
Z A P I S N I K  
sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 02. rujna 2014. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/14-01/36, Urbroj: 2189/16-14-1 od 26. 
kolovoza 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. Željka Begović, 
 5. Marijan Mikec, 
 6. Tomislav Lovreković, 
 7. Josip Poljak, 
 8. Tomo Filipović, 
 9. Dinko Begović, 
 10. Vedrana Šantek, 
 11. Marin Aragović, 
 12. Zoran Kovač, 
 13. Mirko Pavleković, 
 14. Ivana Deskar, 
 15. Marijan Rengel, 
 16. Zlatko Majstor. 
 Nije nazočan Zdravko Sesvečan  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, 
 - 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, 
 - Zlatko Novak Jembri, tajnik Športske zajednice Općine Pitomača, 
 - Vanessa Kovač, predsjednica Savjeta mladih Općine Pitomača, 
 - županijski vijećnik: Marijan Čop, 
 - predstavnik medija, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
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Predsjednik Općinskog vijeća Damir Begović konstatira da je sjednici nazočno 16 

vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći  

 
D N E V N I    R E D : 

 
  - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice, 
 - Aktualni sat, 
   

1. Izvješće o radu Športske zajednice Općine Pitomača za 2013. godinu, 
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2014. godine,   
   3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine,  
     4. Financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 
godine,         
   5. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 
godine,       
 6. Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  30.06. 
2014. godine,          
   7. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 
godine, 
   8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,  
    9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu,      
         10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 
2014. godinu, 
         11.  Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača 
u 2014. godini,                          
         12. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Pitomača za 2014. godinu, 

13. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih 
cesta na području općine Pitomača za 2014./2015. godinu, 
         14. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica za sufinanciranje javnih radova 
         15.  Donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Pitomača, 
         16. Različito. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 16 glasova ZA. 
 
  
  - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice 
   
 Zapisnik sa 7. sjednice verificiran je sa 16 glasova ZA.  
 
  - Aktualni sat. 
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 Gosp. Zlatko Majstor pita da li će općina pomoći oko sufinanciranja udžbenika za ovu 
godinu te koji su kriteriji i da li će svi dobiti pomoć koji udovoljavaju propisanim kriterijima? 
 Gđa Monika Vranek odgovara da prema važećoj Odluci o socijalnoj skrbi Općina 
sufinancira udžbenike za školu na način da moraju biti kumulativno udovoljena dva kriterija i to: 
1. da obitelj ima u kućanstvu minimalno troje učenika (osnovna ili srednja škola) i 2. da prihod 
po članu kućanstva ne smije prelaziti 400,00 kuna. Zahtjevi se mogu podići u Općini, a 
zaprimati će se do kraja ovog mjeseca. Nadalje, podsjeća da odluku o iznosu predmetne pomoći 
donosi općinski načelnik, a svi koji udovoljavaju propisanim kriterijima ostvariti će pravo na istu. 
 
 Gđica Ivana Deskar  u ime mještana pita koliko je sredstava utrošeno u uređenje vrta 
Petra Preradovića i tko se sada brine za taj vrt koji je navodno u lošem stanju? Također pita da 
li ima zainteresiranih poduzetnika za poduzetničku zonu „Rakitka“ u Kladarama? 
 Gosp. Marinko Barčan iznosi da je u vrt uloženo cca 30.000,00 kuna prema projektu 
Turističke zajednice unatrag tri godine, a veći dio su sredstva Hrvatske turističke zajednice. 
Sredstva su utrošena na čišćenje starih stabala i uređenje manjeg dijela vrta, a u planu je 
detaljno uređenje vrta. 
 Gosp. Željko Grgačić na pitanje u svezi poduzetničke zone odgovara da se do sada 
nitko nije javio te je mišljenja da je to odraz krize koja sprječava investitore koji su prije bili 
zainteresirani da krenu s bilo kakvom investicijom. 
 Gosp. Damir Begović mišljenja je da je Općina napravila sve što je trebala, odnosno 
osigurala zemljište, opremila isto komunalnom infrastrukturom i ponudila niske cijene za to 
zemljište. Svi resursi Općine stoje na raspolaganju svim zainteresiranima. 
 
