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

održane 28. svibnja 2018. godine 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/16, URBROJ: 2189/16-18-1 od 23. 
svibnja 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 13 

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. Danijel Bijuk, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Zlatko Majstor, 
13. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec te Irena Horvat, Mario Čajkulić i Mirko Pavleković koji su 
ispričali svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
- Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, 

 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- 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, 

- Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
 - 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 7. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
          
          1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, 
          2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, 
          3. Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2018. godinu, 
          4. Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, 

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. 
godini, 
 6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. 
godini, 

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Uređenje pješačke 
staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj - Varaždin, Vinogradska ulica 
u Pitomači“, 

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, 

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova rodne kuće 
Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, 

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta 
„ZAJEDNIČKI DOM“. 

11. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „CENTAR 
KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U 
PITOMAČI“, 

12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, 
          13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
 14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području općine Pitomača, 

15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, 

16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 
17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

za 2018. godinu. 
    Predloženi dnevni red verificiran je sa 13 glasova ZA. 
  
   - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice 
 
   Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA. 
 
  - Aktualni sat 
  
 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je unatrag dvije sjednice predlagao da se razmisli o 
ukidanju naknade OPG-ima s područja općine Pitomača za korištenje štandova na tržnici te je 
bilo  
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rečeno da će se to razmotriti, ali već je prošlo dosta vremena, a nije se ništa poduzelo. Također 
podsjeća da je predložio uređenje pješačke staze u Dravskoj ulici u Pitomači za koju je također  
bilo rečeno da će se do slijedeće sjednice napraviti troškovnik i izvjestiti da li se ide u te radove. 
Nadalje je zamolio da se Općina izjasni da li će sudjelovati u nabavi udžbenika za osnovnoškolce 
za novu školsku godinu tako da roditelji znaju da li trebaju kupovati knjige. Podsjeća da se od 
ove godine mijenja kompletni sadržaj školskih udžbenika te će trebati sve nove knjige pa je 
sada krajnje vrijeme da se o tome izjasni. Zahvaljuje na odgovoru u svezi donacija 
gospodarstvu te izvješćuje vijećnike da su iste dobili: OPG Martinušić iz Turnašice u iznosu od 
13.500,00 kuna i Mario Rengel iz Sedlarice u iznosu od 40.300,00 kuna.  
 Gosp. Marin Aragović, vezano uz nabavu udžbenika, navodi kako je danas dobivena 
informacija da će Virovitičko - podravska županija kupiti knjige za sve prvašiće na području 
cijele županije. 
 Gosp. Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika, odgovorio je da će se odgovori na 
ova postavljena pitanja dostaviti u pismenom obliku. 
   
 Gosp. Tihomir Gregurek  podsjeća da je na prethodnoj sjednici Vijeća postavio pitanje 
o odlaganju fekalija u potoke i na mjesta koja su u blizini vodocrpilišta na Lisičinama između 
Dinjevca i Pitomače te je na istoj dobio odgovor da bi trebalo prijaviti sve one za koje se ima 
saznanja da to rade. Upozorava da Općina ima vodocrpilište i vodospremu te se puno ulaže u 
vodoopskrbni sustav, a voda se crpi na Lisičinama na kojima i dalje nisu postavljene table 
kojima se zabranjuje dovoz fekalija u obližnje kanale, agacije i sl. Smatra da bi posljedice mogle 
biti velike i da je krajnje vrijeme da se prijave svi koji to rade, kako se ne bi dogodilo ono što se 
dogodilo u Slavonskom Brodu, tako da taj problem treba hitno riješavati. 
 Gosp. Ivan Erhatnić odgovara da su poduzete određene radnje te su naručene table 
koje će se postaviti, ali dovoz fekalija nije u nadlženosti općinskog komunalnog redara. 
 Gosp. Tomislav Tišljar potvrđuje da su table naručene, a pronađeno je nekoliko mjesta 
gdje se fekalije izlijevaju, ali to je već u nadležnosti Hrvatskih voda te će se izvjestiti vodočuvara 
i vodopravnog inspektora i pokušati dogovoriti na koji način se to može riješiti. 
 Gosp. Tihomir Gregurek nije zadovoljan sa odgovorom jer ponavlja da može nastati 
veliki problem ukoliko se u najskorije vrijeme ništa ne poduzme. 
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da na žalost ima nesavjesnih ljudi koji ne razmišljaju na 
takav način. 
  

