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

održane 28. veljače 2018. godine 
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/18-01/02, Urbroj: 2189/16-18-1 od 20. 
veljače 2018. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 19,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
  
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 12 

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. Mario Rengel, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10. Tihomir Gregurek, 
11. Zlatko Majstor, 
12. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Nifada Begović te Irena Horvat, Danijel Bijuk i Mirko 
Pavleković koji su svoj izostanak ispričali. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Županijski vijećnik: Tomo Filipović, 
- Rajko Stilinović, v.d ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, 

           - 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, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
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     - Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
                         
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ u 
postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji Doma kulture 
u Pitomači II. Faza - Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju Pitomača, 

    2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, 

 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem 
tijelu za nabavu, 
 4. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika 
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 
područje općine Pitomača, 
 5.  Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
 
-  Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  ima primjedbu na točku 3. zapisnika sa 5. sjednice jer smatra da 
je krivo interpretirano njegovo izlaganje u svezi biciklističkog odmorišta Kod Dravskog mosta. 
Konstatira da je njegov komentar bio da je igralište bilo preplaćeno, ali ne traži ispravku 
zapisnika. 
 
 Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 
     
 
-  Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  uputio je prijedlog Općinskom načelniku da se OPG-ovi s 
područja općine Pitomača izuzmu od plaćanje naknade za prostor na tržnici u Pitomači. Također 
predlaže da se razmisli o tome da se nedjeljom u Pitomači na tržnici organizira buvljak, sličan 
onima kakvi se održavaju u Virovitici i Đurđevcu. 
  Gosp. Željko Grgačić, Općinski načelnik, podsjeća kako je prije tjedan dana predložio 
županu da se naprave četiri trgovine i to u Pitomači, Virovitici, Slatini i Orahovici gdje bi se 
isključivo prodavali proizvodi OPG-ova s područja Virovitičko - podravske županije i vjeruje da će 
se to organizirati. Podržava prijedlog da se OPG-ovi s područja općine Pitomača oslobode 
naplate prostora na tržnici te predlaže da se ispita o kojim se tu iznosima radi jer naplata je 
prihod Komunalno Pitomača d.o.o. Također podržava i organiziranje buvljaka nedjeljom. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da je na prethodnoj sjednici Vijeća postavio pitanje u 
svezi sredstava za udruge na koje je primio pisani odgovor, ali smatra da nedostaju neke 
stranice jer kada se izbroje svi iznosi navedeni u odgovoru, ispada da je utrošeno 580.000,00 
kuna, a svima je znano da samo Sportska zajednica ima proračun od 710.000,00 kuna.   
 Gosp. Željko Grgačić podsjetio je da su u dostavljenom odgovoru vijećnicima 
dostavljeni podaci, odnosno iznosi s kojima općina financira udruge temeljem provedenog 
natječaja, a Sportska zajednica također financira klubove sa određenim iznosima tako da se u 
pismenom odgovoru mogu dostaviti i podaci o izdvajanju sredstava iz Sportske zajednice. 
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 Gosp. Dinko Begović iznosi da će na slijedećoj sjednici Vijeća biti razmatrana izvješća, 
među kojima i izvješće o radu Sportske zajednice pa predlaže da se ne dostavlja poseban 
odgovor, već da Sporatska zajednica uz izvješće priloži podatke koliko sredstava izdvaja za 
klubove. Vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog. 
 Gosp. Tihomir Gregurek  podsjeća da je na prethodnoj sjednici Vijeća donijeta Odluka 
gdje se jedna čestica zemljišta koja je bila u vlasništvu tvrtke Herbarium d.o.o. prenosi na 
tvrtku Alumontaža Pitomača d.o.o. Navodi da u zapisniku piše da tvrtka Herbarium d.o.o. nije 
započela projektiranje i izgradnju gospodarskog objekta u svrhu obavljanja djelatnosti te pita da 
li tvrtka Herbarium d.o.o. sasvim odustaje od svojih projekata, na što je gosp. Željko Grgačić 
pojasnio da su tvrtki Herbarium d.o.o. potrebne sve četiri parcele za kompletnu investiciju, ali za 
ovu prvu fazu dovoljne su im dvije parcele, dok će im za ostale faze nakon 2-3 godine trebati i 
ostale dvije parcele. Obzirom da Herbarium d.o.o. dvije parcele ne odgovaraju jer se ne vežu za 
veće čestice, a nakon razgovora s istom, prihvaćeno je da se daje suglasnost tvrtki Herbarium 
d.o.o. za prodaju čkbr. 925/32  u k.o. Kladare tvrtki Alumontaža Pitomača d.o.o. Nadalje navodi 
da Herbarium d.o.o. odgovora da im se u produžetku industrijske zone osiguraju dvije česticed. 
Ponavlja da tvrtka Herbarium d.o.o. nije odustala, već će poslove izvoditi u nekoliko faza koje će 
trajati nekoliko godina. 
 
