poslova te  prijevoz pokojnika i obavljanje dimnjačarskih poslova 
temeljem Ugovora o koncesiji. Postupak davanja koncesije reguliran je Zakonom o koncesijama 
i Zakonom o komunalnom gospodarstvu dok je postupak davanja Ugovora o povjeravanju 
poslova reguliran Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Nadalje, Općina Pitomača bila je 
obvezi provesti screening općih akata u skladu s EU direktivom 2006/123/EZ o uslugama na 
unutarnjem tržištu, te su sukladno tome izjednačeni uvjeti za dobivanje određenih komunalnih 
usluga. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača 

 
 Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača sastavni je dio 
zapisnika i objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
  

TOČKA 3. 
 
 Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 
doprinosu Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da je vezano uz početak primjene Zakona o postupanju 
sa nezakonito izgrađenim građevinama, Općinsko vijeće u ožujku 2013. godine izmijenilo važeću 
Odluku o komunalnom doprinosu na način da je uz postojeću tablicu za izračun komunalnog 
doprinosa izradilo još jednu koja se vezala za objekte koji se legaliziraju. Budući je do sada u 
ovoj godini riješeno 85 zahtjeva za izračun naknade za održavanje nelegalno izgrađenih 
građevina, a na tragu jednog od prijedloga Općinskog vijeća da se zbog teške gospodarske 
situacije građanima izađe u susret sa sniženjem vrijednosti komunalnog doprinosa, u 
materijalima je dostavljen prijedlog kojim se te dvije postojeće tabele izjednačuju na način da 
se postojeći komunalni doprinos umanjuje u pravilu za 50 % kod stambenih i višestambenih 
poslovnih pomoćnih objekata, a ostatak je već smanjen prilikom izrade tabele za legalizaciju tj. 
postojeće vrijednosti bi se umanjile za više od 50 % i izjednačile sa onima koje su važeće za 
legalizaciju.  
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA  

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Pitomača 
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Članak 1. 
          Članak 4. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 7/11 i 2/13) mijenja se i glasi: 
 «Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kn/m3 građevine kako slijedi: 
 

RED. 
BROJ 

VRSTA OBJEKTA-
GRAĐEVINE 

JEDINIČNE VRIJEDNOSTI 
 

KOMUNALNOG 
KN/M3 

DOPRINOSA 
 

  I 
ZONA 

II 
ZONA 

III 
ZONA 

IV i V 
ZONA 

1. STAMBENI OBJEKTI:     

1.1 Najviše tri stambene 
jedinice 

11,00 8,00 5,00 5,00 

2. VIŠESTAMBENI I 
STAMBENO-

POSLOVNI OBJEKTI 

    

2.1 Stambeni dio 10,00 7,00 4,00 4,00 

3. POSLOVNI OBJEKTI     

3.1 PROIZVODNI 8,00 6,00 5,00 5,00 

3.2 SKLADIŠTA 10,00 8,00 7,00 7,00 

3.3 UREDSKA 14,00 11,00 8,00 8,00 

3.4 TRGOVINA 14,00 11,00 8,00 8,00 

3.5 UGOSTITELJSTVO –
BEZ SMJEŠTAJA 

15,00 12,00 9,00 9,00 

3.6 UGOSTITELJSTVO- SA 
SMJEŠTAJEM 

9,00 7,00 5,00 5,00 

3.7 USLUŽNI I OSTALI 
OBJEKTI 

8,00 6,00 5,00 5,00 

4. POMOĆNI OBJEKTI 
 

    

4.1 Garaže, nadstrešnice, 
drvarnice i sl. 

2,50 2,00 1,25 1,00 

5. GOSPODARSKI 
OBJEKTI : 

    

5.1 do 300 m3 2,50 2,00 1,25 1,00 

5.2 od 300 m3 do 500 m3 2,00 1,50 1,00 0,75 

5.3 > od 500 m3 1,50 1,25 0,75 0,50 

6. KLIJETI nema uvjeta 
gradnje 

nema uvjeta 
gradnje 

1,25 1,00 

7. KUĆA ZA ODMOR 
(POVREMENO 
STANOVANJE) 

nema uvjeta 
gradnje 

nema uvjeta 
gradnje 

5,00 2,00 

8. OBJEKTI SEOSKOG 
TURIZMA 

nema uvjeta 
gradnje 

2,50 1,50 0,50 
 

9. OBJEKTI JAVNE I 
DRUŠTVENE 

NAMJENE KOJIMA 
SU INVESTITORI  

JAVNE INSTITUCIJE I 
VJERSKE ZAJEDNICE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

10. KOD PRENAMJENE 
OBJEKTA 

OBRAČUNAVA SE 
RAZLIKA 

JEDINIČNIH 
VRIJEDNOSTI 

KOMUNALNOG 
DOPRINOSA  

    



- 6 - 
  
 Vrijednosti komunalnog doprinosa iz tablice namijenjene su za građenje slijedećih vrsta 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture: 
 - nerazvrstane ceste, 
 - javne površine, 
 - javna rasvjeta, 
 - groblja, 
sa po ¼ ukupne vrijednosti komunalnog doprinosa.». 

