
Z A P I S N I K  
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 29. travnja 2014. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/19, Urbroj: 2189/16-14-1 od 22. 
travnja 2014. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1 s početkom u 
19,00 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. Marijan Mikec, 
 8. Tomislav Lovreković, 
 9. Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Dinko Begović, 
 12. Zoran Kovač, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Zlatko Majstor, 
 15. Marijan Rengel. 
 Nisu nazočni: Vedrana Šantek i Mirko Pavleković koji su svoj izostanak ispričali.  
  
 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, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Pododsjeka za proračun, 
 - 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, 
 - Željka Kovač, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 15 
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 5. sjednice, 
 - Aktualni sat, 
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 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu, 
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2013. godinu, 
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu, 
 4. Godišnje financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2013. godine, 
 5. Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2013. godine, 
 6. Donošenje Izmjene Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području 
općine Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta 
u poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama, 
 8. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača, 
 9. Donošenje Odluke o poništenju dijela III. javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 
 10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku 
javne nabave male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije (grupa A. - Preradovićeva 
kuća - Dom pjesnika i umjetnika, grupa B - Zavičajni muzej i galerija Pitomača), 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata 
za članove Savjeta mladih Općine Pitomača, 
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma na području 
općine Pitomača do 2020. godine, 
 13. Različito. 
 Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
        - Verifikacija zapisnika sa  5. sjednice Vijeća 
  
 Zapisnik sa 5. sjednice verificiran je sa 15 glasova ZA.  
 

- Aktualni sat 
  
 Gosp. Zlatka Majstora  i Ivanu Deskar interesira koliki su troškovi izrade uskrsne 
pisanice na što je općinski načelnik gosp. Željko Grgačić odgovorio da ne može reći točan 
iznos jer još nisu pristigli svi računi za materijal. Također izvješćuje da je pisanica napravljena 
prema zamisli Likovne udruge «Duga» Pitomača, a o točnom iznosu dostaviti će se pismeni 
odgovor.  
 
 Gosp. Zoran Kovač konstatira da ove godine izlaze višegodišnji ugovori za zakup 
poljoprivrednog zemljišta te pita da li je pripremljena dokumentacija za natječaj i kolika je 
površina poljoprivrednog zemljišta koje će ići na natječaj, na što je gosp. Željko Grgačić 
odgovorio da je Ministarstvo poljoprivrede nakon 2,5 godine dalo suglasnost na dio Odluke o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta donijetu temeljem raspisanog III. javnog natječaja, a gosp. 
Marinko Barčan napominje da će se natječaji provesti i pripremljena je dokumentacija, a radi 
se o cca 150 ha poljoprivrednog zemljišta. 
  

TOČKA 1. 
 

 Godišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu. 
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 Obzirom da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu sa detaljnim 
pojašnjenjem dostavljen u materijalima za sjednicu, predsjednik Općinskog vijeća zamolio je 
pročelnika gosp. Danijela Petkovića za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da je Općina predala izvješća nadležnim institucijama u 
zakonskim rokovima. Napominje da je ostvarenje proračunskih prihoda 103 % što je dokaz da 
su bili realno planirani. Također podsjeća da su najznačajniji proračunski prihodi: prihod od 
poreza na dohodak, kapitalne pomoći iz proračuna, prihodi nefinancijske imovine, odnosno 
prihodi od iskorištavanja mineralnih sirovina i sredstva kredita Slatinske banke za izgradnju 
Srednje škole. Što se rashodovne strane tiče, namjenski su trošeni prihodi Virovitičko-podravske 
županije za financiranje izgradnje Srednje škole Pitomača, kao i sredstva kredita Slatinske 
banke, dok su se veći rashodi odnosili na izgradnju i održavanje općinske komunalne 
infrastrukture.  
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave,  sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Zlatko Majstor, Marijan Rengel i Zoran Kovač) donijelo je 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
ZA 2013. GODINU 

 
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu sastavni je dio zapisnika i 
objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
 
 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu. 
 