 Gosp. Marijan Rengel u svezi energetske učinkovitosti postavlja pitanje zašto Općina 
nije sudjelovala u sufinanciranju i da li su koji od javnih objekata uključeni u sufinanciranje 
(obnova fasada, pročelja i sl). 
 Gosp. Željko Grgačić  odgovara da se u to nastojalo krenuti u suradnji sa županijom 
kako bi mještanima omogućili dobivanje još povoljnijih uvjeta, ali prema zadnjoj informaciji, 
županija mora provesti natječaj posebno, pa se stoga i općina mora na Fondu posebno prijaviti.  
  

TOČKA 1. 
 

Izvješće o radu Športske zajednice Općine Pitomača za 2013. godinu. 
  
 Gosp. Zlatko Majstor pohvaljuje izvješće, ali je zamolio pojašnjenje o samom radu i 
financiranju Športske zajednice. 
 
 Gosp. Zlatko Novak, tajnik ŠZOP, upoznao je nazočne s ciljevima same ŠZOP i 
istaknuo da je glavni cilj povećanje broja žitelja s područja općine Pitomača u bavljenju 
športom, a posebno djece i mladeži. Iznosi da je ŠZOP osnovana 2008. godine i u tom trenutku 
djelovalo je 14 športskih udruga i 4-5 % stanovništva općine Pitomača bavilo se športskim 
aktivnostima dok za usporedbu sada u 2014. godini, djeluje već 30 udruga i broj žitelja koji se 
bave športom porastao je na 15-20 %. To je daleko od krajnjih ciljeva, ali pokušava se bar kroz 
10 godina stići razvijenije zemlje u EU koje imaju 50-60 % ljudi koji se bave športom. 
Napominje da iz bavljenja športom proizlazi povećanje kvalitete života djece i mladih, ali i s 
financijske strane, razvijenije zemlje već sada broje velike uštede prema farmaceutskim 
industrijama, odnosno nastoji se HZZO-u kroz taj sistem športa uštedjeti velika sredstva. Što se  
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tiče proračuna ŠZOP za 2013. godinu, isti je iznosio 700.000,00 kuna, ali taj iznos je podignut 
na 850.000,00 kuna iz razloga što se radilo na projektima prema Hrvatskom olimpijskom odboru 
i ŠZ Virovitičko - podravske županije, tako da se uspjela prihodovna strana povećati na 
850.000,00 kuna, a sredstva su strogo namjenski utrošena za šport - školu nogometa, školu 
košarke, karate klubove, rukometni klub. Sami troškovi ŠZOP iznose 110.000,00 kuna od čega 
se 20.000,00 kuna troši na održavanje kombija koji je dobiven od Hrvatskog olimpijskog 
odbora, a svim športskim udrugama taj kombi dobro dođe. Sredstva ŠZOP dijele se kroz 
kriterije prema normativu Hrvatskog olimpijskog odbora koji su izrađeni tako da se bodovanje 
vrši ovisno o tome koliko udruga ima djece, gdje se natječu i sl.  
 Gđa Željka Begović  iznosi primjedbu koja se odnosi na održavanje memorijalnog 
turnira prije dva tjedna u Kladarama koji je kao i svake godine održan u čast poginulog 
branitelja Zdravka Pankaza, a na kojem nije bio nazočan nitko od predstavnika općine niti 
braniteljske udruge, pa je interesira zašto dolazi do takvih propusta. Smatra da bi organizacija 
trebala biti bolja, a to sigurno nije samo slučaj u Kladarama već i u ostalim naseljima. 
 Gosp. Zlatko Novak napominje da je on osobno bio nazočan na turniru, ali ne kao 
općinski službenik.  
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je NK Kladare bio organizator turnira, te navodi da 
ni on kao predsjednik Vijeća nije ove godine bio pozvan. 
 Gosp. Željko Grgačić izražava žaljenje što nisu dostavljeni pozivi jer je i općina 
organizator tog turnira pa će se ispitati zašto NK Kladare nije nikoga pozvalo. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 16 glasova ZA, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
  

1. Prihvaća se Izvješće o radu Športske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01. 
01. do 31.12.2013. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 2. 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 30.06.2014. godine. 
  