 
Članak 2. 

 Članak 4.a mijenja se i glasi: 
„Za građevine za koje se komunalni doprinos plaća temeljem odredbi članka 22. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama («Narodne novine» broj 86/12), rješenjem o 
utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda 
njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to 
zatraži podnositelj zahtjeva. 
  

Članak 3. 
 Članci 4.b i 4.c brišu se. 
 

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

 
TOČKA 4. 

 
 Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih 
djelatnosti. 
 
 Gđa Monika Vranek iznosi da se ovom Odlukom utvrđuje da se javne ovlasti za 
komunalne djelatnosti (opskrba pitkom vodom i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) 
povjeravaju  Vodakom d.o.o., a komunalne djelatnosti održavanja čistoće, odlaganja 
komunalnog otpada, održavanja javnih površina, tržnice na malo i održavanja groblja 
povjeravaju se Komunalno Pitomača d.o.o. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

  
O D L U K U 

o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti 
 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti utvrđuju 
se djelatnosti i pravne osobe kojima se povjeravaju javne ovlasti da u sklopu djelatnosti radi 
koje su osnovane općim aktima, uređuju odnose, rješavaju u pojedinačnim upravnim stvarima o 
pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba. 
 

Članak 2. 
 Vodakom d.o.o. povjeravaju se javne ovlasti u slijedećim komunalnim djelatnostima: 
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- opskrba pitkom vodom, 
- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
 

Članak 3. 
 Komunalno Pitomača d.o.o. povjeravaju se javne ovlasti u slijedećim komunalnim 
djelatnostima: 
- održavanje čistoće, 
- odlaganje komunalnog otpada, 
- održavanje javnih površina, 
- tržnica na malo, 
- održavanje groblja. 
 

Članak 4. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o prijenosu javne ovlasti 
na „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača radi obavljanja poslova iz komunalnog gospodarstva 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/04 i 11/09). 
 

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

TOČKA 5. 
 
 Donošenje Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe. 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je u materijalima dostavljeno detaljno 
pojašnjenje prijedloga Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe sa Osijek - Koteks d.d. te 
otvara raspravu. 
 

Gosp. Marijan Rengel postavlja pitanje zašto prije nije nešto poduzeto po ovom 
predmetu jer vidljivo je da je račun za izvedene radove izdan 1999. godine i da su u tom 
trenutku učinjene potrebne radnje, sada se ne bi dogodilo da cjelokupni spor dođe do iznosa od 
cca 1.500.000,00 kuna. Smatra da je trebalo odmah podnijeti prigovor na izdani račun od 
strane Osijek - Koteksa d.d., jer sada proizlazi da se vještačenjem došlo do iznosa od 
326.000,00 kuna kao izvršenu vrijednost radova. 

Gosp. Željko Grgačić slaže se s time, ali napominje da je postojala zabilježba da taj 
posao nije bio napravljen kvalitetno pa se zato i zvao vještak koji je uvrđivao koliko je radova 
napravljeno u stvarnosti.  

Načelnik je upoznao nazočne sa kratkim pregledom radnji u postupku «Osijek - Koteks», 
dostavljenih od strane odvjetnika gosp. Matića. Između ostalog napomenuo je da se sa Osijek -
Koteks d.d. ušlo u nagodbu upravo iz razloga da bi se izbjegao daljnji rast zakonske kamate i 
drugih troškova, te je postignuta izvansudska nagodba na način da Općina Pitomača 
jednokratno uplati iznos od 777.000,00 kuna u svrhu rješavanja nastalog spora. Na vijećnicima 
je da ili podrže dostavljeni prijedlog nagodbe ili odluče da se i dalje nastavi sa vođenjem 
parničnog postupka. 

Gosp. Zlatko Majstor smatra da Općina ima instrumente za utvrđivanje izravne krivice 
jer očito je da je netko nešto krivo napravio, odnosno zaključio štetan Ugovor i nije u redu da 
Općina sve plaća, a za pogreške nitko ne odgovara. Predlaže da državno odvjetništvo ispita 
slučaj. 
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Gosp. Damir Begović iznosi da su prema njegovim saznanjima određene službe 

istraživale taj slučaj, ali su smatrale da nema nikakve kaznene odgovornosti pojedinca,  već je 
to samo poslovni odnos između Osijek - Koteks d.d. i Općine Pitomača. Skreće pažnju na 
činjenicu da se radi o iznosu od cca 3.000.000,00 kuna koje će Općina uplatiti za sudske 
sporove, a to su velika sredstva koja je Općina mogla uložiti na svojem području npr. za 
subvenciju poljoprivrednicima i pomoći poduzetnicima, ali sada samo preostaje da institucije 
odrade svoj posao. 