 Gosp. Damir Begović napominje da su Izvješća za točke 2. i 3. današnjeg dnevnog 
reda dostavljena u materijalima, te otvara raspravu. 
 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar koliko je stvarno sredstava utrošeno, odnosno 
realizirano po podnijetom izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, jer kada se sve zbroji, ispada drugačiji iznos, gosp. Danijel Petković potvrdio 
je da je upisan pogrešan iznos koji će se ispraviti. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 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 2013. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

 
TOČKA 3. 

 
 Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 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 održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

 
TOČKA 4. 

 
 Godišnje financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2013. godine. 
    
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

   O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 
 
 

1. Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u kojem su iskazani: 
 

         Planirani:       Ostvareni:  %  izvršenja 

    Prihodi:       327.000,00      286.981,44         87,76 

    Rashodi:       327.000,00      283.338,14         86,65 

    Razlika prihoda i rashoda:           3.643,30  

    Donos salda 31.12.2012.           3.109,89  

    Saldo 31.12.2013.           6.753,19  

 
2. Godišnje financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača i izvješće Komisije za popis 

imovine za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sastavni su dio ove Odluke. 
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 5. 
 
 Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2013. godine. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
  

O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine 
 
 

1. Usvaja se Godišnje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2013. godine u kojem su iskazani: 
 

         Planirani:        Ostvareni:   %  izvršenja 

    Prihodi:     2.720.000,00     2.619.012,84       96,29 

    Rashodi:     2.720.000,00     2.531.703,98       93,08 

    Razlika prihoda i rashoda:           87.308,86  

    Donos salda 31.12.2012.           25.347,89  

    Saldo 31.12.2013.         112.656,75  

 
2. Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ i izvješće Komisije za popis 

imovine za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sastavni je dio ove Odluke. 
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

                                 
 

TOČKA 6. 
 

 Donošenje Izmjene Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na 
području općine Pitomača. 
  
 Gosp. Danijel Petković  pojašnjava da je prošle godine Općinsko vijeće usvojilo  
Program poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača, a cilj tog programa je da  
doprinese razvitku gospodarstva u gospodarskim zonama, da se privuku investitori, otvore nova 
radna mjesta te smanji nezaposlenost. Program je bio isključivo vezan za 2013. godinu, a isti je 
osnova za raspisivanje natječaja za prodaju infrastrukturno opremljenih parcela u poduzetničkoj 
zoni «Rakitka». Prijedlog je da ovakav program bude na duži vremenski period pa je u izmjeni 
Programa predloženo samo brisanje odredbe u članku 3. koja se odnosi na 2013. godinu i 
izvršenje istoga u Proračunu za 2013. godinu, a ostavljena je mogućnost da se takav program 
primjenjuje i u narednim godinama. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
   

IZMJENU 
PROGRAMA OLAKŠICA I POTICAJA 

RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 
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Članak 1. 
              Članak 3. stavak 1. Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području 
općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/13), mijenja se i glasi:  
              «Sredstva za provedbu programa osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača, glava 
00203 - Gospodarstvo, a koristiti će se u skladu sa važećom Odlukom o izvršenju Proračuna 
Općine Pitomača.    

Članak 2. 
              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 7. 

 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama. 