 Obzirom da je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača dostavljen u 
materijalima sa detaljnim pojašnjenjem, predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
 
 Gđica Ivana Deskar ima pitanje u svezi rashoda - pozicija ostali nespomenuti rashodi 
poslovanja, na što se ti rashodi odnose?. 
 Gđa Zlata Kovačević odgovorila je da su pod ostalim nespomenutim rashodima u 
ukupnom iznosu od 1.319.966,99 Kn, knjižena sredstva - rashodi vezani uz vansudsku nagodbu 
sa Osijek - Koteks d.d.  i pravomoćnu sudsku presudu u slučaju „Tudić“, a u izmjenama i 
dopunama proračuna vidljivo je da se otvara nova stavka za te isplate. 
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 Gosp. Marijana Rengela zabrinjava slabo punjenje proračuna u prvih šest mjeseci (40 
%) te nije siguran da će se planirani proračun za ovu godinu ostvariti do kraja godine. 
 Gđa Zlata Kovačević pojasnila je da je manje ostvarenje poreznih prihoda iz razloga 
manje ostvarenih sredstava od poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor budući rješenja nisu 
izdana u prvoj polovici ove godine, ali ti će se prihodi ostvariti u sljedećem razdoblju. Također 
nisu ostvarena sredstva od pomoći iz državnog proračuna iz razloga što se sredstva od 
nominiranih projekata ili nisu ostvarila ili će se ostvariti do kraja godine. Također u ovom 
razdoblju do 30.06. nisu knjižena sredstva rente za travanj, svibanj i lipanj jer se renta  
doznačila tek u srpnju tako da će se to vidjeti u drugoj polovici godine. Stoga je i ostvarenje 
proračuna samo 40 %. 
 Gosp. Damir Begović nadovezao se na raspravu i iznio mišljenje ukoliko se renta bude 
ostvarivala u iznosu kao za prvih šest mjeseci, može se očekivati 20 %-tno povećanje s te 
osnove. 
 Gosp. Zorana Kovača interesiraju kapitalne pomoći iz državnog proračuna, te traži 
pojašnjenje zašto neki projekti nisu nominirani, na što je gosp. Željko Grgačić odgovorio da 
projekti jesu nominirani, ali nisu odobreni (npr. iz Fonda za zaštitu okoliša dobiven je odgovor 
da projekt nije odobren iz razloga što općina treba suglasnost HEP-a za proširenje mreže i 
pojačanje struje, a općina niti je išla u proširenje mreže niti u pojačanje struje). 
 
 Gosp. Zlatko Majstor  konstatira da su tri najveće rashodovne stavke slučaj „Tudić“, 
Osijek - Koteks i sredstva od elementarne nepogode te predlaže da svi vijećnici dobiju presliku 
presuda za slučaj „Tudić“. Isto tako zatražio je dostavu podataka o isplatama štete od 
elementarne nepogode. 
 Gosp. Damir Begović odgovorio je da će se vijećnicima dostaviti pismeni odgovor o 
slučaju Tudić, a što se tiče isplate sredstava za elementarne nepogode, sve informacije mogu se 
dobiti u općini.  
 
  Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Marijan Rengel, Zoran Kovač) i 1 glasom PROTIV (Zlatko Majstor), usvojilo je 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2014. GODINE 

 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2014. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće, također je donijelo slijedeći: 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prima se na znanje pregled zaduženja i naplate općinskih poreza za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2014. godine i to: 
- porez na tvrtku odnosno naziv, 
- porez na potrošnju, 
- porez na reklame, 
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- porez na kuće za odmor. 
 