Gđica Ivana Deskar uključuje se u raspravu i navodi da se ovdje zapravo radi o 
neispoštivanom Ugovoru s dvije strane, prema kojem tadašnji načelnik nije platio ispostavljeni 
račun za radove te je mišljenja da Općina mora utvrditi odgovornost pojedinca, odnosno da se  
treba odrediti krivca imenom i prezimenom. 

Gosp. Danijel Petković navodi da je ŽUC provodio nadzor u predmetnom slučaju i 
prema tom nadzoru kvaliteta izvedenih radova nije udovoljavala ugovorenom pa zbog toga 
račun nije bio priznat niti plaćen, ali Osijek - Koteks d.d. je određenu količinu radova odradio 
(prema nalazu vještaka u vrijednosti 326.000,00 kuna). 

Gosp. Josip Poljak je mišljenja da niti jedan načelnik ne bi u tom trenutku platio 
neizvedene radove bez obzira na potpisani Ugovor, sa čime se slaže i gosp. Dinko Begović.  
 Gosp. Marijan Rengel  još jednom napominje da je propust napravljen još 1999. 
godine kada se nije pokrenuo spor i osporio ispostavljeni račun jer u trenutku kada je račun 
prihvaćen, kao vjerodostojna isprava ulazi u ovršni prijedlog i kartice. Konstatira da je većina 
naplate došla u vrijeme saziva ovog Općinskog vijeća pa to prema vani ne izgleda dobro i svi se 
pitaju čija je odgovornost jer ipak su to sredstva svih mještana ove općine. 
 Gđa Monika Vranek podsjeća da je člankom 28. Statuta Općine Pitomača propisano da 
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju 
ostalom imovinom većom od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. Utvrđeno je da 0,5 % iznosa prihoda Općine Pitomača bez 
primitaka ostvarenih u 2013. godini iznosi 78.028,51 kuna. Obzirom da se radi o iznosu od 
777.000,00 kuna, Općinsko vijeće odlučuje o ovoj točki.  
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA GLASA (Ivana 
Deskar, Marijan Rengel, Zlatko Majstor, Zoran Kovač), donijelo je 
 

O D L U K U 
o sklapanju izvansudske nagodbe 

 
 

 1.  Općina Pitomača zaključiti će izvansudsku nagodbu u iznosu od 777.000,00 kuna radi 
namirenja potraživanja vjerovnika Osijek-Koteks d.d., Osijek, Šamačka 11. 
 2. Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje izvansudske nagodbe iz točke 1. ove 
Odluke. 
 3. Izvansudska nagodba iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio iste. 
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 6. 

 
 Donošenje Odluke o kupnji nekretnine putem neposredne pogodbe. 
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 Gosp. Danijel Petković navodi da je pored novog objekta Srednje škole Pitomača u 
planu izgradnja školske sportske dvorane sa pristupnim komunikacijama i bazena,  a Općina bi 
trebala osigurati zemljište što je i učinila te je preostala još kupnja zemljišta gosp. Fehira i gosp. 
Krpana. Oba su ponudili za prodaju po dvije čestice u njihovom vlasništvu, a Općini je potrebna 
po jedna čestica, dok joj druga čestica nije potrebna. Uloženi su napori da se s imenovanima 
postigne dogovor najprihvatljiviji za općinu te je s gosp. Krpanom postignut dogovor za kupnju 
njegove nekretnine veličine 1195 m2 po cijeni od 80,00 kn/m2 putem neposredne pogodbe. 
Unutar  površine od 1.347,50 m2 nalaze se dvije čestice puta, a da bi se izbjegao dugotrajni 
postupak za dokazivanje o prelasku u općinsko vlasništvo, predloženo je da se i te dvije čestice 
uključe u dogovorenu cijenu i izvrši prijepis na brži način. Za ovu kupnju također je potrebna 
Odluka Vijeća iz razloga što načelnik ima ovlasti za donošenje odluke do 78.028,51 kunu, a ovo 
prelazi taj iznos. Sa gosp. Fehirom nije se uspio postignuti dogovor, te će Općina ići u postupak 
izvlaštenja za njegovu česticu. 
 Gosp. Damir Begović pojašnjava da se sadašnjim Zakonom o izvlaštenju štite javne 
ustanove i zato je sada moguće provesti navedeno. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 
  

