
Z A P I S N I K  
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 03. lipnja 2014. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/33, Urbroj: 2189/16-14-1 od 27. 
svibnja 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. Nada Šegregur, 
 4. Zdravko Sesvečan, 
 5. Željka Begović, 
 6. Marijan Mikec, 
 7. Tomislav Lovreković, 
 8. Josip Poljak, 
 9. Tomo Filipović, 
 10. Dinko Begović, 
 11. Vedrana Šantek, 
 12. Mirko Pavleković, 
 13. Ivana Deskar, 
 14. Zlatko Majstor. 
 Nisu nazočni: Marin Aragović, Marijan Rengel i Zoran Kovač 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, 
 - županijski vijećnici: Marko Đakić i Darko Tkalčec, 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 14 
vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 
Gosp. Damir Begović  predložio je nadopunu dnevnog reda s točkom 3. koja glasi: 
„Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu bagatelne vrijednosti 

na uređenju pristupne ceste u Pitomači.“ 
 
Nakon glasovanja, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, prihvatilo je nadopunu dnevnog 

reda. 
Točka 3. različito postaje točkom 4. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći  
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D N E V N I    R E D : 
 
  
  - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
   
 1.  Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
 2.  Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača, 

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu bagatelne 
vrijednosti na uređenju pristupne ceste u Pitomači. 
 4. Različito. 
   Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
  
  - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice 
   
 Zapisnik sa 6. sjednice verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat. 
 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira do kuda se došlo s radovima  u Vinogradskoj ulici u 
Pitomači i kada se predviđa završetak radova? Također postavlja pitanje u kojoj je fazi sanacija 
odlagališta otpada „Klisa“? 
 Gosp. Željko Grgačić  daje informaciju da je kanalizacija u Vinogradskoj ulici 
provedena, a za dva dana trebala bi biti gotova uporabna dozvola te će otvaranje radova  
vjerojatno uslijediti za Dane Općine. Obzirom da se radi o cesti ŽUC-a, za petak je najavljeno 
asfaltiranje Vinogradske ulice koje bi trebalo biti završeno do Dana Općine. Što se tiče sanacije 
odlagališta „Klisa“, skreće pažnju da tu ima dosta poteškoća. Naime, sa Fondom zaštite okoliša 
bio je dogovor da se napravi centralno odlagalište za Virovitičko-podravsku županiju, pa bi se 
nakon uređenja tog odlagališta krenulo u sanaciju svih ostalih odlagališta. Stoga se čekalo da se 
izvrši premještaj na regionalno odlagalište, ali to još do sada nije učinjeno pa to i dalje ostaje 
problem.  
 
 Gđicu Ivanu Deskar zanima  o kojoj se cesti radi u točki 3. današnjeg dnevnog reda, a 
također je interesira da li Općina Pitomača sudjeluje u sufinanciranju azila za napuštene 
životinje jer je na koprivničkim stranicama pročitala da udruga Argus brine o napuštenim 
životinjama i ista se djelomično sufinancira sredstvima naše općine. Ujedno postavlja pitanje sa 
kojim iznosom Općina sudjeluje i kome se ljudi mogu obratiti u slučaju potrebe zbrinjavanja 
napuštenih životinja. Također pita kolika je konačna cijena izrade pisanice i što se sada 
namjerava učiniti s tom pisanicom na Trgu.  
 Gosp. Željko Grgačić  odgovorio je da se radi o cesti kod tvrtke Jan - Spider koja je u 
industrijskoj zoni, te je ista 2013. godine zatražila da to općina asfaltira, ali obzirom da tada 
Općina nije bila u mogućnosti to izvršiti, predloženo je da se to napravi ove godine i na taj način 
pomogne gospodarstvu. 
Što se tiče azila za napuštene životinje, iznosi da Općina ima Ugovor s Veterinarskom stanicom 
iz Koprivnice koja se time bavi te je za tu namjenu u 2013. godini uplaćeno cca 8.000,00 kuna, 
a na pitanje cijene izrade uskrsnog jaja, odgovara da je cijena iznosila cca 10.000,00 kuna i  
nastojati će se izmjestiti ovaj tjedan.        
       Gosp. Danijel Petković skreće pažnju na zakonsku obvezu zbrinjavanja uginulih i 
napuštenih životinja i iznosi da je cijena ugovorena po komadu odvoženja, a u cijeni koštanja za 
odvoženje napuštenih životinja (800,00 kuna + PDV) sadržan je dolazak ekipe, hvatanje, odvoz,  
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zbrinjavanje i hranjenje životinje 60 dana, pokušaj udomljavanja i eutanazija ako je potrebno.  
 
 Gosp. Josip Poljak konstatira da su prilikom provođenja deratizacije traženi  potpisi kod 
svakog domaćinstva, na što je načelnik gosp. Željko Grgačić odgovorio da na taj način 
djelatnici koji su provodili deratizaciju imaju dokaze o izvršenju detratizacije. 
 