  

TOČKA 1. 
                         
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji 
Doma kulture u Pitomači II. Faza - Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju 
Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je sjednici nazočan v.d. ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“ te ga je zamolio za pojašnjenje. 

Gosp. Rajko Stilinović iznosi da je prilikom donošenja Financijskog plana Centra za 
kulturu iznos od 425.000,00 kuna predviđen za investicije na Domu kulture u Pitomači, ali 
uvjetno uz doniranje sredstava od strane Ministarstva kulture. Obzirom da je Ministarstvo 
kulture odobrilo 250.000,00 kuna, sklopljen je Ugovor s Ministarstvom kulture i krenulo se u 
postupak realizacije poslova, ali u smanjenom obimu, tako da se ostaje kod 125.000,00 kuna 
(vlastitih izvora) te 250.000,00 kuna od Ministarstva kulture i ukupna investicija mogla bi biti do 
iznosa od 375.000,00 kuna. Nadalje ukazuje da se nakon potpisa tog ugovora pristupilo objavi 
natječaja za radove s time da je natječaj proveden na način da su dostavljene tri ponude i isti je 
objavljen na općinskim stranicama, a važeća je bila samo ponuda Trgovačko - fasaderski obrt 
„Duga“ vl. Tihomir Živko sa iznosom od 359.833,13 kuna s PDV-om. Obzirom da je to 
nadležnost Općinskog vijeća, predlaže se donošenje zaključka kojim se daje suglasnost za 
donošenje Odluke o odabiru ponuditelja TRGOVAČKO - FASADERSKI OBRT “Duga“ vl. Tihomir 
Živko iz Pitomače, za rekonstrukciju Doma kulture u Pitomači, II. Faza - Rekonstrukcija 
pozornice Doma kulture u naselju Pitomača, a sredstva su osigurana i može se krenuti s 
radovima čiji završetak je predviđen do 08. travnja ove godine jer se tada održava memorijal dr. 
Marijana Jergovića. 

Gosp. Zlatko Majstor podržava da se uredi Dom kulture u Pitomači, ali ga smeta što je 
bila samo jedna važeća ponuda koja je iznosila 287.866,50 kuna bez PDV-a, a predviđena 
vrijednost troškovnikom iznosila je 288.000,00 kuna. 
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Gosp. Rajko Stilinović napominje da je objava bila javna na općinskim stranicama i 

procijenjena vrijednost bila je objavljena. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Daje se suglasnost Vršitelju dužnosti ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić” 
Pitomača za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na  rekonstrukciji Doma 
kulture u Pitomači II. faza - Rekonstrukcija pozornice doma kulture u naselju Pitomača, po 
provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog 
Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
 

    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

   
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je gosp. Rajko Stilinović s danom 04. svibnja 2017. 

godine imenovan vršiteljem dužnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu, a najduže do godinu dana. Stoga je potrebno raspisati javni natječaj za izbor 
i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu, a tekst natječaja dostavljen je u sazivu. 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

Članak 1. 
          Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine, puno radno vrijeme. 

  
Članak 2. 

         Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objavit će se u dnevnom tisku i web 
stranici Općine Pitomača. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 
         U Javnom natječaju objaviti će se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, traženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 
u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 
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Članak 4. 
 Teskt javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke prilaže se istoj i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka objaviti će se u “Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 3. 

 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju 

središnjem tijelu za nabavu. 
 

Gosp. Danijel Petković  iznosi da je prošle godine Regionalna energetska agencija 
Sjever provela objedinjeni postupak nabave električne energije za više institucija, odnosno 
različitih jedinica lokalne samouprave te su dostavili ponudu da to odrade i ove godine. Obzirom 
da trenutni ugovor ističe sa danom 30. lipnja 2018. godine, predloženo je da se podrži ova 
inicijativa i daje suglasnost REA Sjever za provođenje postupka javne nabave čija je procjenjena 
vrijednost 210.000,00 kuna. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju  

središnjem tijelu za nabavu 
 
 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu, u postupku provedbe javne nabave, javnom naručitelju 
Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever, OIB: 91748607924, Miroslava Krleže 81, 48000 
Koprivnica, da za Općinu Pitomača provede postupak javne nabave evidencijskog broja RS 1/18 
JN-W i sklopi ugovor ili okvirni sporazum za predmet nabave ELEKTRIČNA ENERGIJA, a sve 
sukladno članku 366. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. 
 