O D L U K U  
o kupnji nekretnine putem neposredne pogodbe 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje se da Općina Pitomača kupuje od prodavatelja Daniela Krpana 
iz Zagreba, Petrova ulica 99, slijedeće nekretnine: 
- dio nekretnine označene kao zkč. 2180/1 sjenokoša u Radaših i dio zkč. 2180/2 sjenokoša u 
Radaših, obje upisane u z.k.uložak br. 10570 k.o. Pitomača, a koje odgovaraju katastarskim 
česticama 2292, dijelu 3100/1 i 3101/5, sve k.o. Pitomača I, u ukupnoj površini od cca 1.347,50 
m2, a prema skici koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 Točna površina zemljišta iz prethodnog stavka utvrditi će se nakon provedene 
parcelacije. 

Članak 2. 
 Predmetne nekretnine kupuju se putem neposredne pogodbe budući su prema važećem 
Urbanističkom planu uređenja dijela naselja Pitomača namijenjene za izgradnju građevina javne 
i društvene namjene (školska sportska dvorana sa pristupnim komunikacijama). 
 

Članak 3. 
 Kupoprodajna cijena za nekretnine iz članka 1. točka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu 
od 95.600,00 kuna (slovima: devedesetpettisućaišestokuna), a što je u skladu sa procjenom 
vrijednosti zemljišta građevinskog vještaka od 06. kolovoza 2013. godine. 
 

Članak 4. 
 Sredstva za isplatu kupoprodajne cijene iz članka 3. ove Odluke osigurana su u 
Proračunu Općine Pitomača za 2014. godinu. 
 

Članak 5. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da s prodavateljem iz članka 1. ove Odluke zaključi 
predugovor o kupoprodaji za predmetne nekretnine, nakon kojega će se pristupiti parcelaciji 
predmetnog zemljišta i sklapanju glavnog ugovora, te mu isplati kupoprodajnu cijenu sukladno 
ovoj Odluci i dinamici plaćanja prema proračunskim mogućnostima i dogovoru sa istim. 
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Članak 6. 
 Za izradu ugovora iz točke 5. ove Odluke, zadužuje se Upravni odjel za društvene 
djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenim novinama Općine 
Pitomača. 
 
 

TOČKA 7. 
  
 Donošenje Odluke o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade. 

 
 Gosp. Danijel Petković izvješćuje da je Općinsko vijeće od 2011. godine započelo 
postupak utuživanja, odnosno ovrhe komunalne naknade koja nije naplaćena i općina je od tada 
napravila više od 1100 ovrha temeljem kojih je uvela reda u plaćanje komunalne naknade, 
povećala priliv sredstava i broj ljudi koji istu plaćaju. Pred vijećnicima je prijedlog za otpis dijela 
spornih potraživanja na dan 31.12.2013. godine s osnove komunalne naknade u ukupnom 
iznosu od 130.128,51 kunu za koje je nastupio institut zastare jer se najveći broj slučajeva 
odnosi na dužnike - fizičke osobe koje su umrle, odnosno nepoznate budući nemaju potpune 
podatke, a isto tako radi se o pravnim osobama koje su prestale postojati.  
 Gosp. Damir Begović zamolio je da ubuduće stručne službe vode na vrijeme brigu o 
naplati kako komunalne naknade, tako i svih ostalih potraživanja Općine Pitomača. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom sukladno zakonskim propisima uređuje otpis dijela dospjelih 
potraživanja Općine Pitomača koja se nisu naplatila do 31.12.2013. godine. 
 

Članak 2. 
 Odobrava se otpis potraživanja Općine Pitomača u ukupnom iznosu od 130.128,51 kunu, 
koja se odnose na glavnicu na dan 31.12.2006. godine i to s osnove komunalne naknade. 
 

Članak 3. 
 Popis potraživanja koji se otpisuje sastavni je dio ove Odluke i neće se javno objaviti. 
 

Članak 4. 
 Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s datumom 
31.12.2013. godine. 

 
Članak 5. 

 Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 8. 
 
 Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2014. godini. 

 
Gđa Monika Vranek napominje da se radi o usklađenju postojećeg  Programa sa 

usvojenom Odlukom o socijalnoj skrbi. 
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

IZMJENU PROGRAMA   
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU 

OPĆINE PITOMAČA U 2014. GODINI 
 

Članak 1. 
 Članak 3. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13) mijenja se i glasi: 

 
„Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za: 
 
- sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola, 
- sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama, 
- naknadu za troškove stanovanja, 
- troškove ogrjeva, 
- jednokratnu naknadu, 
- naknadu za pogrebne troškove, 
- naknadu za izvanredne slučajeve, 
- naknadu za srednjoškolsko obrazovanje, 
- naknadu za školske udžbenike, 
- sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača i ostalim 

ustanovama za djecu s posebnim potrebama, 
- sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi, 
- sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice, 
- jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče, 
- jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike, 

          - sufinanciranje dječjih darova,  
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode, 
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica.  