TOČKA 1. 
 
 Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 
  
 Gosp. Damir Begović  navodi da je Povjerenstvo razmotrilo dostavljene prijedloge za 
dodjelu javnih priznanja te za priznanja predlaže kao što je navedeno u materijalima za 
sjednicu. 
 Gosp. Zlatko Majstor  upitao je da li se za dodjelu javnog priznanja može glasati 
pojedinačno, odnosno predložio je da se glasa posebno za dodjelu javnog priznanja gosp. 
Tomislavu Tolušiću, a posebno za sve ostale prijedloge. Sa istim prijedlogom slaže se i gđica 
Ivana Deskar. 
 Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog i predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir 
Begović daje na glasovanje prijedlog da se javno priznanje ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE 
PITOMAČA“  dodijeli županu Virovitičko-podravske županije Tomislavu Tolušiću, dip.iur. za 
najviše zasluge u promiracanju gospodarstva, prosvjete, kulture te promidžbu općine Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa PROTIV (Zlatko Majstor i Ivana Deskar) 
prihvatilo je prijedlog da se javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Općine Pitomača“ dodijeli 
županu Virovitičko-podravske županije Tomislavu Tolušiću, dip.iur. 
 
 Gosp. Damir Begović daje na glasovanje sve ostale prijedloge dostavljene u 
materijalima za sjednicu. 
 Nakon glasovanja, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, prihvatilo je prijedloge za dodjelu 
Srebrne plakete „Grb Općine Pitomača, Povelje Općine Pitomača s likom Petra Preradovića i 
priznanja s likom Petra Preradovića te je donijeta slijedeća  
 

O  D  L  U  K  A 
o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 Javna priznanja Općine Pitomača u 2014. godini dodijeliti će se niže navedenim osobama: 
 
1. ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
 
 - Župan Virovitičko - podravske županije Tomislav Tolušić, dipl.iur. - za najviše 
zasluge u promicanju gospodarstva, prosvjete, kulture te promidžbu općine Pitomača 
 
2.  SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
  
           - Branko Tkalčec iz Otrovanca 228, za doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti u 
promicanju obrtničke djelatnosti, turizma i ugostiteljstva.  
 
 
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
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 - Andreja Giba iz Zagreba, Nova cesta 1, za uzorne uspjehe u području športa kao 
kapetanici hrvatske ženske reprezentacije u sjedećoj odbojci, 
  
 - Muško A-odjeljenje DVD Turnašica - Biseri, za iznimne rezultate i postignuća u 
oblasti vatrogastva i promidžbu općine Pitomača,  
  
 - Ivan Rakijašić iz Pitomače, Vinogradska 27, za izniman doprinos razvoju limene glazbe 
na području općine Pitomača, 
  
 - Zoran Vakula, dipl.ing. iz Zagreba, Kolarova 16, za iznimna dostignuća u području 
meteorologije te promidžbu općine Pitomača,  
  
 - MP5 TEAM sa sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, za značajan doprinos u 
promicanju humanosti kroz organiziranje spašavanja unesrećenih i imovine na području 
kontinentalne Hrvatske uz rijeku Dravu  
  
 - Slavko Nemet iz Pitomače, Ljudevita Gaja 82, za iskazanu humanost i plemenitost  kroz 
100 dobrovoljnih darivanja krvi, 
  
 - Branko Begović iz Otrovanca 60, za promidžbu općine Pitomača iskazanu kroz objavu 
radova vezanih uz povijest pitomačkog kraja. 
 
4. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
   - učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića Pitomača i učenici završnog 
razreda Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača.  
 
 

TOČKA 2. 
 
 Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 
 
 Gđa Monika Vranek podsjeća da se članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju na 
razdoblje od tri godine, a za iste se glasuje tajno. Izvješćuje da je za Savjet mladih općine 
Pitomača pristiglo 8 kandidatura.  
 
 Nakon provedenog tajnog glasovanja Općinsko vijeće izabralo je članove Savjeta mladih 
i donijelo slijedeću  
 

O D L U K U 
o izboru članova Savjeta mladih Općine 

Pitomača 
 

Članak 1. 
U Savjet mladih Općine Pitomača izabrani su: 
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1. BAKAN DOMINIK iz Pitomače, Ljudevita Gaja 8c, za člana, 

    JAKELIĆ DINO iz Pitomače, Dravska 24, za zamjenika člana, 
  
         2. HORVATINOVIĆ IVAN iz Pitomače, Tina Ujevića 106, za člana, 
             KOŽARIĆ IVAN iz Pitomače, Ljudevita Gaja 93, za zamjenika člana,                
 
         3. KODŽAGA MAJDA iz Kladara 33a, za člana, 
     IVANOVIĆ MARINKO iz Pitomače, Braće Radića 54, za zamjenika člana, 
 
 4. KOVAČ VANESSA iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 19/2, za člana, 
             ŠELIMBER IVAN iz Pitomače, Tina Ujevića 71, za zamjenika člana, 
  
          5. KOŽARIĆ INES iz Pitomače, Petra Krešimira IV 6d, za člana, 
      KOŽARIĆ TEA iz Pitomače, Petra Krešimira IV 6d, za zamjenika člana, 
  
 6. PANKAZ IVONA iz Otrovanca 60, za člana, 
     TAMARA TRŽIĆ iz Otrovanca 203, za zamjenika člana, 
  
          7. ŠPANIĆ DARIJA iz Pitomače, Tina Ujevića 110, za člana, 
      POSAVEC MARKO iz Starogradačkog Marofa 38, za zamjenika člana. 