 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da je istovremeno s donošenjem Programa olakšica, 
donijeta i Odluka o cijeni zemljišta u poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» te je prema njoj 
procijenjena vrijednost od strane sudskog vještaka sa kompletnom komunalnom 
infrastrukturom (cestovni prilaz, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, priključak na telefonsku 
mrežu, vodovodnu mrežu i plinsku mrežu, svaka parcela opremljena je sa 30 kw angažirane 
snage el. energije). Nadalje navodi da su u pripremi za raspisivanje natječaja projicirani 
određeni postoci olakšica planirani prijašnjom Odlukom, a kako Općini nije u interesu vraćanje 
sredstava uloženih u zonu, već da zainteresira poduzetnike, potakne novo zapošljavanje na 
način da im osigura komunalno opremljen prostor, tako da su ovom predloženom izmjenom, 
kriteriji svedeni na prioritetnu djelatnost i povećanje broja zaposlenih. Kod prioritetne djelatnosti  
prednost se daje proizvodnji u odnosu na trgovinu, prijevoz i skladištenje, dok se kod povećanja 
broja zaposlenih prednost daje poduzetnicima koji će ostvariti veću zaposlenost. 
 Gosp. Rikard Bakan, predlaže da se još snize kriteriji za kategoriju proizvodnih 
djelatnosti tako da za 1 - 3 novouposlenih na neodređeno vrijeme cijena zemljišta iznosi 2,00 
kn/m2, za 4 - 10 da cijena zemljišta iznosi 1,00 kn/m3, a za 11 i više novouposlenih cijena bude 
0,50 kn/m2.  
 Gosp. Marijan Rengel  slaže se s prijedlogom gosp. Rikarda Bakana, ali predlaže da 
se proizvodne djelatnosti izjednače. 
 Gosp. Željko Grgačić slaže se s time, ali ističe da se naglasak stavlja na to da bude  
što više  zaposlenih. 
 Gosp. Damir Begović mišljenja je da se težište treba staviti na proizvodne djelatnosti, 
a ukoliko bude konkretnih investitora, najmanji problem je da se sazove sjednica Vijeća i odluči 
o prijedlogu. 
  
 Gosp. Damir Begović daje na glasovanje prijedlog gosp. Rikarda Bakana. 
 
 Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, prihvatilo je prijedlog i donijelo 
  

ODLUKU O IZMJENAMA 
ODLUKE O CIJENI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 

U PODUZETNIČKOJ ZONI «RAKITKA 1» U KLADARAMA 
 
 

Članak 1. 
              Članak 4. Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni  
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«Rakitka 1» u Kladarama («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/13), mijenja se i glasi:  
              «Kriteriji utvrđeni Programom olakšica i poticaja koje pojedini poduzetnici mogu 
koristiti su: 

- prioritetna djelatnost, 
- povećanje broja zaposlenih, 

a regulirani su prema slijedećoj tablici:   
 
Proizvodne djelatnosti (NKD 
2007., odjeljci 10 - 33): 

Uslužne djelatnosti (NKD 
2007., odjeljci 38 - 43): 

Trgovina, prijevoz, 
skladištenje (NKD 2007., 
odjeljci 45 – 53): 

Broj 
novouposlenih 
na 
neodređeno 
vrijeme 

Cijena 
zemljišta, 
kuna/m2 

Broj 
novouposlenih 
na 
neodređeno 
vrijeme 

Cijena 
zemljišta, 
kuna/m2 

Broj 
novouposlenih 
na 
neodređeno 
vrijeme 

Cijena 
zemljišta, 
kuna/m2 

 1 - 3 2,00  1 - 3 5,00  1 - 3  10,00 
 4 - 10 1,00  4 - 10 3,00  4 - 10   5,00 
11 i više 0,50 11 i više 1,00 11 i više   1,00 
 
 

Članak 2. 
              U članku 5. stavak 1. briše se. 
              Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1. 

  
Članak 3. 

              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
      
          

TOČKA 8. 
 
 Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Pitomača. 
 
 
 Gđa Monika Vranek  navodi da se ovom Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, 
održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim 
cestama na području općine Pitomača, a obveza donošenja iste propisana je Zakonom o 
cestama.  
 Gosp. Zorana Kovača  interesira koji dio odgovornosti snosi Općina Pitomača u članku 
24. predložene Odluke, a gđa Monika Vranek odgovorila je da za štetu na nerazvrstanoj cesti 
zbog naleta na divljač odgovara Općina ukoliko ista na zahtjev osobe koja gospodari lovištem nije 
označila nerazvrstanu cestu prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima. 
 Gosp. Zoran Kovač mišljenja je da treba postaviti više znakova upozorenja, a gosp. 
Dinko Begović navodi da je on član lovačke udruge te ima saznanja da su za takvu štetu do 
sada odgovornost snosile lovačke udruge.  
 Gosp. Željko Grgačić predlaže da se u članak 24. doda novi stavak koji glasi: 
 «Ukoliko nije podnijet zahtjev osobe iz prethodnog stavka za označavanje prometnom 
signalizacijom i opremom sukladno posebnim propisima, za štetu trećim osobama nastalu na 
nerazvrstanoj cesti zbog naleta na divljač odgovara osoba koja gospodari lovištem.». 
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 Gosp. Damir Begović  daje na glasovanje prijedlog Odluke dostavljen u materijalima 
za sjednicu uz dodatak novog stavka u članku 24. koji je predložio općinski načelnik gosp. 
Željko Grgačić.  
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Zoran Kovač), 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o nerazvrstanim cestama 
na području općine  Pitomača 

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

TOČKA 9. 
 

