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

održane 29. ožujka 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/04, URBROJ: 2189/16-18-1 od 23. 
ožujka 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. Dinko Begović, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Mario Rengel, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Nifada Begović, 
10. Irena Horvat, 
11. Mirko Pavleković, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Zlatko Majstor, 
14. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Danijel Bijuk te Mario Čajkulić koji je ispričao svoj 
izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Rajko Stilinović, v.d ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
- Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Zlatko Novak Jembri - tajnik Sportske zajednice Općine Pitomača, 
- Ivona Pankaz, županijska vijećnica i direktorica Turističke zajednice Općine Pitomača, 
- Davor Deskar, direktor Draft d.o.o., 

           - 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, 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
   
   - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
          
     1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine,      

      2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01. 07. do 31.12.2017. godine,  

3. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Pitomača za 2017. godinu,   

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu, 

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2017. godinu, 

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 
2017. godinu,         

7. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine,   
          8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,     
 9. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine,           
          10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,   

11. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 
01.01. do 31.12.2017. godine,  
          12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine,  
          13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“, 
          14. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine,  
          15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine,  
          16. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. 
godine, 
 17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu, 
 18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području općine Pitomača u 2018. godini, 
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19. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine 
Pitomača za 2017. godinu, 
 20. Donošenje  Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine. 
 21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela, 
 22. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki 
HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u Kladarama, 
 23. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u 
Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. 
 Predloženi dnevni red verificiran je sa 14 glasova ZA. 

  
   - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice 
 
   Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat 
 
 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je ispred stranke HSPD ranije postavio pitanje 
uređenja staze u Dravskoj ulici na potezu od Srednje škole Stjepana Sulimanca pa je bilo rečeno 
da će se ista uređivati nakon što bude provedena kanalizacija, ali u međuvremenu je uočeno da  
puno mještana šeta tom ulicom, pogotovo uvečer i dolaze prigovori na stazu sa desne strane u 
Dravskoj ulici koja je rađena prije 40 godina te bi na istoj trebalo napraviti gornji sloj asfalta. 
Budući da je bilo rečeno kako se neće raditi nikakvi radovi prije kanalizacije, predlaže da se bar 
napravi staza na potezu od Srednje škole do mjesta na kojem je prošla kanalizacija (cca 700 
metara staze). 
 Gosp. Željko Grgačić  slaže se s time, ali predlaže da komunalni redar izvidi do kuda bi 
se mogla povući staza i koliko bi to koštalo pa će se vijećnici izvjestiti na jednoj od narednih 
sjednica. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek  podsjeća da u Dinjevcu imamo vodocrpilište, a na nekoliko 
stotina metara od istoga događa se zagađenje fekalijama. Mišljenja je da to šteti zdravlju svih 
mještana Općine Pitomača koji piju tu vodu. Također ima saznanja da se i u naselju Dinjevac  
prazne fekalije iz septičkih jama u prvi kanal, a isto se događa i u Pitomači gdje je veliki smrad 
upravo u blizini samog kolektora kanalizacije. Skreće pažnju komunalnom redaru na taj problem 
jer ljudi obolijevaju od raznih bolesti, a biti će još više problema ukoliko budu pili takvu vodu. 
 Gosp. Željko Grgačić napominje da se voda obavezno kontrolira, dostavlja na 
ispitavanje i nema nikakve mogućnosti da dođe do bilo kakve zaraze vode za piće, a što se tiče 
spomenutog nepropisnog pražnjenja iz septičkih jama, to je već drugi problem i komunalni 
redar će postupiti po svakoj prijavi. 
 Gosp. Tomislav Tišljar iznosi da je prethodne godine bilo nekoliko prijava da netko na 
potezu od Komunalno Pitomača d.o.o. prema vodocrpilištu ispušta fekalije na nepropisan način, 
ali nije bilo imenovano tko to čini. 
 Gosp. Manfred Kodžaga napominje da se trebaju prijaviti svi koji to rade pa će se moći 
i postupiti. 
 Gosp. Rikard Bakan predložio je da komunalni redar izvrši izvide i poduzme potrebne 
radnje jer takve stvari se ne bi trebale događati, ali ujedno umoljava općinske vijećnike da dođu 
do podrobnijih informacija tko to čini i dostave ih komunalnom redaru. 
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TOČKA 1. 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine.  
 
