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

održane 30. siječnja 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/18-01/01, Urbroj: 2189/16-18-1 od 24. 
siječnja 2018. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
  
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 14 

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. Irena Horvat, 
10. Mario Rengel, 
11. Danijel Bijuk, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Mirko Pavleković, 
14. Zlatko Majstor, 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Nifada Begović i Aleksandar Nađ koji su svoj izostanak 
ispričali. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Županijski vijećnici: Tomo Filipović, Ivona Pankaz, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
          - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 
            opće poslove, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
 - Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., 
           - predstavnici Udruge „Pitomački prijatelji životinja“ 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
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Gosp. Rikard Bakan  podsjeća da su sjednice Općinskog vijeća javne i mogu im 

nazočiti zainteresirani građani općine Pitomača ukoliko procijene da je na dnevnom redu nešto 
što bi ih moglo interesirati. Stoga na današnjoj sjednici pozdravlja članove Udruge „Pitomački 
prijatelji životinja“ gosp. Hrvoja Takača i gđicu Miju Majstor. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 12. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju 
nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama“. 

 Predložena dopuna dnevog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 
 
 Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik Općinskog 
vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
    
    -  Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice, 
    -  Aktualni sat, 
 
           1.   Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača, 
           2.  Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2018. godini, 
    3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu, 
    4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu, 
           5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta 
„POKAZALO SE ODLIČNIM“, 
           6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Preradović 
& Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“, 
       7.  Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača, 
  8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Pitomača, 
  9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, 

 10. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine 
Pitomača za 2018. godinu, 
  11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice 
rođenja pjesnika Petra Preradovića, 

 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za 
prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama. 

 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
 
-  Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice 
 
 Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
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-  Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor predlaže da se poradi na informiranju građana putem radio 
postaje Pitomača. Konstatira da je već i prije traženo da se razmisli o prijenosu sjednica 
Općinskog vijeća, barem uvodnog dijela, a obzirom da ima spoznaju da su tehnički uvjeti 
omogućeni i da bi se to moglo provesti, zanima ga stav Općinskog načelnika i vijećnika da li se 
uopće razmišlja o tome. Ovo navodi iz razloga što su ljudi zainteresirani za sjednice Vijeća, a i u 
drugim je općinama već postalo uobičajeno da se prenose sjednice Vijeća. Stoga još jednom 
umoljava da se ukoliko postoji mogućnost, isto pokuša napraviti i ovdje u Pitomači. 
 Gosp. Rikard Bakan mišljenja je da je prijenos izvediv za radio postaje, ali treba ispitati 
koje tehničke uvjete treba općina ispuniti jer da bi se omogućio dobar prijenos koji treba biti i 
razumljiv, vjerojatno će se trebati postaviti dodatni mikrofoni, govornica i slično. 
 Gosp. Željko Grgačić  također se slaže da se ispita da li bi to tehnički bilo izvedivo.  
 
 Gosp. Tihomir Gregurek zahvalio se Općinskom načelniku na odgovoru na vijećničko 
pitanje sa prošle sjednice Vijeća, a odnosilo se na cijenu odvoza komunalnog otpada, ali 
napominje kako je iz odgovora vidljivo da Komunalno Pitomača d.o.o. više plaća za otpad koji je 
razvrstan nego za nerazvrstani otpad, odnosno da se za razvrstani otpad (plastika, papir) plaća 
gotovo 10.000,00 kuna mjesečno, a za nerazvrstani otpad između 7.000,00 kn do 9.000,00 kn 
mjesečno, što baš i nije prihvatljivo. Nadalje daje informaciju da komunalno poduzeće npr. u 
Đurđevcu, kako bi stimuliralo svoje građane, razvrstani otpad sakuplja besplatno, a takav otpad 
je i podloga za industriju (plastika, karton). 
 Gosp. Željko Grgačić uključuje se u raspravu i navodi da građani Pitomače također 
imaju besplatni odvoz razvrstanog otpada. Ujedno podsjeća na dobru suradnju s gradom 
Virovitica, odnosno Flora d.o.o koja nam je omogućila odvoz po prihvatljivoj cijeni i to u 
trenutku kada je to bilo najnužnije tj. nakon zabrane odlaganja otpada na Klisu u mjesecu 
studenom i prosincu 2017. godine. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek zatražio je podatak koliko se sredstava iz Općinskog proračuna 
izdvaja za razne udruge, koliko udruga postoji na našem području i sa kojim iznosima su 
sufinancirane, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da će se podaci dostaviti u 
pismenom obliku. 
 