 Donošenje Odluke o poništenju dijela III. javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Marinko Barčan iznosi da je Agencija za poljoprivredno zemljište dala 
suglasnost, ali je potrebno isključiti određene redne brojeve, odnosno donijeti Odluku o 
poništenju dijela natječaja. To se odnosi na redne brojeve gdje su najpovoljniji ponuditelji bili 
gosp. Josip Poljak i gosp. Marin Aragović obzirom da su bili članovi Općinskog vijeća, a nisu se 
izuzeli iz glasanja prilikom donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navodi da u 
trenutku donošenja Odluke nitko nije govorio o nikakvom sukobu interesa niti je to bila zapreka 
u bilo kojoj općini da vijećnici ne mogu sudjelovati u natječajima. Nakon donošenja Odluke 
Općinskog vijeća, Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa donijelo je zaključak da članovi 
Općinskog vijeća ne mogu biti odabrani kao najpovoljniji ponuditelji, a s tim mišljenjem 
rukovodila se Agencija za poljoprivredno zemljište pa je iz tog razloga potrebno donijeti Odluku 
o poništenju dijela natječaja kojim se isključuju navedeni redni brojevi. Iz natječaja je također 
potrebno isključiti i redni broj 129 koji se odnosi na poljoprivredno zemljište koje se nalazi uz 
bivšu vojnu karaulu, a vezano je uz projekt Srednje škole Stjepana Sulimanca Pitomača. Za 
zemljište koje je izuzeto iz natječaja potrebno je ponovno raspisivati natječaj. 
 Gosp. Josip Poljak napominje da na njegovom OPG radi 17 ljudi, a Odluka je 
provedena prema starom Zakonu u kojem se nigdje ne spominje da bi to mogao biti sukob 
interesa. 
 Gosp. Zoran Kovač pojašnjava da je ipak napravljen propust, odnosno da su vijećnici 
trebali biti izuzeti kod glasovanja pa se ne bi radilo o sukobu interesa. 
 Gosp. Marinko Barčan  podsjeća da u to vrijeme kada se donosila odluka, nije bilo niti 
spomena da bi moglo doći do sukoba interesa već je bila praksa da vijećnici sudjeluju u 
natječajima i budu ponuditelji, a navedeno Mišljenje donijeto je u 2013. godini. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (Marin Aragović, 
Josip Poljak) donijelo je 
 

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA 
III. JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU 
OPĆINE PITOMAČA 
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I. 

 Poništava se III. javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/11) i Odluka 
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača za k.o. Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Mala Črešnjevica, 
Otrovanec, Pitomača I, Pitomača II, Sedlarica, Stari Gradac, Turnašica i Velika Črešnjevica 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/11) i to u dijelu koji se odnosi za: 
-  k.o. Stari Gradac: rbr. 166, kčbr. 789/6, 793/11, 793/13 i 793/16; 
- rbr. 167, kčbr. 793/9, 793/18; 
- rbr. 168, kčbr. 793/23; 
- rbr. 169, kčbr. 793/58 i 793/59; 
- rbr. 175, kčbr. 901; 
- rbr. 185, kčbr. 1210/8, 1210/9, 1210/10, 1210/11, 1210/13, 1210/14, 1210/16, 1210/17,      
  1210/19, 1210/21, 1210/23, 1210/25, 1210/31; 
- rbr. 192, kčbr. 1327; 
- rbr. 193, kčbr. 1335; 
- rbr. 200, kčbr. 1391; 
- rbr. 207, kčbr. 1644/1; 
- rbr. 208, kčbr. 1644/2; 
- rbr. 209, kčbr. 1645; 
- k.o. Pitomača II: rbr. 129, kčbr. 6694 i 6695/2. 
 