 
Članak 2. 

 Naslov ispred članka 6. mijenja se i glasi: „NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA“. 
 

Članak 3. 
 Članak 6. mijenja se i glasi: 
 „Naknada za troškove stanovanja ostvaruje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“, broj 157/13, u nastavku: Zakon) i Odluci o socijalnoj skrbi na području 
općine Pitomača.“. 

 
Članak 4. 

 Naslov ispred članka 7. mijenja se i glasi: „TROŠKOVI OGRJEVA“. 
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Članak 5. 
 Članak 7. mijenja se i glasi: 
 „Pravo na troškove ogrjeva ostvaruje se sukladno Zakonu i Odluci o socijalnoj skrbi na 
području općine Pitomača.“. 

Članak 6. 
 Iza članka 7. dodaju se naslovi iznad članaka i članci: 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, koji glase: 
 
„JEDNOKRATNA NAKNADA 

Članak 7.a 
 Jednokratna naknada ostvaruje se u postupku i na način određen Odlukom o socijalnoj 
skrbi. 
 
NAKNADA ZA POGREBNE TROŠKOVE 

 
Članak 7.b 

 Naknada za pogrebne troškove ostvaruje se u postupku i na način određen Odlukom o 
socijalnoj skrbi. 
 
NAKNADA ZA IZVANREDNE SLUČAJEVE 
 

Članak 7.c 
 Naknada za izvanredne slučajeve ostvaruje se u postupku i na način određen Odlukom o 
socijalnoj skrbi. 
 
NAKNADA ZA SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 

 
Članak 7.d 

 Naknada za srednjoškolsko obrazovanje ostvaruje se u postupku i na način određen 
Odlukom o socijalnoj skrbi. 
 
NAKNADA ZA ŠKOLSKE UDŽBENIKE 

 
Članak 7.e 

 Naknada za školske udžbenike ostvaruje se u postupku i na način određen Odlukom o 
socijalnoj skrbi.“. 
 

Članak 7. 
 Naslov ispred članka 14. i članak 14. brišu se. 
 

Članak 8. 
 Dosadašnji članci 15., 16., 17. i 18. postaju člancima 14., 15., 16. i 17. 

 
Članak 9. 

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

 
TOČKA 9. 

 
 Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. 
do 31.12.2013. godine. 
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 Gđica Ivana Deskar smatra da bi izvješće načelnika trebalo biti detaljnije, odnosno u 

istom bi trebalo biti navedeno u kojem vremenskom razdoblju je nešto napravljeno. 
 Gosp. Zlatko Majstor upitao je po kojim su kriterijima dodjeljivane subvencije 

poduzetnicima u iznosu od 50.000,00 kuna, na što je načelnik gosp. Željko Grgačić pojasnio 
da je u industrijskoj zoni svakom poduzetniku osigurano 30 kW angažirane snage (gratis), ali 
ima i poduzetnika koji imaju pogone na dijelu svojeg zemljišta pa je donijeta odluka da se i 
onima koji koriste svoje zemljište (Pilmat d.o.o. Pitomača i Meta - plast d.o.o. Turnašica) 
pomogne u realizaciji pojedinačnog projekta za infrastrukturno opremanje prostora tvrtke. 

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa( Ivana Deskar, 
Marijan Rengel i Zoran Kovač) i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
07. do 31. 12.2013. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
TOČKA 10. 

                        
 Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za 
razdoblje od 01.07 do 31.12.2013. godine. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
 
   

TOČKA 11. 
 
 Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2013. godine. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  mišljenja je da je cijena korištenja interneta  u Knjižnici i 
čitaonici u iznosu od 10,00 kn/satu previsoka, na što je gđica Irena Gavrančić, v.d. ravnatelj 
Knjižnice i čitaonice odgovorila da je cijena preuzeta iz Pravilnika, a takve cijene imaju i ostale 
Knjižnice. 
                                                       
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
                                                                                                                                                                

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.07. do 31.12.2013. godine. 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka.      
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TOČKA 12. 
 
 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 
2013. godini. 
  
 Gđa Monika Vranek iznosi da sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju Općinsko vijeće 
najmanje jedanput godišnje analizira sustav zaštite i spašavanja prethodne godine te donosi 
smjernice za slijedeću godinu (točka 14. današnjeg dnevnog reda).  