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 4. 
 
 Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 
  
 Gosp. Rikard Bakan  navodi da je IVANA KEPKA iz Virovitice, osobno izrazila želju za 
obavljanje službe mrtvozorstva za područje općine Pitomača te iznosi prijedlog da se udovolji  
zamolbi i predloži njezino imenovanje, a prijedlog usvaja Županijska skupština. 
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Gosp. Danijel Petković smatra da je uvijek bolje imati više mrtvozornika na području 
naše općine. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 

nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača 

 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Pitomača predlaže da se IVANA KEPKA, medicinska sestra, iz 
Virovitice, R. Boškovića 4, imenuje na dužnost zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup 
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine 
Pitomača. 

II. 
 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske 
županije. 

 
TOČKA 5. 

 
Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“. 
 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije objavilo poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema 
Programu održivog razvoja lokalne zajednice, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice 
lokalne i područne samouprave. Kako bi se Općina Pitomača mogla javiti na navedeni poziv sa 
projektom adaptacije javne zgrade, preduvjet je da su riješeni imovinsko pravni odnosi, 
odnosno vlasništvo od Nogometnog kluba „Pitomača“ mora biti preneseno na Općinu Pitomača. 
Stoga je Skupština Nogometnog kluba „Pitomača“ na svojoj sjednici održanoj 16. veljače 2018. 
godine donijela Odluku o darovanju nekretnina Općini Pitomača te se nastavno na navedeno 
predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju nekretnine navedene u točki I. prijedloga Odluke. 

Gosp. Danijel Petković ukazuje da u trenutku slanja materijala nije bila poznata  
procijenjena vrijednost te navodi podatak da procijenjena vrijednost iznosi 527.800,00 kuna. 
Ponavlja da je Skupština NK Pitomača donijela Odluku o darovanju nekretnine Općini, a prijava 
na poziv za adaptaciju zgrade odnosila bi se na česticu koja pokriva zgradu, svlačione NK, 
višenamjensku malu dvoranu koja se koristi za stolni tenis, karate i fitnes kao i dio zajedničkih 
prostorija koje trenutno koristi Limena glazba Pitomača. Nadalje navodi da bi se u projektu 
nominiralo povećanje energetske učinkovitosti, tj. zamjena stolarije, ovojnice i krovišta te 
uređenje sanitarnih prostorija kako bi dobili nekakvu funkcionalnost cijelog tog objekta. 
 Gosp. Željko Grgačić navodi da su se prije tu nalazili tuševi za košarkaški klub,  a sada 
je oformljeno na način da to mogu koristiti oni koji koji koriste vanjsko igralište kao i oni koji su 
u maloj dvorani. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o prihvaćanju darovanja nekretnine Nogometnog kluba „Pitomača“ 

 
 

I. 
 Nogometni klub „Pitomača“, Pitomača, Vinogradska 19 daruje, a Općina Pitomača 
prihvaća darovanje slijedeće nekretnine: 
 - čkbr. 2452/1 NOGOMETNO IGRALIŠTE U SELU sa 1 jutro i 1549 čhv upisane u z.k. 
uložak br. 8857 k.o. Pitomača. 
 

II. 
 Na darovanje iz točke I. ove Odluke, Skupština kluba na svojoj sjednici održanoj 16. 
veljače 2018. godine donijela je Odluku o darovanju nekretnina Općini Pitomača. 
 

III. 
 Nogometni klub „Pitomača“ i Općina Pitomača sklopit će ugovor o darovanju nekretnine 
opisane u točki I. ove Odluke.  

Za potpisivanje ugovora o darovanju nekretnine ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Pitomača. 
  

IV. 
 Ukupna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke procijenjena je od strane stalnog 
sudskog vještaka u visini od 527.800,00 kuna kuna. 
 

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

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,29 sati i zahvaljuje na odazivu.       

            
                                                         
                                         PREDSJEDNIK: 

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