TOČKA 1. 
 

           Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan skreće pažnju da je obzirom na donijeti Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi od 12. prosinca 2017. 
godine, propisana obveza jedinicama lokalne i područne samouprave da usklade svoje statute i 
druge opće akte te je potrebno uskladiti Statut Općine Pitomača do 11. veljače 2018. godine.  

Gđa Mirela Tudić Rengel istakunula je slijedeće:„ Sve općine i gradovi, dužni su 
uskladiti svoje opće akte u roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona. Dio promjena odnosi 
se na pravno tehničko usklađenje zakona u odnosu na neke druge zakone npr. Zakon o 
proračunu, Zakon o lokalnim izborima. Novost je kod opoziva Općinskog načelnika na način da 
opoziv Općinskog načelnika osim 20 % birača,  sada može predložiti i 2/3 članova Općinskog 
vijeća. Takva odluka donosi se kvalificiranom većinom odnosno 2/3 većinom svih članova. 
Najznačajnija izmjena u ovom zakonu odnosi se na proračun tako da nema više istovremenog 
raspuštanja  



- 4 - 
 

Općinskog načelnika i Općinskog vijeća u slučaju da se ne donese proračun, već svako ima 
svoju odgovornost npr. Općinski načelnik dužan je predložiti prijedlog proračuna, a ako to ne 
učini ili ako sa sjednice Vijeća povuče prijedlog proračuna, a u nekom primjerenom roku ne 
dostavi novi, tada se razrješuju dužnosti Općinski načelnik i njegovi zamjenici, održavaju se 
prijevremeni izbori i imenuje se povjerenik. Novoizabrani Općinski načelnik dužan je u roku od 
45 dana od stupanja na snagu predložiti proračun, a Općinsko vijeće dužno je u roku od 45 
dana donijeti proračun. Ukoliko se proračun ne donese u tom roku, istovremeno se raspušta i 
Općinski načelnik i Općinsko vijeće. Druga situacija je ona koja se odnosi na Općinsko vijeće, 
odnosno ukoliko Općinski načelnik ispuni svoju dužnost, a Općinsko vijeće ne donese proračun, 
Općinski načelnik ostaje na funkciji, a raspušta se Vijeće i održavaju se izbori samo za Vijeće. 
Novoustrojeno Općinsko vijeće dužno je u roku 90 dana od dana konstituiranja donijeti 
proračun. Ukoliko se ne donese proračun, raspušta se i Općinski načelnik i Općinsko vijeće. Što 
se tiče povjerenika, izmjena je u smislu da povjerenik može biti rukovodeći službenik općine koji 
ima visoku stručnu spremu i koji nije kažnjeno osuđivan. Što se tiče samog ustrojstva općine, 
nema ograničenja koja su prije bila tj. općine do 3000 stanovnika nisu mogle birati da li će imati 
Jedinstveni upravni odjel ili više upravnih odjela, odnosno morale su imati Jedinstveni upravni 
odjel, a sada i manja općina može ustrojiti više upravnih odjela“.  

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je zakon donijet na državnoj razini i na njega ne 
možemo utjecati već ga samo provoditi. 

Gosp. Tihomir Gregurek ne slaže se sa odredbom koja govori ukoliko Vijeće ne 
prihvati prijedlog proračuna Općinskog načelnika, raspušta se Vijeće, ali s obzirom da je to 
predloženo sa više državne razine, može samo konstatirati da je to neprihvatljivo. 

 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 
 
 

STATUTARNU ODLUKU  
O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PITOMAČA 

 
 

/Statutarna Odluka o II. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača sastavni je dio 
zapisnika/. 

 
 

TOČKA 2. 
 

           Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 
na području općine Pitomača u 2018. godini. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da se radi o dopuni postojećeg Programa s 
namjerom da se omoguće dodatne usluge putem programa na koji bi se javljale Općina i tvrtka 
Draft d.o.o., a konkretno radi se o zapošljavanju gerontodomaćica.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
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P R O G R A M 
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2018. GODINI 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine Pitomača u 2018. 

godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17) članak 11. mijenja se i glasi: 
 

„Kroz program javnih radova, putem tvrtke Draft d.o.o. kao ovlaštenog pružatelja 
socijalnih usluga te kroz aplicirane projekte, ukoliko će isti biti odobreni zaposlit će se osobe za 
obavljanje poslova gerontodomaćice. Kroz Program po potrebi će se sufinancirati dio troškova 
njihova rada. Na pomoć gerontodomaćice za obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova, 
nabave namirnica i lijekova, dostavu hrane i slične poslove pravo će imati samci ili starije osobe 
koje nemaju članova obitelji koji im mogu osigurati pomoć, nemaju sklopljenih ugovora o 
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, niti mjesečnog prihoda većeg od iznosa koji Općinski 
načelnik odredi posebnom odlukom.“. 

Članak 2. 
 Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 

    Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
  

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastruktre čija je realizacija u 2017. 
godni iznosila 932.002,10 kuna dostavljeno je u materijalima sa pojašnjenjem koliko je 
sredstava utrošeno za određene djelatnosti, te predsjednik otvara raspravu. 

Gosp. Zlatko Majstor skreće pažnju na rekonstrukciju kapelice na mjesnom groblju u 
Pitomači koja se opet spominje u izvješću te pita da li se to radilo o kakvom naknadnom 
plaćanju, na što je Općinski načelnik podsjetio da se izvješće odnosi na 2017. godinu. 

Gosp. Zlatka Majstora interesira uređenje biciklističkog odmorišta kod Dravskog 
mosta za koje ima informaciju da je koštalo 110.000,00 kuna s time da je to netko sufinancirao, 
a sada ispada da je to plaćeno iz Općinskog prorčauna. 

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da je cca 50% uređenja sufinanciralo 
Ministarstvo turizma, a preostalih 50% Općina. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor) donijelo je 

 
 Z A K L J U Č A K 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
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2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

TOČKA 4. 
 
    Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je izvješće o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture čija je realizacija u 2017. godini iznosila 1.611.565,29 kuna također 
dostavljeno u materijalima sa pojašnjenjem koliko je sredstava naplaćeno s osnove komunalne 
naknade i koliko je poslova realizirano, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, javnih 
površina, javne rasvjete i groblja. 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

TOČKA 5. 
 

Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 

2017. godini odobreno sufinanciranje projekta „Pokazalo se odličnim“,  a radi se o izgradnji 
dječjih igrališta u mjestima na području općine Pitomača te je potrebno financijsko osiguranje u 
obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 
350.000,00 kuna. Obzirom da je prema članku 38. Statuta Općine Pitomača propisano da 
Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o sjecanju i 
otuđivanju pokretnina i nekretnina (tj. do iznosa 91.006,37 kuna), potrebna je suglasnost 
Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

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

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 
projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 350.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta  
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„POKAZALO SE ODLIČNIM“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao 

jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju broj: 08-F-R-
0707/17-10 pod referentnim brojem PORLZ365, prema Programu održivog razvoja lokalne 
zajednice KLASA: 302-02/16-01/7, URBROJ: 538-06-3-1/040-16-1 od 17. siječnja 2017. godine i 
u skladu s Odlukom KLASA: 302-02/16-01/7, URBROJ: 538-06-3-1/040-17-11 od 15. rujna 
2017. godine.  

 
 Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 
iznosu 350.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

Članak 3.  
Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska 22 temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-
R-0707/17-10 prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. 

 
Članak 4. 

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

 
 

TOČKA 6. 
 

           Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of 
the cross - border area“. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za provedbu EU projekata odobreno sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai“, 
a radi se o rekonstrukciji rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici te je potrebno financijsko 
osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
u iznosu od 800.000,00 kuna. Stoga je kao i u prethodnoj točki potrebna suglasnost Općinskog 
vijeća. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta 

 „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“ 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 800.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“ 
na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu Eu projekta za programsko 
razdoblje Europske unije 2007. - 2013. ili 2014. - 2020.) broj HUHR/1601/2.1.2./0011 u sklopu  



- 8 - 
 
Interreg V-A Hungary - Croatia Co - operation Programme 2014. - 2020. u svrhu osiguranja 
sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza. 

 
 Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 
iznosu 800.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 
i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22 temeljem Ugovora o dodjeli sredstava 
Fonda koji će se sklopiti između navedenoga Ministarstva i Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

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

 
 TOČKA 7. 

 
    Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, obvezno je sukladno zakonu u roku od tri 
mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, donijeti 
Odluku  o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada koja treba sadržavati: kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine 
i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza prema 
područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja usluge, odredbe 
propisane Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom kao i opće uvjete ugovora s 
korisnicima.  

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je prijedlog odluke dobro napravljen i sada ostaje 
njezina provedba te podržava način naplate komunalnog otpada po količini i volumenu. 

Gosp. Tihomir Gregurek podržava donošenje ove odluke, ali se ne slaže s člankom 
29. Odluke u kojem su propisane ugovorne kazne koje iznose do 500,00 kuna. Obzirom da 
građani u cijeloj RH nisu još dovoljno educirani, smatra da bi se najprije trebale dostavljati 
opomene, a tek kasnije propisati kažnjavanje. 

Gosp. Rikard Bakan  konstatira da su u svakoj odluci ili pravilniku navedene i kaznene 
odredbe jer su iste sastavni dio, ali uvjeren je da neće biti problema jer će i komunalni redar 
vršiti nadzor i upozoravati na nepravilnosti. 

Gosp. Zdravko Paša mišljenja je da se kaznene odredbe moraju propisati jer ukoliko 
se netko namjerno neće pridržavati razvrstavanja, naravno da će se sankcionirati takvo 
ponašanje. Što se tiče iznosa napominje da uredba propisuje da kaznene odredbe mogu iznositi 
do 5.000,00 kn, a na području općine Pitomača kazne su propisane do iznosa od 500,00 kn. 

Gosp. Danijel Bijuk konstatira da je ovo donošenje Odluke o načinu pružanja javne 
usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada samo osnovni korak u  
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implementaciji uredbe Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom. Do kraja godine 
propisani su i rokovi u kojima se moraju ispoštivati odredbe o poticajnim naknadama za 
smanjenje prikupljene količine miješanog komunalnog otpada. Upozorio je na članak 4. stavak 
2. Odluke u kojem stoji: „Davatelj javne usluge osigurava odvojenu primopredaju 
biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, 
glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada kada se za cjelovito pružanje usluge stvore 
svi uvjeti (izgradnja sortirnica, kompostana, centara za gospodarenje otpadom i reciklažnog 
dvorišta)“. Mišljenja je da bi se donošenjem ovakve odluke zapravo dozvolila mogućnost da se 
nastavi sa istom praksom i ništa ne promijeni. Za sve ostalo u Odluci smatra da je u skladu sa 
uredbom. 

Gosp. Željko Grgačić  upozorio je da 95% jedinica lokalne samouprave ne može 
ispoštivati uvjete propisane Uredbom i Općina Pitomača je jedna od rijetkih općina u kojoj se 
uskoro kreće s izgradnjom reciklažnog dvorišta čijom izgradnjom će biti mogućeno odvajanje 
otpada. Izvješćuje da je ovih dana Fond za zaštitu okoliša dostavio poziv svim jedinicama 
lokalne uprave i samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za prikupljanje komunalnog 
otpada. Tim pozivom pružena je mogućnost općinama da u roku od 15 dana iskažu svoju 
zainteresiranost, a radi se o tri aktivnosti i to:  
1. aktivnost - nabava spremnika na način da bi 85% sredstava sufinanciralo Ministarstvo zaštite 
okoliša i 15% Općina;  
2. aktivnost - informiranje, promidžba i vidljivost projekta u omjeru 85% Ministarstvo zaštite 
okoliša i 15% Fond te 
3. aktivnost  - upravljanje projektom od čega bi 85%  sufinanciralo Ministarstvo za zaštitu 
okoliša i 15% Fond. 
Ponavlja da već iz takvog poziva proizlazi da manje općine u RH nisu u mogućnosti same 
financirati provođenje Odluke o komunalnom otpadu. Podsjeća da je svaka odluka podložna 
izmjenama i dopunama pa se tako i članak 4. ove općinske odluke može izmijeniti kada se 
stvore uvjeti. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 