      Gosp. Mirko Pavleković  mišljenja je da je nužno osnovati Općinsku organizaciju 
Hrvatskog Crvenog križa u Pitomači pa bi i Vijeće trebalo zauzeti stav i poduzeti aktivnosti da se 
u ovoj godini to i ostvari jer ta organizacija će sigurno pomoći stanovnicima ovog područja. 

  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
  

 ANALIZU  STANJA 
 SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU  

OPĆINE PITOMAČA U 2013. GODINI  
 

 Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2013. godini 
sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 13. 
 
 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
općine Pitomača u 2014. godini.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
S M J E R N I C E 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 
2014. godini 

 
  

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini na području općine 
Pitomača, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama  

 
utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 2/11, u nastavku: Procjena) s ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i 
spašavanja donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2014. 
godini (u daljnjem tekstu: Smjernice). 

Smjernice se odnose na slijedeće: 
 
1. PLANSKI DOKUMENTI 
 

Temeljem odredbi članka 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ 
RH, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10, u nastavku: Zakon) propisuje se obveza izrade i 
donošenja planskih dokumenata zaštite i spašavanja (procjena ugroženosti od katastrofa i  
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velikih nesreća i planova zaštite i spašavanja). Općina Pitomača ima usvojenu Procjenu i Plan 
zaštite i spašavanja Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13), ali 
sukladno Rješenju Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Samostalna služba za inspekcijske 
poslove, Područna jedinica Virovitica, KLASA: UP/I 822-01/13-02/07, URBROJ: 543-01-09-
01/17-13-1 od 24. listopada 2013. godine, te Rješenju, KLASA: UP/I 822-01/13-02/07, URBROJ: 
543-01-09-01/17-13-3 od 20. prosinca 2013. godine, potrebno je izraditi i donijeti izmjene i 
dopune Procjene i Plana zaštite i spašavanja prema naputku iz istoga. 
 
2. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 
 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne 
prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Općinsko vijeće Općine Pitomača imenovalo je Stožer ZiS 
Odlukom o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj  5/13). Stožer zaštite i spašavanja stručna je potpora općinskom načelniku 
kod rukovođenja operativnim snagama, te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i 
usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja potrebno osigurati konstantno usavršavanje 
na sljedeći način: 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje kao nositelj osposobljavanja i usavršavanja u sustavu 
zaštite i spašavanja, sukladno zakonskim obvezama izradila je programe osposobljavanja 
čelnika jedinica lokalne samouprave, te stožera zaštite i spašavanja (u nastavku: Stožer) i 
zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, te je potrebno u 2014. godini proći program 
osposobljavanja Stožera i zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite prema planu i programu 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje; 
- sazvati zajednički sastanak Stožera, Zapovjedništva civilne zaštite i operativnih snaga 
određenih Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Pitomača, sa ciljem boljeg upoznavanja i 
koordinacijom aktivnosti koje proizlaze iz područja zaštite i spašavanja.  
 
3. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 
 
 Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite općine određen je temeljem 
Plana civilne zaštite (koji je sastavni dio Plana) te Odlukom o osnivanju, ustroju i popuni 
postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/13). 

 Navedenim dokumentima u Općini osnovana je: 
- Postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene Općine 

Pitomača (u daljnjem tekstu: Tim) koji broji ukupno 33 pripadnika, 
      Tim je osnovan kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim ugroženosti 

teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem 
bave u okviru redovne djelatnosti te za provođenje mjera zaštite i spašavanja. 
 Osobni ustroj Tima je u skladu s Procjenom i Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i 
opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava uzbunjivanja („Narodne novine“ RH, broj 8/11). 
 Smotriranje postrojbe CZ održano je dana 05. studenoga 2012. godine. Smotriranju se 
odazvalo 24 osobe koje su uredno ispunile evidencijske kartone, a isti su uredno dostavljeni 
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Virovitica. 

Sukladno Procjeni i naprijed navedenoj Odluci nužno je završiti ustrojavanje postrojbe 
civilne zaštite Općine Pitomača. 

Općina Pitomača završila je smotriranje navedenoga Tima u 2013. godini, te su Odlukom 
Općinskog načelnika imenovane osobe na zapovjedne dužnosti u isti. 

 



- 16 - 
 

 Zapovjedništvo Civilne zaštite izradit će Plan nabave materijalno-tehničkih sredstava i 
opreme za civilnu zaštitu, izvršiti pregled podruma i drugih objekata za evakuaciju i sklanjanje, 
predložiti Općinskom načelniku određivanje objekata koji će se koristiti za privremeno 
premještanje i smještaj ugroženih osoba (društveni domovi, škole, dvorane). 