2. Detaljni pregled zaduženja i naplate poreza sastavni je dio ovog zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 3. 
 
    Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2014. godine. 
    
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi mišljenje da će se slučaj „Tudić“ dugo rješavati kao i slučaj 
“Baković“, a  ukoliko se uspije u revizijskom postupku, teško će se ta sredstva naplatiti. Smatra 
da je propust što se ne pokušava utvrditi nečija odgovornost. 
 Gđa Monika Vranek podsjeća da je podnijeta revizija na pravomoćnu presudu i u 
slučaju „Baković“  i  u slučaju „Tudić“ te napominje kako je najvažnije da je Općina podnijela 
sve pravne lijekove koji su joj bili na raspolaganju, a potrebno je sačekati ishod revizije. 
 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora o razlogu neodržanog Natura rock festivala, općinski 
načelnik je odgovorio da se festival trebao tradicionalno održati ove godine, ali obzirom da u to 
vrijeme nije bilo dovoljno sredstava u proračunu, odlučeno je da se neće ići u organizaciju istog. 
Navodi da ukoliko bude slijedeće godine bolja situacija, festival će se održati. 
 
 Gosp. Zoran Kovač navodi da je iz izvješća vidljivo da je projekt za „Zavičajni muzej“ 
sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja pa ga zanima u kojem postotku, na što 
je pročelnik gosp. Marinko Barčan odgovorio da je to okvirno 65 %. 
 
 Gosp. Marijan Rengel upućuje pitanje vezano uz subvencije poljoprivrednicima i 
gospodarstvenicima, odnosno koji su kriteriji i koje su obveze tih gospodarstvenika, koje uvjete 
moraju zadovoljiti, koliko ljudi moraju zaposliti i sl. Ukoliko imaju projekte, da li se mogu javiti u 
općinu za pomoć? 
 Načelnik je odgovorio da npr. Čajkulić ide u proširenje 6 ha zemljišta koje stavlja pod 
staklenike pa mu je potrebna struja za pumpe za vodu te uz 17 zaposlenih namjerava 
zapošljavanje još najmanje 10 ljudi, što će doprinijeti plaćanju poreza općini. Isto tako 
napominje da je Poljoprivredna zadruga „Virovitičko povrće“ bila zainteresirana za preseljenje 
svog sjedišta u  općinu Pitomača, te su sada na lokaciji u Dravskoj ulici u Pitomači. Napominje 
da se svi zainteresirani mogu javiti u općinu gdje će dobiti svu potrebnu pomoć, a o tome se 
može izvjestiti i na općinskim stranicama.  
 Gosp. Zorana Kovača interesira kolika je šteta za elementarne nepogode bila 
isplaćena po hektaru, na što je gosp. Marinko Barčan odgovorio da to ovisi o prinosima i 
kulturi, a gosp. Josip Poljak nadovezao se na raspravu i odgovorio da se npr. za duhan 
dobivalo cca 700 kn/ha zemljišta. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 
Marijan Rengel, Zoran Kovač, Zlatko Majstor) donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

  
1. Prihvaća se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 

01. do 30.06.2014. godine. 
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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 4. 
 
    Financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine.    
    
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» 

za razdoblje od 01. 01. do 30. 06.2014. godine 
 

1. Usvaja se Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine u kojem su iskazani: 

     Planirani:       Ostvareni:  % izvršenja 
 

Prihodi: 
 

   2.732.000,00      1.146.511,35        41,97 

Rashodi: 
 

   2.732.000,00      1.209.377,50        44,27 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

            -       -  62.866,15  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

     112.656,75         112.656,75  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

           49.790,60  

 
2. Financijski izvještaj  Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. 

godine sastavni je dio ove Odluke. 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 
 Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja 

do 30. lipnja 2014. godine. 
2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
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3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 6. 
      
 Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do  
30.06. 2014. godine.    
 
   Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o usvajanju Financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine 
 

1. Usvaja se Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine u kojem su iskazani: 

       Planirani:         Ostvareni:    % izvršenja 
 

Prihodi: 
 

     373.000,00       122.177,00         32,76 

Rashodi: 
 

     373.000,00       123.844,61         33,20 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

             -       -  1.667,61  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

        6.753,19          6.753,19  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

          5.085,58  

 
2. Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2014. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 
 Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2014. godine. 
 
    
 Gosp. Marijan Rengel ima primjedbu na visoku cijenu interneta za korisnike Knjižnice 
koja iznosi 10,00 kn/satu korištenja, te navodi da bi PRO-PING omogućio besplatni internet, na 
što je gđica Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice pojasnila da je dobila 
naputak od informatičara koji održavaju knjižničarske programe da se ne prelazi na druge 
mreže, već da se ostaje na T-com-u. 
 Gosp. Damir Begović predložio je da se to ispita, pa ukoliko postoji mogućnost, 
pohvalno je da PRO-PING omogući besplatni internet za korisnike Knjižnice. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. 

siječnja do 30. lipnja 2014. godine. 
2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 
Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. 

 
 Gđa Monika Vranek  navodi da sadašnjoj v.d. ravnatelja ističe mandat krajem prosinca 
ove godine, a prema važećem Statutu propisana je obveza osnivača o raspisivanju javnog 
natječaja najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja. Stoga se predlaže donošenje 
Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno 
na rok od četiri godine. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
  

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
 

1. Raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i 
čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od četiri godine. 

2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice. 

 
3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- dr.sc. Vesna Bedeković, za predsjednika, 
- Rikard Bakan, dipl.oec, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Statuta Knjižnice i čitaonice 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) koje reguliraju postupak i uvjete za 
izbor ravnatelja. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), 
Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u  
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javnom glasilu.  
 U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje sve 
donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 

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

TOČKA 9. 
 
 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu.      
          
 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu sa detaljnim 
obrazloženjem dostavljene su u materijalima te predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 
 Gosp. Marijan Rengel  zatražio je pojašnjenje za raspoloživa sredstva iz prethodnih 
godina, odnosno na što se konkretno odnose, budući je prošle godine bio deficit od 40 %.  Pita 
što se poduzima da se smanji rashodovna strana jer se svake godine ide u sve veći manjak. 
 Gosp. Damir Begović ne slaže se s takvim mišljenjem jer proračun nije u nikakvom 
minusu, već stanje proračuna na dan 30.06. iznosi 180.000,00 kuna. 
 Gđa Zlata Kovačević podsjeća da je s 30.12.2013. godine prenesen saldo od 
2.200.008,98 kuna što znači da nije bilo nikakvog gubitka, ali gosp. Marijan Rengel navodi da 
Općina ima zaduženje (kredit za srednju školu) koji će trebati vraćati.  
 Gosp. Damir Begović osvrnuo se na izgradnju Srednje škole  i izrazio mišljenje da je 
država trebala financirati izgradnju škole u Pitomači kao i u svim ostalim općinama pa bi naša 
općina sudjelovala sa samo 10 % sufinanciranja. Srednja škola je svakako trebala Pitomači jer 
je postojala opasnost da se postojeća škola zatvori i da djeca s područja naše općine nemaju 
srednju školu.  
 Gosp. Željko Grgačić  iznosi da Općina ima dovoljno sredstava za vraćanje postojećeg 
kredita i niti u jednom trenutku nije bilo problema s vraćanjem kredita u ovih šest mjeseci, bez 
obzira što do lipnja nisu bila doznačena sredstva rente za 4 - 6 mjesec. 
 Gosp. Josip Poljak podsjeća kako se smatralo da je srednja škola potrebna našoj 
općini i stoga se krenulo u izgradnju te se mislilo da će i država barem simbolično sudjelovati sa 
svojim sredstvima. 