Gregurek) donijelo je 
 

O D L U K U 
o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača 
 
/Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 8. 
 

  Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 
na području općine Pitomača. 
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Gosp. Rikard Bakan navodi kako je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom 

propisano  da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom dodijeliti 
obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, 
trgovačkom društvu koje osniva jednica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica. 
Stoga se predlaže donošenje ove Odluke kojom se obavljanje javne usluge prikupljanja 
komunalnog otpada dodjeljuje t.d. Komunalno Pitomača d.o.o. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 Trgovačkom društvu KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, čiji je 
osnivač u sto postotnom vlasništvu Općina Pitomača dodjeljuje se obavljanje javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na 
području općine Pitomača. 

Članak 2. 
Odluka će se dostavit Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 

Zagreb.  
 

Članak 3. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
  

TOČKA 9. 
 

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. 

 
 Gosp. Rikard Bakan  upoznao je nazočne da se sukladno Zakonu u zaštiti životinja 
predlaže  donošenje Odluke kojom se uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, 
način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s izgubljenim i napuštenim 
životinjama te divljim životinjama kao i zaštita životinja na području općine Pitomača. Također 
se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke kao i prekršajne odredbe. Podsjeća da su 
današnjoj sjednici nazočni članovi novoosnovane udruge u Pitomači, ali upozorava da bi udruga 
ukoliko ima prijedloge, iste trebala dostaviti u pismenom obliku kako bi općinski vijećnici mogli o 
njima raspravljati, jer prema Poslovniku, nemaju pravo rasprave na sjednici Vijeća. 
 Gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se bez obzira na Poslovnik, napravi izuzetak i 
omogući predsjedniku novoosnovane udruge „Pitomački prijatelji životinja“ gosp. Hrvoju Takaču 
da napravi osvrt na predloženu Odluku. 

Gosp. Hrvoje Takač zahvaljuje na mogućnosti da predstavi udrugu te iznosi da je 
osnovana Udruga za pomoć napuštenim i zlostavljanim životinjama na području općine 
Pitomača koja će ovih dana biti registrirana, a što se tiče ovog prijedloga Odluke o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca, napominje da je odluku detaljno proučio i nema nikakvih 
primjedbi te je sada samo stvar njene provedbe, a to sigurno neće biti jednostavno. Napominje 
da će udruga biti na  
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raspolaganju općini i pružiti pomoć i podršku u riješavanju problema, a također i od strane 
općine očekuje suradnju u rješavanju problema kojih će sigurno biti.  
 Gosp. Željko Grgačić zahvaljuje gosp. Takaču i svim ostalim članovima udruge koji su 
se aktivirali i daju veliku pomoć općini.  
 Gosp. Rikard Bakan skreće pažnju na činjenicu da je udruga u roku dva mjeseca već 
udomila 17 štenaca na području općine Pitomača, što je za svaku pohvalu. 