 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu sa detaljnim obrazloženjem i 
izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Pitomača dostavljen je u materijalima 
te je predsjednik zamolio pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković  istaknuo je da su prihodi poslovanja u 2017. godini ostvareni 
u iznosu od 20.700.501,05 kuna dok su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 19.961.757,19 
kuna, a razlog ovako dobrog ostvarenja leži između ostaloga i u sredstvima koja je Općina 
primila za podmirenje nastale štete za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode. 
Najznačajniji prihodi u 2017. godini su prihodi od poreza koji su ostvareni u iznosu od 5,876 
milijuna kuna, od čega je porez na dohodak ostvaren u iznosu od 5,355 milijuna kuna. 
Napominje da su u prethodnoj godini bili ostvareni dobri prihodi od pomoći iz inozemstva i 
subjekata unutar općeg proračuna i oni su u svojem nominalnom iznosu (9,084 milijuna kuna) 
premašili prihode od poreza. Između ostaloga podsjeća da je Općina iz državnog proračuna na 
ime pomoći potpomognutim područjima primila preko 4,00 milijuna kuna, a od većih prihoda tu 
su još prihodi od imovine od kojih rudna renta predstavlja najznačajniji prihod te je ostvarena u 
iznosu od 2,986 milijuna kuna. 
 Gosp. Tihomir Gregurek konstatira da je najznačajniji općinski prihod, upravo prihod 
od prireza i poreza na dohodak.  Navodi da je kod usporedbe prihoda 2016. i 2017. godine, 
vidljiv  pad od 5% do 6% u 2017. godini. Također konstatira kako iz podataka proizlazi da su 
općinskim službenicima ili službama porasle plaće za 8% ili 9%, na što se Općinski načelnik 
uključuje u raspravu i odgovara da općinskim službama nisu porasle plaće, već samo 
zaposlenicima dječjeg vrtića.  
 Gosp. Tihomir Gregurek nadalje navodi kako je evidentno da je povećana stavka 
pomoći građanima, koji su sve siromašniji, a pad poreza i prireza znači upravo to da su im plaće 
ili sve manje ili sve manje građana radi. Smatra da to nije dobar trend i očekuje da u idućim 
godinama općinski prirezi i porezi više porastu odnosno da budu veći, jer bi to značilo da više 
ljudi radi i u tom slučaju bi trebalo biti manje izdvajanja za pomoći. Zamolio je podatak o tome 
kome su dane tekuće donacije u novcu iz općinskog proračuna, konto 3811, u ukupnom iznosu 
od 2.434.100,23 kune. 
 Gosp. Danijel Petković  odgovorio je da se taj iznos odnosi na zbirni konto te se taj 
konto 3811 - tekuće donacije u novcu nalazi  kod više programa npr. programa javnih potreba u 
kulturi, kod programa socijalne skrbi vezano za Crveni križ, kod udruga, poticanja turizma, 
javnih potreba u sportu i teško je razlučiti iznose, ali ukoliko gosp. Gregureka posebno interesira 
koji od tih programa, odnosno određena pozicija, za istu može dobiti podatak u računovodstvu 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 Na pitanje Općinskog načelnika da li gosp. Tihomir Gregurek predlaže da se ide na 
uvođenje prireza, gosp. Tihomir Gregurek odgovorio je niječno i ponovio da je rekao samo 
to kako nisu dobri trendovi da općinski porezi od dohotka padaju jer to znači da građani 
dobivaju manje plaće, siromašniji su i da ih sve manje radi. 
 Gosp. Tihomir Gregurek navodi da je na kontu 3721 (naknade građanima i 
kućanstvima u novcu) u 2017. godini evidentno povećanje za gotovo 280.000,00 kuna u odnosu 
na 2016. godinu što znači da se velika sredstva daju za socijalu i da se nekim mjerama to mora 
izmjeniti. 
 Gosp. Željko Grgačić ponavlja da vijećnici imaju pravo doći u Jedinstveni upravni odjel 
gdje će dobiti sva pojašnjenja za određene pozicije općinskog proračuna koje ih interesiraju. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Tihomir 
Gregurek),  
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usvojilo je 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE 

 
 /Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 
 

TOČKA 2. 
 

      Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.07. do 31.12.2017. godine. 

 
    Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić podnio je izvješće o svom radu za razdoblje od 

mjeseca srpnja do prosinca 2017. godine. 
 Gosp. Zlatko Majstor pohvaljuje načelnika na opširnom izvješću o radu u prethodnoj 
godini te podsjeća da je izvršeno i  sufinanciranje udžbenika za osnovne škole koje nije 
spomenuto u izvješću. Nadalje iznosi primjedbu da u izvješću nije napisano tko je dobio 
investicijsku potporu te pita da li se radi o subvenciji poduzetnicima kakve su bile i prije, na što 
je Općinski načelnik potvrdio da je u prijašnjim izvješćima bilo napisano imenom i prezimenom 
kome se dodijelila potpora, a gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se pismeno dostavi podatak 
o tome. 
 Gosp. Tihomir Gregurek također je zahvalio na iscrpnom izvješću te upitao načelnika 
na što je posebno ponosan što se napravilo u 2017. godini, da li ima nešto sa čime nije 
zadovoljan i što smatra da nije napravljeno pa će trebati napraviti u slijedećim godinama? 
 Općinski načelnik odgovorio je da mu je posebno drago što je općina u mogućnosti 
sufinancirati đačke putne karte, također i udžbenike, a naročito mu je žao što su općini 
umanjena sredstva s osnove eksploatacije mineralnih sirovina -  rudne rente koja je u prijašnjim 
godinama iznosila 6.000.000,00 kuna (2014. god.), a danas je taj iznos svega 2.900.000,00 
kuna i svima je jasno što bi se sve moglo napraviti na području općine Pitomača sa 
3.000.000,00 kuna više nego što sada dobivamo. 
 Gosp. Marin Aragović konstatira da je prošle godine odobren projekt obnove rodne 
kuće Petra Preradovića u Grabrovnici u iznosu cca 848.000 EUR-a, projekt Virovitičko-
podravskoj županiji - izgradnja poduzetničkog inkubatora u Pitomači u vrijednosti 9.000.000,00 
kuna, izgradnja reciklažnog dvorišta u vrijednosti 4.000.000,00 kuna, obnovljen Društveni dom 
u Starom Gracu za 700.000,00 kuna, izgrađena dječja igrališta u Dinjevcu i Kladarama u iznosu 
700.000,00 kuna, ishođena građevinska dozvola za aglomeraciju u Pitomači čija je vrijednost 
124.000.000,00 kuna, Centar za posjetitelje Križnica u vrijednosti 16.000.000,00 kuna. Smatra 
da je to bila jako  uspješna godina za Općinu Pitomača i teško je za očekivati da će se takva 
uskoro ponoviti. 
    
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek, Zlatko Majstor, Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
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 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 3. 
 

Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača za 2017. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan skrenuo je pozornost da su točke 3. do 6. današnjeg dnevnog 

reda vezane uz izvršenje proračuna, odnosno razmatranje tih izvješća je zakonska obveza.  
 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
na području općine Pitomača za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača za 2017. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak podnijeti će se nadležnom Ministarstvu, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 4. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu. 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  
u prostoru za 2017. godinu 
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Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
TOČKA 5. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2017. godinu. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
 Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  
šumskog doprinosa za 2017. godinu 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

Članak 2. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
TOČKA 6. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke 

rente za 2017. godinu. 
 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

spomeničke rente za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.  
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
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Članak 2. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
                 

TOČKA 7. 
 

Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2017. godine. 

 
Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića za 2017. godinu sa obrazloženjem i izvješćem 

Povjerenstva za popis imovine dostavljen je u materijalima te predsjednik otvara raspravu. 
 

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

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE 

 
/Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
TOČKA 8. 

  
         Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno izvješće o radu ravnatelja - 
odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
   
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača 

 
 

TOČKA 9. 
 

Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine. 
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Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu sa 
obrazloženjem i izvješćem Povjerenstva za popis imovine dostavljen je u materijalima te 
predsjednik otvara raspravu. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je 
 
 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE 

 
/Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
TOČKA 10. 