  
4. SKLONIŠTA 
 
 Općina Pitomača, prema sadašnjim kriterijima i dalje nije obvezna na svom području 
graditi javna skloništa. 
 S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa, koristiti će se postojeći prostori pogodni za sklanjanje - podrumske i 
druge prostorije po zgradama pogodne za sklanjanje kao i gradnja rovovskih skloništa. 
 Podaci o navedenim prostorima evidentirani su u Planu zaštite i spašavanja Općine 
Pitomača. 
 
5. VATROGASTVO  
(Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe) 
 

Temeljem dosadašnjih analiza o radu vatrogasnih postrojbi na području općine 
Pitomača, stanje u vatrogastvu je zadovoljavajuće, ali potrebno je provesti određene mjere iz 
Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara na području općine Pitomača. 
 U Proračunu Općine Pitomača za 2014. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih 
službi u iznosu od 250.000,00 kuna. Planirana sredstva nisu dostatna za razvoj vatrogastva i 
osiguranje njihove operativnosti u spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao niti za pokrivanje 
troškova za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog 
prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za općinu Pitomača. 

Tijekom 2014. godine potrebno je: 
- izraditi program nabave nedostajućih materijalno-tehničkih sredstava za rad dobrovoljnog 
vatrogastva temeljem Procjene ugroženosti i Plana protupožarne zaštite, 
- razvijati ukupno vatrogastvo na području Općine za učinkovitije intervencije u slučaju većih 
nesreća ili katastrofa, 
- kontinuirano provoditi obuku i osposobljavanje, te vježbe zaštite i spašavanja, 
- tehnički opremiti i voditi brigu o svim dojavama i intervencijama koje se vode preko 
Vatrogasne zajednice Općine Pitomača. 
 
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
 
6.1. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA ORAHOVICA 
 
 Za 2014. godini potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatske gorske službe za 
spašavanje - Stanica Orahovica (u nastavku: HGSS), za što je predviđeno u Proračunu Općine 
Pitomača u 2014. godini 5.000,00 kuna 
 HGSS uz redovne aktivnosti intenzivirati će aktivnosti na povećanju broja svojih članova 
te obučavanju većeg broja spasioca. 
 
 
6.2. UDRUGE GRAĐANA 
 
 Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od 
interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine  
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Pitomača, broj 1/13), kao operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja 
na području općine Pitomača određene su slijedeće udruge građana: 
- Astronomsko društvo Pitomača, 
- Udruga pitomačkih informatičara i network gamera „PING“ Pitomača i 
- Odred izviđača „Bilogorci“ Sedlarica. 
 Temeljem podnesenih zahtjeva, a u svrhu sufinanciranja djelatnosti udruga koje mogu 
pridonijeti većoj sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti Općine Pitomača, u 
Proračunu 2014. godine planirana su sredstva za rad Astronomskog društva Pitomača u iznosu 
od 5.000,00 kuna, te za rad Odreda izviđača „Bilogorci“ Sedlarica u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Nužno je definirati zadaću, dati podršku te koordinirati rad udruga građana određenih od 
interesa za zaštitu i spašavanje. 
 Općina Pitomača i dalje nema ustrojenu Općinsku organizaciju Hrvatskog crvenog križa. 
Shodno navedenome, treba pokrenuti inicijativu za njeno ustrojavanje obzirom na ljudski 
potencijal, posebno mlade populacije. Time bi se kod mladih razvijala humanitarna svijest, 
odnosno osjećaj potrebe pružanja pomoći drugima. 
 Skupina građana pod nazivom MP5 TEAM ima sve istaknutiju ulogu u zaštiti i 
spašavanju. Posjeduju opremu (čamce, prsluke i sl.) koja se može koristiti u slučaju izvanredne 
situacije, elementarne nepogode i sl. Općina Pitomača preko Turističke zajednice Općine 
Pitomača ima potpisan sporazum o suradnji s navedenom skupinom građana.  
 
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 
 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, 
pored postrojbi vatrogastva, predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području 
općine Pitomača, te su kao takove definirane u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i 
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/13) te Procjeni i Planu. 

Od navedenih službi i javnih institucija potrebno je u cilju praćenja stanja iz ovog 
područja po potrebi tražiti podatke i analizu stanja djelatnosti od značaja za sustav zaštite i 
spašavanja. 

U narednom razdoblju potrebno je putem Stožera izraditi određene analize stanja 
spremnosti takvih službi i pravnih osoba za djelovanje u slučaju katastrofa ili većih nesreća, 
kako bi se na taj način utvrdili načini dogradnje i jačanja sustava odnosno dijela njihovih 
sposobnosti koje se utvrde značajnim za zaštitu i spašavanje. 