TOČKA 1. 
 

        Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 
Obzirom da su u materijalima dostavljene I. izmjene i dopune Proračuna za 2018. 

godinu sa detaljnim obrazloženjem, predsjednik Općinskog vijeća zamolio je pročelnika za 
kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da sukladno odredbama Zakona o proračunu, općinski 
načelnik izradio je I. izmjene i dopune Proračuna i predložio ih Općinskom vijeću na usvajanje. 
Podsjeća da se svake I. izmjene rade iz razloga da se u Proračun uključi preneseni saldo iz 
2017. godine, a razlog je i uključivanje namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika u 
općinski proračun što u dosadašnjim slučajevima nije bilo rađeno na takav način, ali je sada 
napravljeno na sugestiju državne revizije. To dovodi do povećanja određenih proračunskih 
stavki i utvrđivanja jedne vrste novog prihoda, ali i nekih drugih troškova koji su se do sada 
vodili isključivo u financijskim planovima proračunskih korisnika.  
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Jedan od razloga za predlaganje ovih izmjena i dopuna je ostvarenje ili neostvarenje 
određenih proračunskih pozicija na stavkama prihoda i rashoda. Konkretno, prihodi proračuna 
sa dosadašnjih 29.990.000,00 kuna predloženi su za povećanje u iznosu 3.826.000,00 kuna i 
kada se pribroji saldo od prethodne godine u iznosu od 1.381.682,01 kuna, dobije se iznos 
općinskog proračuna i na strani prihoda i na strani rashoda u iznosu od 35.197.682,01 kuna. 
Prihodi poslovanja predloženi su za promjenu prvenstveno iz razloga promjene sustava razdiobe 
prihoda od poreza na dahodak i uvođenja kategorije fiskalnog poravnanja što nije bio slučaj 
prethodnih godina, a zbog vremena donošenja Proračuna za ovu godinu, isto nije bilo uključeno 
u njega. Stoga je prijedlog da se porez i prirez na dohodak poveća za 6.557.000,00 kuna, dok 
se istovremeno za 4.228.000,00 kuna smanjuju pomoći koje su se ostvarivale do 31.12. 
prethodne godine, a u trenutku donošenja Proračuna, nisu ukalkulirane u novi proračun Općine 
za ovu godinu. Ukazuje na novu kategoriju kod prihoda, a to su prihodi od prodaje proizvoda i 
roba te pruženih usluga i prihodi od donacija koji do sada nisu bili na takav način u proračanu, 
ali upravo zbog dobivenih donacija (Centar za kulturu „Drago Britvić“ i za sufinanciranje 
investicije izgradnje pješačkog prijelaza preko ŽCPR-a u Pitomači) otvorene su nove pozicije. 
Nadalje navodi da su pozicije rashoda detaljno obrazložene i ovise o pozicijama općinskih 
prihoda, a tu je istaknuo stavku vezanu uz program za izradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture jer budući da Hrvatske vode namjeravaju izdvojiti 2.000.000,00 kuna, ostaje 
obveza općini da izdvoji određena sredstva (500.000,00 kuna). Također je povećana pozicija za 
javne potrebe u zdravstvu jer je ugovorena deratizacija za proljetni i jesenski tretman, a trebalo 
je osigurati i više sredstava na poziciji Veterinarske usluge zbog zbrinjavanja životinja. Između 
ostalog istaknuo je da su stavke proračunskih korisnika sada stavljene u općinski proračun pa je 
stoga bilo potrebno otvoriti nove stavke jer sada npr. u prihod općine ulazi i 250.000,00 kuna 
od Centra za kulturu koje je isti dobio od Ministarstva kulture za uređenje pozornice Doma 
kalture, a također ulaze i npr. sredstva uplate roditelja za dječji vrtić kao i sredstva koja 
knjižnica ostvaruje za nabavu knjiga ili čanarine korisnika. 
 Gosp. Tihomira Gregureka interesira stavka poreza i prireza na dohodak koja se 
povećava za dupli iznos te je zamolio za pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da su u planu planirana sredstva u iznosu od 
6.000.000,00 kuna kod stavke poreza na dohodak od nesamostalnog rada što je na razini 
prošlogodišnjeg ostvarenja. Kao poziciju proračuna kod ove tekuće pomoći iz državnog 
proračuna planirano je u proračunu 2.328.000,00 kuna za tekuće pomoći te iznos od 
1.900.000,00 kuna za kapitalne pomoći iz državnog proračuna i kada se sve zbroji, dobije se 
iznos od cca 10.000.000,00 kuna. Ovim izmjenama predloženo je ukidanje tekućih i kapitalnih 
pozicija jer je zakonska obveza da se knjiži kao fiskalno izravnanje. Stoga je sada na toj poziciji i 
porez na dohodak i novo fiskalno izravnanje.  