 
Članak 2. 

Članovi Savjeta mladih Općine Pitomača i njihovi zamjenici navedeni u članku 1. ove 
Odluke biraju se na razdoblje od tri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke. 

Mandat zamjenika člana vezan je uz mandat člana Savjeta mladih Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Pitomača biraju i razrješuju 

članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova sukladno odredbama Zakona o savjetima 
mladih. 

Članak 4. 
Članovi Savjeta mladih Općine Pitomača nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju 

pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih kao i drugih putnih 
troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta 
mladih. 
 

Članak 5. 
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za 

društvene djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Služenim novinama« 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu bagatelne 
vrijednosti na uređenju pristupne ceste u Pitomači. 
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Gđa Monika Vranek iznosi da su izmjenom Zakona o javnoj nabavi povećani iznosi 

bagatelne nabave sa 70.000,00 kuna bez PDV-a na 200.000,00 kuna bez PDV-a za robe i usluge 
odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, a pitanje tih nabava uređuje naručitelj svojim 
aktom. U skladu s tom izmjenom, Općina Pitomača donijela je Odluku da se za bagatelne 
nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna dostavlja poziv za dostavu ponuda 
najmanje trima gospodarskim subjektima. Shodno navedenome,  općina je provela postupak 
bagatelne nabave radova za uređenje pristupne ceste u Pitomači, a poziv za dostavu ponuda  
dostvljen je gospodarskim subjektima:  Zvone d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Gornje Plavnice 
1L, Ceste d.d. sa sjedištem u Bjelovaru, J. Jelačića 2 i PZC d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, 
Bilogorska bb. Isti poziv objavljen je i na web stranici Općine Pitomača. Nakon pregleda 
ponude, a sukladno kriteriju odabira „najniža cijena“ , predlaže se odabir najpovoljnije ponude, 
a to je ponuda  „ZVONE  d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Gornje Plavnice 1L, OIB: 
58140478237, s ponudom od 108.555,00 kn bez PDV-a, odnosno 135.693,75 kn s PDV-om.“  
 Na pitanje gđice Ivane Deskar da li je Općina imala do sada kakav poslovni odnos s 
navedenom tvrtkom, odgovoreno je da nije. 
  

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

O D L U K U  
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU RADOVA BAGATELNE 

VRIJEDNOSTI NA UREĐENJU PRISTUPNE CESTE U PITOMAČI 
 

 1. U predmetu javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu radova na uređenju 
pristupne ceste, a koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 
80888897427 pod evidencijskim brojem 2/14-BV, s procijenjenom vrijednošću nabave 
130.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 162.500,00 kuna (s 
PDV-om), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda ponuditelja  
 

 „ZVONE  d.o.o. sa sjedištem u Bjelovaru, Gornje Plavnice 1L, OIB: 58140478237, 
 s ponudom od 108.555,00 kn bez PDV-a, odnosno 135.693,75 kn s PDV-om.“ 

 
 

 2. Ova Odluka postaje konačna danom dostave iste ponuditeljima. Ista će se dostaviti s 
preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 02. lipnja 2014., Klasa: 022-01/14-01/113, 
Urbroj: 2189/16-14-7. 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

  
Različito. 
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da slijede Dani Općine u sklopu kojih će se održati i 
svečana sjednica Općinskog vijeća 12. lipnja s početkom u 17,00 sati u novoj zgradi Srednje 
škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Zamolio je sve vijećnike da se aktivno uključe u sva 
događanja tijekom Dana Općine Pitomača. 
 Ujedno izvješćuje da će od nedjelje 08. lipnja kod križničkog mosta biti sedam dana 
usidren turistički brod, koji će prevoziti sve zainteresirane, što će doprinijeti turističkoj atrakciji 
na području naše općine. 
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 Gosp. Željko Grgačić  potvrđuje da je već duže vrijeme na rijeci Dravi neretvanska lađa 
koja će se 08. lipnja spustiti do Križenice zajedno sa MP5 TEAM-om. Također se pridružuje 
pozivu za nazočnost vijećnika na mnogobrojnim događanjima u razdoblju od 07. do 16. lipnja  
kako bi se Dani Općine Pitomača obilježili na najljepši mogući način. 
  
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,40 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
 
 
                         PREDSJEDNIK 
                                        OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                        Damir Begović,v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