Gosp. Tihomir Gregurek zadovoljan je što u prekršajnim odredbama postoji  
mogućnost da komunalni redar može izreći usmeno upozorenje. Također navodi da ukoliko 
jedno domaćinstvo može imati 9 pasa, a u slučaju da su sve ženke, može se dogoditi da nakon 
6 mjeseci netko ima i do 50 pasa, na što je gosp. Željko Grgačić odgovorio da nakon 
posjedovanja više od 20 pasa postoje propisani uvjeti za njihovo držanje. 
 Gosp. Tomislav Tišljar  upozorio je da je Općina mogla predložiti i donošenje Odluke 
kojom bi se propisala obvezna sterilizacija, ali za sada ovim prijedlogom odluke to nije 
propisano. Nadalje navodi da zakoni diktiraju koliko se pasa može držati, a prema zakonu, u 
domaćinstvu se smije imati 9 pasa, ali ukoliko se netko bavi uzgojem, mora imati posebnu 
dozvolu za uzgoj. 
 Gđa Irena Horvat konstatira da što se tiče pasa, ljudi imaju nekakvu obvezu čipiranja, 
cijepljenja i većina se toga pridržava, ali veliki problem predstavljaju mačke lutalice koje se 
nekontrolirano razmnožavaju. Stoga pita da li postoji mogućnost da se sufinancira sterilizacija 
mačaka? 
 Gosp. Rikard Bakan  odgovorio je da ukoliko bude sredstava u Općinskom proračunu, 
nastojati će se i to rješavati. 
 Gosp. Marin Aragović  konstatira da Općina Pitomača aktivno sudjeluje u radnoj 
skupini odnosno u koordinaciji za primjenu propisa o zaštiti životinja te kao i sve jedinice lokalne 
samouprave očekuje donošenje Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za 
životinje te je već kupila dio opreme za očitavanje mikročipova, a udruzi „Pitomački prijatelji 
životinja“ će se također nastojati pomoći financijskim sredstvima.  
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 

 /Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 10. 
  

Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
općine Pitomača za 2018. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je početkom svake godine u skladu sa Zakonom o 

zaštiti od požara potrebno donijeti Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara kojim je 
potrebno provesti odgovarajuće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje su navedene 
u prijedlogu ovog Plana kao i izvršitelji koji će provesti te zadatke.  
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

PROVEDBENI PLAN 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 
 

/Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. 
godinu sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 11. 
 

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

Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da je osnovan Odbor za proslavu i ove godine  
obilježava se 200. obljetnica rođenja Petra Preradovića te se predlaže izmjena Odluke koja se 
sastoji samo u tome da se umjesto Marinka Barčana koji će se baviti projektom „Preradović & 
Csokonai“, za člana Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja Petra Preradovića predlaže 
imenovanje Danijela Petkovića.  
        

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

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

pjesnika Petra Preradovića 
 

Članak 1. 
U Odluci o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra 

Preradovića („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17) u članku 2. točka 3. mijenja se i 
glasi: 

„3. Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, za člana,“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. 
za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama. 

 
 Gosp. Željko Grgačić  pojašnjava da se radi četiri parcele između kojih je cesta, a sve 
su u vlasništvu tvrtke Herbarium d.o.o. Obzirom da se prije 10-tak dana javila tvrtka 
Alumontaža Pitomača d.o.o. kojoj je potrebno građevinsko zemljište u poduzetničkoj zoni 
„Rakitka 1“ u Kladarama radi izgradnje građevinskog objekta u svrhu obavljanja djelatnosti 
izrade aluminijske  
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bravarije, staklenih i ventiliranih fasada, a odgovaralo bi im zemljište na čkbr. koje posjeduje 
tvrtka Herbarium d.o.o., te je ista spremna otuđiti navedenu nekretninu po cijeni od 1.261,50 
kuna, predlaže se donošenje ove Odluke. 
 Gosp. Danijel Petković  uključuje se u raspravu i navodi da je na javnom natječaju 
tvrtka Herbarium  d.o.o. kupila nekretninu u Poduzetničkoj zoni „Kladare 1“ i to čkbr. 924/13, 
čkbr. 924/14, čkbr. 924/32 i čkbr. 924/33. Kako se nakon pisma namjere od strane tvrtke 
Alumontaža Pitomača d.o.o. o mogućnosti prodaje nekretnine čkbr. 924/32 koja je u vlasništvu 
Herbarium d.o.o,  tvrtka Herbarium d.o.o. očitovanjem izjasnila da je voljna otuđiti navedenu 
nekretninu po cijeni u javnom natječaju tj. 1.261,50 kn, predloženo je da Općinsko vijeće izda 
suglasnost na prodaju pod istim uvjetima s time da se na novog kupca, odnosno investitora 
prenesu sve obveze koje je Herbarium d.o.o. preuzeo Ugovorom o kupoprodaji. Davanjem 
suglasnosti, tvrtka Alumontaža d.o.o. mogla bi započeti ishođenje potrebite dokumentacije za 
izgradnju gospodarskog objekta.  
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