 
           Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno Izvješće o radu v.d. 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 Gosp. Zlatka Majstora interesira po kojem sistemu su odabirani naslovi za 459 knjiga 
spomenutih u izvješću. 
 Gđica Irena Gavrančić odgovorila je da se obvezno mora pratiti knjižnični fond, što 
znači da treba biti zastupljena razna literatura npr. dječja literatura, literatura za odrasle,  
beletristika, ali također se prate želje korisnika te se ovisno o financijskim mogućnostima 
nabavljaju knjige. Napominje da određeni broj knjiga dolazi od strane Ministarstva kulture koje 
je knjižnica obvezna upisati u svoj fond knjiga. Nadalje napominje da se iz financijskog izvješća 
vidi da je 2017. godina bila vrlo uspješna i da su provedeni mnogobrojni projekti u Knjižnici i 
čitaonici Pitomača, od obilježavanja međunarodnog dana bijelog štapa, natječaja za nabavu 
knjiga, natječaja za informatizaciju, te posebno zahvaljuje pročelniku gosp. Danijelu Petkoviću 
na suradnji na svim tim projektima kao i načelniku i drago joj je da se vodi briga o svim 
proračunskim korisnicima. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 11. 
 

Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 
od 01.01. do 31.12.2017. godine. 

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

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE 

 
/Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2017. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 12. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno Izvješće o radu v.d. 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

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

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
  

TOČKA 13. 
 
         Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu „Drago Britvić“. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je na prethodnoj sjednici Vijeća donijeta odluka o 

raspisivanju natječaja za ravnatelja Centra za kulturu budući da v.d. ravnatelja gosp. Rajku 
Stilinoviću ističe jednogodišnji mandat. Obzirom da na raspisani javni natječaj nije pristigla niti 
jedna prijava, prijedlog Stručnog vijeća je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ ponovno imenuje gosp. Rajko Stilinović, do imenovanja ravnatelja, a 
najduže do godinu dana. 

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

- 11 - 
 



O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 Gosp. Rajko Stilinović zahvaljuje na izboru te napominje da je njegovim imenovanjem  
postignuto da se u narednih godinu dana ne trebaju izdvajati sredstva za plaću v.d. ravnatelja iz 
općinskog proračuna što će biti znatna ušteda. Nadalje navodi da će se u uskoj suradnji sa 
Ministarstvom kulture ta sredstva upotrijebiti za reviziju projektne dokumentacije za uređenje 
dvorane Doma kulture i stvoriti pretpostavke da bi se isti legalizirao. Mišljenja je da će se 
tijekom 2019. godine obnoviti kompletna dvorana Doma kulture. 
 Gosp. Željko Grgačić zahvalio je gosp. Rajku Stilinoviću koji sve radi volonterski. 
 

TOČKA 14. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno Izvješće o radu Sportske 

zajednice Općine Pitomača. 
 

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

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 15. 

 
          Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu na dostavljeno Izvješće o radu Turističke 

zajednice Općine Pitomača. 
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Gosp. Zlatko Majstor zamijetio je da nije potpisana zadnja stranica izvješća pa ne zna 
tko je podnio to izvješće, na što je gđica Ivona Pankaz, direktorica Turističke zajednice 
odgovorila da nije uvezena zadnja strana jer je isto izvješće podnijeto Skupštini Turističke 
zajednice, a ovo izvješće je samo informativnog karaktera i kao takvo je dostavljeno 
vijećnicima. 

Gosp. Rikard Bakan uključuje se u raspravu i navodi da se izvješće Turističke 
zajednice dostavlja Općinskom vijeću iz razloga što je Turistička zajednica korisnik općinskog 
proračuna, a zakonska obveza je usvajanje izvješća samo na Skupštini Turističke zajednice. 
    

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko 
Majstor, Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 16. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2017. godine. 

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

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 17. 

 
 Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja 
zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu. 
 

Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da sukladno Zakonu o zaštiti od požara, predstavnička 
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje 
razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje te otvara raspravu na 
dostavljeno izvješće za 2017. godinu.  
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 18. 
 
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini. 
 

U materijalima vijećnici su primili prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 
načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja ICC 3D d.o.o. iz Zagreba, za pružanje 
usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čija je ponuda iznosila 140.750,00 kuna 
s PDV-om te predsjednik otvara raspravu. 

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

                                                            Z A K L J U Č A K 

1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanju usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini, po provedenom postupku jednostavne 
nabave, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 19. 
 

Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području 
općine Pitomača za 2017. godinu. 

 
Gosp. Zlatko Majstor konstatira da se od prošle godine počelo raditi na rješavanju tog 

problema, ali smatra da se nije napravilo koliko je trebalo i moglo.  
 

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

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine 
Pitomača za 2017. godinu. 
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2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 20. 
 

Donošenje  Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine. 

Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom propisano da plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i o tome obaviještava Agenciju za zaštitu 
okoliša. Budući je Plan gospodarenja otpadom opširan, nije dostavljen u materijalima, ali je isti 
vidljiv na općinskim stranicama te predsjednik otvara raspravu. 

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

O D L U K U 
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PITOMAČA ZA 

RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE 
 

I. 
Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. 

godine. 
Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

nalazi se u privitku ove Odluke i njezin je sastavni dio. 
 

II. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača da o donošenju ove Odluke 

upozna Agenciju za zaštitu okoliša. 
 

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

 
TOČKA 21. 

 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela. 
 
U materijalima za sjednicu dostavljen je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti 

Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja AREA LIGHTING d.o.o. iz 
Zagreba, za nabavu rasvjetnih tijela čija je ponuda iznosila 246.250,00 kuna s PDV-om, te 
predsjednik otvara raspravu. 

Gosp. Zlatka Majstora zanima da li se to odnosi na led rasvjetu, što je Općinski 
načelnik potvrdio. 
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Gosp. Manfred Kodžaga iznosi da je naselje Kladare prvo dobilo led rasvjetu koja se 
pokazala jako dobra, odnosno postignuta je velika ušteda na razini samog mjesta, što znači da 
će to biti dobar potez i za ostala naselja na području općine koja će uskoro dobiti takvu 
rasvjetu. 

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

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu „Nabava rasvjetnih tijela“, a 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 22. 
 
 Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u 
Kladarama. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj dana 30. 
siječnja ove godine donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. 
za prodaju nekretnine  u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, kojom je tvrtki 
HERBARIUM d.o.o Pitomača, dalo prethodnu suglasnost za prodaju nekretnine oznake čkbr. 
924/32 površine 2.523 m2 k.o. Kladare u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama tvrtki 
ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. Pitomača. Obzirom da je tvrtka HERBARIUM d.o.o. odustala od 
prodaje navedene nekretnine te ista predlaže vraćanje predmetnih nekretnina u vlasništvo 
Općine Pitomača kroz zamjenu nekretnina, predlaže se donošenje ove Odluke. 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da se smatralo kako je najjednostavnije da se daje 
suglasnost Herbarium d..o.o. za prodaju čestice drugom zainteresiranom poduzetniku 
(Alumontaža Pitomača d.o.o.) jer je to u naravi bila najbrža procedura. Međutim, dubljom 
analizom došlo se do toga da se poduzetnik tipa Herbarium d.o.o. i druga zainteresirana strana 
ne preklapaju u svim paramatrima. Prilikom donošenja Odluke o prodaji nekretnine, cijena se 
određivala prema djelatnosti i broju novouposlenih osoba, ali te dvije tvrtke se u tom pogledu 
ne mogu izjednačiti pa ispada da bi novozainteresirana tvrtka trebala dobiti zemljište po nešto 
višoj cijeni od 0,50 kn. Donošenjem ove odluke stavila bi se van snage Odluka kojom je dana 
suglasnost za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama. 

Gosp. Željko Grgačić  potvrđuje da se radi o tome da bi oni koji udovoljavaju uvjetima 
da imaju preko 10 zaposlenih, dobili bi zemljište po cijeni od 0,50 kuna, dok bi primjerice 
Alumontaža Pitomača d.o.o. koja spada u drugu kategoriju, dobila zemljište po većoj cijeni što 
je u skladu sa važećom Odlukom. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za 

prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom poništava se Odluka o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM 

d.o.o., OIB: 86610455605, Pitomača, P. Preradovića 184,  za prodaju nekretnine u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/18). 
 

Članak 2. 
Razlog poništenja ove Odluke je odustanak tvrtke HERBARIUM d.o.o. od prodaje 

nekretnine u svom vlasništvu tvrtki ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o., OIB: 33212258596, 
Pitomača, Trg kralja Tomislava 14. 
 