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

TOČKA 10. 
 
 Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom 
postupku javne nabave male vrijednosti za izradu projektne dokumentacije (grupa 
A. - Preradovićeva kuća - Dom pjesnika i umjetnika, grupa B - Zavičajni muzej i 
galerija Pitomača). 
  
 Gđa Monika Vranek  izvješćuje da je provedeno javno nadmetanje u otvorenom 
postupku javne nabave male vrijednosti. Kriterij za odabir bila je ekonomski najpovoljnija 
ponuda, a nakon pregleda i ocjene, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda «Croming» 
d.o.o. Pitomača za izradu obje projektne dokumentacije.  
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 

 
OD L U K U 

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U OTVORENOM POSTUPKU 
JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZRADU  

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (grupa A - Preradovićeva kuća - DOM PJESNIKA  
I UMJETNIKA, grupa B - ZAVIČAJNI MUZEJ I GALERIJA PITOMAČA) 

 
 

 1. U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade 
projektne dokumentacije, podijeljenu u grupe: A. Preradovićeva kuća - Dom pjesnika i umjetnika  
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i B. Zavičajni muzej i galerija Pitomača, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske, broj nadmetanja: 2014/S 002-0013360, a koji se vodi kod javnog naručitelja 
Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod evidencijskim brojem 1/14, s 
procijenjenom vrijednošću nabave 256.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s planiranom 
vrijednošću nabave 320.000,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju ekonomski 
najpovoljnije ponude, odabire se ponuda ponuditelja kako slijedi: 
 

GRUPA A. 
 „CROMING“  d.o.o. Pitomača, Trg kralja Tomislava bb,  OIB: 04465020160, 
 s ponudom od 92.800,00 kn bez PDV-a, odnosno 116.000,00 kn s PDV-om. 

 
GRUPA B. 

„CROMING“  d.o.o. Pitomača, Trg kralja Tomislava bb,  OIB: 04465020160, 
 s ponudom od 159.600,00 kn bez PDV-a, odnosno 199.500,00 kn s PDV-om. 

 
 2. Ova Odluka postaje konačna nakon isteka roka žalbe od 5 (pet) dana od dana dostave 
iste ponuditelju. Ista će se dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 04. 
travnja 2014., Klasa: 022-01/14-01/32, Urbroj: 2189/16-13-17. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 11. 

 
 Donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga 
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek  iznosi da se svake dvije godine raspisuje javni poziv za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Pitomača, a kandidate bira Općinsko vijeće. 
   
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga  
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača 

 
 
 1. Raspisati će se javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta 
mladih Općine Pitomača. 

2. Javni poziv objaviti će se u dnevnom tisku i na web stranici Općine Pitomača. 
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 12. 
 

  Donošenje Zaključka o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma na 
području općine Pitomača do 2020. godine*. 
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 Gosp. Damir Begović podsjeća da je zbog velikog obujma radnog materijala, 
prijedlog Glavnog plana razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine 
dostupan na službenoj web stranici Općine Pitomača, a za pojašnjenje istog zamolio je gosp. 
Rikarda Bakana.  
 Gosp. Rikard Bakan  iznosi da se radi  o dokumentu koji bi bio smjernica svima 
onima koji razmišljaju o razvoju turizma na području općine Pitomača, bilo da je riječ o 
poduzetnicima ili  lokalnoj samoupravi, a Plan je usklađen sa Strategijom razvoja turizma do 
2020. godine. Isti će lokalnoj samoupravi služiti kao dokument na kojem će se bazirati izrada 
svih projekata za natječaje koje će raspisivati Ministarstvo turizma i EU. Što se tiče sadržaja 
dokumenta, navodi da je napravljena analiza postojećeg stanja turizma temeljem koje su 
popisane sve turističke atrakcije kao i funkcionalna klasifikacija. Jedan od bitnih sastojaka je 
akcijski plan u kojem su navedeni svi strateški ciljevi. Uvjerenja je da bi se taj dokument 
trebao primjenjivati u bilo kakvom razvoju turizma, a biti će predstavljen povodom Dana 
Općine Pitomača. 
 Gosp. Željko Grgačić zahvaljuje gosp. Rikardu Bakanu, gđici Ireni Bosnić i gđi Vesni 
Bedeković na trudu da naprave kvalitetan materijal o strategiji razvoja turizma na području 
općine Pitomača. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora da li postoji kakvo vijeće, gosp. Rikard Bakan 
odgovorio je  da postoji Turističko vijeće. 
 Gosp. Damir Begović smatra da je donošenje ovog plana osnovni uvjet za razvoj 
turizma na području općine i za svaku je pohvalu trud imenovanih na izradi ovakvog plana. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 15 glasova ZA, donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma na području općine Pitomača 