Gosp. Marijan Rengel  je mišljenja da je srednja škola s današnjeg gledišta 
opterećenje za proračun, a ta sredstva mogla su se uložiti u gospodarstvo.  
 Gosp. Ivan Erhatić ne slaže se s konstatacijom gosp. Marijana Rengela  i smatra da 
se u tom trenutku nije krenulo u gradnju, stara škola bila bi zatvorena i Pitomača nikada ne bi 
ponovno dobila srednju školu. Roditeljima se svakako pomoglo da uz što manje putovanja i 
sredstva za isto, djeca imaju kvalitetno obrazovanje, a ova investicija može biti samo za 
pohvalu. 

Gosp. Željko Grgačić osvrnuo se i na raspodjelu sredstava rente za općine, prema 
kojoj je sama Općina Pitomača s ovim novim načinom raspodjele rente ostala ove godine bez  
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cca 4.000.000,00 kuna. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 3 glasa PROTIV (Ivana Deskar, 
Marijan Rengel, Zoran Kovač) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor), donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 
 

 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu sastavni su dio zapisnika 
i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 10. 
 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača 
za 2014. godinu. 
   
   Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača 
za 2014. godinu 

 
Članak 1. 

U članku 12. stavku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača na 2014. godinu 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/13), iza riječi «“Komunalno Pitomača“ d.o.o. 
Pitomača» stavlja se zarez i dodaju se riječi: «“Vodakom“ d.o.o. Pitomača». 

 
Članak 2. 

U članku 16. riječ „općine“ zamjenjuje se riječju „korisnika“. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 11. 
 

Izmjena Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 
Pitomača u 2014. godini.                       
 
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je ova točka vezana uz izmjene proračuna. 
 Na upit gđice Ivane Deskar da li je ova razlika nastala zbog isplate štete od 
elementarne nepogode, odgovoreno je potvrdno.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2014. GODINI 
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Članak 1. 
 
U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2014. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 11/13), iznos «545.000,00» 
zamjenjuje se iznosom «1.385.000,00», a riječi u zagradi «slovima: petsto četrdeset pet tisuća 
tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «milijun tristo osamdeset pet tisuća kuna». 

 
Članak 2. 

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2014. godinu. 

 
Gosp. Damir Begović napominje da je ova točka također vezana uz izmjene 

proračuna. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Ivana Deskar, 

Marijan Rengel, Zoran Kovač, Zlatko Majstor), donijelo je 
 

IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2014. GODINU 

 
Članak 1. 

           U  članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2014. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 11/13), 
iznos «1.410.000,00» zamjenjuje se iznosom «1.160.000,00». 
 

Članak 2. 
 U članku 6. stavku 2. iznos «400.000,00» zamjenjuje se iznosom «150.000,00». 
 U članku 6. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 

Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 

1. 

Rekonstrukcija javne rasvjete  
na području općine Pitomača zamjenom 
rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića 
javne rasvjete iz postojećih trafostanica 

Rekonstrukcija  

                                                                      U K U P N O: 150.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača (150.000,00 kuna)  
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Članak 3. 

 U članku 7. stavku 2. iznos «200.000,00» zamjenjuje se iznosom «150.000,00». 
 U članku 7. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
 Rb.Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. 
Vodosprema i vodoopskrbni sustav 
naselja Sedlarica, Turnašica i Otrovanec 

Izgradnja  

                                                                         U K U P N O:      150.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 

 
Članak 4. 

 U članku 8. stavku 2. iznos «250.000,00» zamjenjuje se iznosom «300.000,00». 
 U članku 8. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela naselja  
Pitomača (Vinogradska ulica) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 

 
Članak 5. 

             Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 13. 
 

Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2014./2015. godinu. 
          

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 

 
O D  L  U  K  U  

o izboru osobe za povjeravanje poslova  
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača 

za 2014./2015. 
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1. Odabire se ponuda „KOGRAD“ vl. Ivan Kostelac, Pitomača, A. Šenoe 16, OIB: 
55359129997, sa ukupnom cijenom ponude od 383.000,00 kuna za sklapanje ugovora o 
povjeravanju obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača. 
 
 2. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva 
se obavljanje komunalnih poslova: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje površina koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 
razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz 
nerazvrstane ceste na rok od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora. 
 