 O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine 

u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
 

I. 
Tvrtki HERBARIUM d.o.o., OIB: 86610455605,  Pitomača, P. Preradovića 184 daje se 

prethodna suglasnost za prodaju nekretnine čkbr. 924/32 površine 2.523 m2 k.o. Kladare  u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama tvrtki ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., OIB: 
33212258596, Pitomača, Trg kralja Tomislava 14 po cijeni utvrđenoj po provedenom javnom 
natječaju odnosno u iznosu 0,50 kuna/m2 što za gore navedenu nekretninu iznosi 1.261,50 
kuna. 

II. 
 Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina – građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama („Službene novine“ Općine Pitomača broj 6/17) 
ponuda tvrtke HERARIUM d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, P. Preradovića 184 odabrana je kao 
najpovoljnija za kupnju nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u 
Kladarama, označenog kao: 

- čkbr. 924/13 površine 4.214 m2 k.o. Kladare, 
- čkbr. 924/14 površine 3.906 m2 k.o. Kladare, 
- čkbr. 924/32 površine 2.523 m2 k.o. Kladare, 
- čkbr. 924/33 površine 2.352 m2 k.o. Kladare, po ponuđenoj cijeni od 6.498,00 kuna o 

čemu je zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 
2189/16-17-11 od 20. travnja 2017. godine.  
 

III. 
Tvrtka ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., dana 8. siječnja 2018. godine dostavila je pismo 

namjere za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ zbog hitne potrebe izgradnje 
građevinskog objekta u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti izrade aluminijske bravarije, 
staklenih i ventiliranih fasada.  

Kako Općina Pitomača nema raspoloživih odnosno slobodnih nekretnina,  uputila je dana 
10. siječnja 2018. godine dopis tvrtki HERBARIUM d.o.o. o mogućnosti prodaje nekretnine 
oznake čkbr. 924/32 k.o. Kladare  pod uvjetima i cijeni po kojoj ju je i stekla s obzirom da na 
istoj nije  
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započela projektiranje i izgradnju gospodarskog objekta u svrhu obavljanja djelatnosti 

naznačene u ponudi, a sukladno javnom natječaju.  
Tvrtka HERBARIUM d.o.o. dostavila je dana 30. siječnja 2018. godine očitovanje da je 

voljna otuđiti navedenu nekretninu po cijeni u javnom natječaju odnosno u cijeni 1.261,50 
kuna. 

 
IV. 

Sukladno članku 6. Ugovora o kupoprodaji nekretnina KLASA: 302-02/17-01/01, 
URBROJ: 2189/16-17-11 od 20. travnja 2017. godine sklopljenog između HERBARIUM d.o.o. i 
Općine Pitomača kupac se obvezao da bez prethodne suglasnosti prodavatelja, neće otuđiti niti 
opteretiti građevinsko zemlijište u roku od 5 (pet) godina od ishođenja uporabne dozvole za 
objekt iz ponude kupca. 

 
V. 

Kupnjom predmetne nekretnine tvrtka ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. u potpunosti 
prihvaća prava i obveze tvrtke HERBARIUM d.o.o., a koje proizlaze iz javnog natječaja i ugovora 
o kupoprodaji. 

 
VI. 

Slijedom navedenoga, kako bi se mogao regulirati ugovorni odnos o međusobnim 
pravima i obvezama iz točke V. ove Odluke glede kupoprodaje nekretnine oznake čkbr. 924/32 
k.o. Kladare između tvrtke HERBARIUM d.o.o. i tvrtke ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., daje se 
prethodna suglasnost za prodaju navedene nekretnine. 
 

VII. 
Ova Odlluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 
 
 

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,06 sati i zahvaljuje na odazivu.       

            
                                                         
                                   PREDSJEDNIK: 

                   Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 