do 2020. godine 
 
 
 1. Ovim Zaključkom prihvaća se Glavni plan razvoja turizma na području općine 
Pitomača do 2020. godine. 
 2. Glavni plan razvoja turizma na području općine Pitomača do 2020. godine sastavni je 
dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, dok će se 
Glavni plan iz točke 2. ovog Zaključka objaviti na web stranici Općine Pitomača. 

  
 

TOČKA 13. 
 
     Različito. 
 
 Gđica Ivana Deskar najavljuje da će krajem rujna ove godine biti raspisan novi natječaj 
u ribarstvu i ruralnom razvoju i to za 4-5 mjera koje su slične IPARD-u, te je mišljenja da bi 
općina nakon što budu poznati kriteriji, trebala napraviti edukaciju za poljoprivrednike tako da se 
bar 10-tak OPG s područja naše općine prijavi na taj natječaj.  
 Gosp. Damir Begović mišljenja je kako je edukacija poljoprivrednika svakako važna i 
ukoliko bude potrebno, organizirati će se predavanje kako bi se isti upoznali s mogućnostima 
prijave na natječaj. 
 Gosp. Josip Poljak iznosi da prema njegovom saznanju, iz Ministarstva najavljuju da će 
biti pojednostavljena dokumentacija prijave na natječaj što je za poljoprivrednike jako važno. 
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 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 do sada općine iz navedenih županija koje imaju eksploataciju rente na 
bušotinama od prije 2010. godine primaju rentu u iznosu od 5 % iznosa eksploatacije, a sve 
ostale općine koje primaju rentu na bušotinama u funkciji od 2010. godine na dalje, istu primaju 
u iznosu od 10 %, na kolegiju je pokrenuta inicijativa da se zatraži da sve općine 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. Željko Grgačić izvješćuje da je djelomično usvojen prijedlog u svezi naknade za 
eksploataciju mineralnih sirovina (renta) na način da je prijedlog usvojen samo djelomično, 
odnosno određivanjem jedinstvenog postotka (10 %) za eksploatacijska polja energetskih 
mineralnih sirovina bez obzira na datum otvaranja. Prema važećoj uredbi, navedeni varijabilni dio 
naknade dijeli se prema slijedećim postocima: državi 50 %, lokalnoj samoupravi 30 %, a županiji 
20 % od ukupne naknade za rentu. 
 
 
 Gosp. Marijan Rengel podsjeća da je nedavno postavio pitanje u svezi plaćanja ovrhe u 
Komunalnom Pitomača d.o.o., na što je gđa Monika Vranek odgovorila da će se ispitati traženo 
u Komunalno Pitomača d.o.o. i o tome izvijestiti Vijeće. 
 
  Gosp. Marijan Rengel iznosi prijedlog da se zatvori most prema Križnici za veće motore 
jer smatra da bi se isti mogli prevoziti skelom. Ujedno iznosi prijedlog da ubuduće skela češće 
vozi, npr. svakih pola sata jer putnika ima, pogotovo vikendom, što podržava i predsjednik 
Općinskog vijeća. 
   
   
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 20,30 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                          PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                         Damir Begović,v.r 
 
 
Zapisnik sastavila: 
   Željka Kovač 
 

 
 
 
 
 
 
 