 3. Na temelju ove odluke Općinski načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa odabranim 
ponuditeljem ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Pitomača. 
 
 4. Cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim 
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove Odluke. 
 
 

TOČKA 14. 
 

Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica za 
sufinanciranje javnih radova. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, 

 za sufinanciranje javnih radova 
            
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica (u nastavku: Zavod), za 
sufinanciranje javnih radova i to: 
- mjera „Mladi za zajednicu“ - mini javni radovi za mlade, projekt „Uređenje okoliša i objekata 
bivših karaula na području općine Pitomača“ i 
- mjera „Radom za zajednicu i sebe“ - projekt „Uređenje cestovnog pojasa i kanalske mreže u 
nadležnosti općine Pitomača“ i projekt „Uređenje groblja na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
 Na traženje Zavoda, Općina Pitomača daje osiguranje u obliku dvije ovjerene bjanko 
zadužnice na iznos do 100.000,00 kuna i do 50.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pitomača za ovjeravanje bjanko zadužnica iz 

članka 2. ove Odluke pred Javnim bilježnikom i dostavljanje ovjerenih bjanko zadužnica Zavodu. 
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Članak 4. 

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

TOČKA 15. 
 
  Donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Damir Begović pojašnjava da je donošenje ove Odluke vezano uz usklađivanje sa 
odredbama novog Zakona o savjetima mladih. Detaljno obrazloženje dostavljeno je u 
materijalima. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 16 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o osnivanju Općinskog savjeta mladih 

Općine Pitomača 
 

 Odluka o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i 
objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 16. 
 
         Različito. 
 
 Gđica Ivana Deskar pohvaljuje izgled novih web stranica Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor postavlja pitanje u svezi sanacije otpada, odnosno pita da li 
Općina ima plan sanacije otpada, na što je načelnik gosp. Željko Grgačić odgovorio da je plan 
sanacije otpada u izradi, a radi se i na tome da se ide na reciklažno dvorište, ali to će potrajati. 
Obavljeni su i razgovori sa županijom, a vjerojatno će biti gotovo i regionalno odlagalište. 
Budući u samoj Pitomači ima 10 mjesta za razvrstavanje smatra da ne bi trebalo biti problema.
 Gosp. Marijan Čop daje informaciju da je na zadnjoj županijskoj skupštini rečeno da 
se odustaje od regionalnog odlagališta u Virovitici i napravilo bi se odlagalište u Koprivnici pa bi 
Virovitica također tu spadala. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora da li radi pročišćivač, načelnik je odgovorio 
potvrdno. 
 
 Gosp. Zoran Kovač ukazuje na problem oborinskih voda u njegovoj ulici u naselju 
Sedlarica, koje stvaraju velike probleme mještanima  pa je zamolio da Općina nešto poduzme 
jer pod takvim uvjetima je u toj ulici teško živjeti. Također ga interesira parcelacija Bogovićevog 
zemljišta na koju se čeka već godinu dana te pita zašto se toliko dugo čeka na rješenje iz Ureda 
za graditeljstvo? 
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Gosp. Željko Grgačić potvrđuje da je upoznat sa problemom oborinskih voda, ali 
pojašnjava da je ove godine bilo puno oštećenja na svim putevima pa je i puno poljskih puteva  
sanirano. Upućuje i na problem nabave žutog šljunka koji je potreban za šljunčanje. 
 
 Gđa Željka Begović ima primjedbu na postojeće „vrišteće“ fasade u centru Pitomače 
koje su zapravo pravo ruglo te pita da li postoje instrumenti da se to izmjeni, odnosno 
onemogući preuređenje na takav način. 
 Gosp. Rikadr Bakan odgovorio je da se to može propisati jedino detaljnim 
Urbanističkim planom, a to opet iziskuje velika sredstva.  
 
 
 Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik 
zaključuje sjednicu u 20,25 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 

 
                         PREDSJEDNIK 
                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                          Damir Begović, v.r. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