Potrebno je također tijekom 2014. godine nastaviti sa daljnjim razvojem komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača (vodoopskrba, odvodnja i dr.) kao bitnog čimbenika 
u sklopu sustava zaštite i spašavanja. 

 
 

TOČKA 14. 
 
 Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
«Potočnica». 
 
 Gosp. Damir Begović  podsjeća da je prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića «Potočnica» utvrdilo Upravno vijeće, a Općinsko vijeće daje 
suglasnost na taj Pravilnik, nakon čega isti donosi Upravno vijeće. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
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Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
Dječjeg vrtića «Potočnica» 

 
 1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića «Potočnica» utvrđenog na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 03. veljače 
2014. godine. 
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 15. 
 
 Različito. 
 
 Gosp. Damir Begović zahvaljuje načelniku na prihvaćanju inicijative Općinskog vijeća 
za sazivanje Kolegija načelnika Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-
podravske županije, odnosno svih općina koje primaju naknadu za eksploataciju mineralnih 
sirovina (renta). Budući sada općine iz navedenih županija koje imaju eksploataciju rente prije 
2010. godine primaju rentu u iznosu od 5 % iznosa eksploatacije, a sve ostale općine koje 
primaju rentu od 2010. godine na dalje, istu primaju u iznosu od 10 %, na kolegiju je pokrenuta 
inicijativa da se zatraži da sve općine koje primaju rentu ubuduće primaju 10 % od iznosa, što 
bi u konačnici za Općinu Pitomača znatno povećalo iznos primanja sredstava s te osnove.  
 Gosp. Željko Grgačić  iznosi da bi se prema nekim saznanjima veća naknada mogla 
očekivati od 2015. godine. 
 
 Gosp. Damir Begović  zamolio je gđicu Ivanu Deskar i sve ostale ukoliko su u 
mogućnosti, da se kod stranačkih kolega založe za neke od projekata za Općinu Pitomača, na 
što je gđica Ivana Deskar odgovorila da je razgovarala u svezi cesta, pa postoji mogućnost 
da se održi sastanak i porazgovara o prijedlozima. 
 
 Gosp. Marijana Rengela  interesira da li je predan projekt za kino salu u Pitomači jer 
je rok bio u veljači, na što je gosp. Marinko Barčan odgovorio da je projektna dokumentacija 
sufinancirana od strane Ministarstva regionalnog razvoja prijavljena na natječaj. 
 Gosp. Marijan Rengel osvrnuo se na dostavljanje ovrha koje su za Komunalno 
Pitomača d.o.o. i Općinu dostavljane od strane odvjetnika pa pita da li Općina ne može sama 
napraviti ovrhu i priložiti račun za npr. komunalnu naknadu, na što je gđa Monika Vranek 
odgovorila da Općina nije angažirala odvjetnika za izradu ovrha radi namirenja svojih 
dugovanja, već isto rade njene stručne službe. Također upoznaje nazočne da ovrhu za 
komunalnu naknadu i doprinos ne donosi javni bilježnik, već Upravni odjel nadležan za poslove 
komunalnog gospodarstva. 
 Gosp. Marijan Rengel smatra da bi i Komunalno Pitomača d.o.o. moglo samo izraditi  
Rješenja o ovrsi bez troškova odvjetničkog ureda, što bi znatno umanjilo troškove dužnicima, pa 
je zamolio da se to ispita kod Komunalno Pitomača d.o.o. 
 Ujedno je iznio prijedlog da se prezentira na koji način su vježbenici na stručnom 
osposobljavanju u Općini Pitomača svojim radom doprinijeli samoj Općini, na što je načelnik 
odgovorio da vježbenici rade razne poslove u svim općinskim odjelima. Također napominje da 
još nisu odobreni zahtjevi za vježbenike dostavljeni u prethodnoj godini tako da Općina uskoro 
ostaje samo s jednim vježbenikom. 
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 Gđa Željka Begović postavlja pitanje u kojoj je fazi sanacija crkve u Pitomači i koliko je 
novaca potrebno za dovršenje? 
 Gosp. Mirko Pavleković iznosi da je kontaktirao sa župnikom i da iz tog razgovora 
proizlazi da za dovršenje kompletnih radova na crkvi nedostaje još cca 250.000,00 kuna. 
 Gosp. Tomislav Lovreković ukazuje na problem učestalosti parkiranja na biciklističkoj 
stazi na cijelom potezu od crkve do «Les»d.o.o. Pitomača tako da se u određene dane uopće ne 
može prolaziti stazom, na što je načelnik odgovorio da se na koordinaciji s policijom skreće 
pažnja na taj problem, ali se očito ništa ne poduzima. 
 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu  u 19,30 sati, te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                                    PREDSJEDNIK 
                                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                           Damir Begović,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