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

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 23. 
 
 Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u 
Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. 
   
 Gosp. Rikard Bakan  iznosi da je tvrtka HERBARIUM d.o.o. Pitomača dostavila Općini 
Pitomača pismo namjere o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama u 
svom vlasništvu sa nekretninom u vlasništvu Općine Pitomača. Ista navodi kako je odustala od 
prodaje nekretnina u svom vlasništvu tvrtki ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. jer smatra da je 
međusobni ugovorni odnos potrebno regulirati između same tvrtke i Općine Pitomača. Tvrtka 
HERBARIUM d.o.o. predlaže vraćanje predmetnih nekretnina u vlasništvo Općine Pitomača, uz 
zamjenu za drugu slobodnu parcelu u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, a koja im 
više odgovara za proširenje obavljanja svoje djelatnosti. Stoga se predlaže donošenje Odluke 
kojom se ovlašćuje Općinskog načenika za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina. 

 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da bi se Ugovorom o zamjeni, jedna čestica dala 
Herbarium d.o.o. kao garancija kojom ih općina imu u vidu i omogučilo bi se proširenje u dijelu 
poduzetničke zone, a Herbarium d.o.o. daje općini dvije čestice koje im trenutno ne odgovaraju. 
Nadalje bi Općina raspisala novi natječaj jer postoje zainteresirani poduzetnici i na jednoj od 
narednih sjednica Vijeća bi se donijela Odluka o dodjeli tih čestica novim poduzetnicima.  

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

O D L U K U 
o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama  

u vlasništvu Općine Pitomača 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom Općina Pitomača zamjenjuje nekretninu u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ 
u Kladarama u svom vlasništvu sa  nekretninama u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
u vlasništvu tvrtke HERBARIUM d.o.o., OIB: 86610455605, Pitomača, P. Preradovića 184. 
 

Članak 2. 
Općina Pitomača daje tvrtki HERBARIUM d.o.o. nekretninu u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 

1“ u Kladarama u svom vlasništvu upisanu u z.k. uložak broj 1182 k.o. Kladare i to:  
čkbr. 924/15 PAŠNJAK U RAKITKI sa 1455 čhv, a tvrtka HERBARIUM d.o.o. daje Općini 
Pitomača nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama u svom vlasništvu upisane u 
z.k. uložak broj 1351 k.o. Kladare i to: čkbr. 924/32 LIVADA RAKITKA sa 2523 m2, čkbr. 924/33 
LIVADA RAKITKA sa 2353 m2. 

Članak 3. 
Vrijednost nekretnine označene kao čkbr.  924/15 PAŠNJAK U RAKITKI sa 1455 čhv, a 

koju temeljem ove Odluke u vlasništvo stječe HERBARIUM d.o.o. iznosi 0,50 kn po m2, a što 
ukupno iznosi 2.616,56 kn (slovima: dvijetisućešestošesnaest kuna pedesetšest lipa). Vrijednost 
nekretnina označenih kao 924/32 LIVADA RAKITKA sa 2523 m2 i 924/33 LIVADA RAKITKA sa 
2353 m2, a koje temeljem ove Odluke u vlasništvo stječe OPĆINA PITOMAČA iznosi 0,50 kn po 
m2, a što ukupno iznosi 2.438,00 kn (slovima: dvijetisućečetristotridesetosam kuna). Razlika 
vrijednosti između nekretnina iznosi ukupno 178,56 kn (slovima: stosedamdesetosam kuna 
pedesetšest lipa) u korist nekretnine koju u vlasništvo stječe HERBARIUM d.o.o. 

Procjena vrijednosti nekretnina iz stavka 1. ovog članka izvršena je sukladno Odluci o 
cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13. i 3/14). 
 

Članak 4. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača na zaključenje Ugovora o zamjeni 

nekretnina kojim će se regulirati međusobna prava i obveze stranaka, a temeljem odredbi ove 
Odluke. 

Članak 5. 
Ova Odluka 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 je svima 
poželio sretan i blagoslovljen uskrs i pozvao nazočne na međunarodnu izložbu pisanica koja se 
održava u prostoriji turističke kućice. 

 
Sjednica je završena u 19,04 sati.     

          
                                               PREDSJEDNIK: 

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