Gosp. Tihomir Gregurek navodi kako je na rashodovnoj strani vidljivo da je isplaćen 
iznos od 2.464.552,00 kuna pomoći u ovoj godini pa ga interesira koje su to pomoći isplaćene, 
na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da se radi o isplati sredstava za štetu od 
elementarne nepogode koja su došla u općinski proračun krajem prošle godine, a isplaćena su 
do 10. siječnja ove godine.  
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Gosp. Danijel Bijuk osvrnuo se na program javnih potreba u sportu gdje se predlaže 
povećanje u iznosu od 135.500,00 kuna. Napominje da bi se pojašnjenje navedeno u 
obrazloženju proračuna koje glasi: „Sredstva za realizaciju programa predlažu se za povećanje u 
iznosu od 135.500,00 kuna, a zbog financiranja različitih sportskih događanja na području 
općine za koja osnovnim proračunom nije bilo moguće osigurati dovoljno financijskih 
sredstava“, moglo svakako protumačiti. Smatra da nema neke ozbiljnije kontrole dodjeljenih 
sredstava na način da svima bude poznata svaka kuna koja odlazi iz proračuna. Pohvaljuje 
ulaganja u sport jer se to višestruko odražava na psihosocijalni  i zdravstveni status svih, ali je 
mišljenja da ta sredstva često puta završavaju svugdje osim tamo gdje bi trebala. Podsjeća da u 
svim klubovima na području općine Pitomača roditelji plaćaju članarinu za bavljenje njihove 
djece sportom, a proračunom su podignuta sredstva na 1.085.500,00 kuna te je nedavno u 
izvješću Sportske zajednice bilo navedeno da se 200.000,00 kuna ciljano troši za školu 
nogometa NK Pitomača. Još jednom postavlja pitanje da li je netko ispitao kuda su izdvojena ta 
sredstva, dok se istovremeno naplaćuje i članarina. Podržava svako povećanje proračuna za 
sport, ali naglašava da se ne slaže s time da se 1.085.500,00 kuna izdvaja za sport, a istodobno 
da djeca i roditelji još plaćaju trenere djeci koja se bave sportom (npr. za nogomet 100,00 
kuna). Ponavlja da treba napraviti kvalitetniju i bolju kontrolu utroška sredstava za sport. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da sredstva koja su bila planirana za sport u I. krugu, 
nedostatna su za sve one koji su potraživali sredstva za rad (npr. kuglana, nogomet, rukomet, 
atletika, bodi bilding...), ali kontrola postoji za sve koji dobivaju sredstva iz proračuna.  
 Gosp. Dinko Begović podsjeća da je gosp. Tihomir Gregurek nedavno zatražio pismeni 
odgovor u svezi donacije sportskim klubovima i svi vijećnici dobili su pismeni odgovor, a ukoliko 
bilo tko treba pojašnjenje, općinske službe su na raspolaganju. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek), donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 
ZA 2018. GODINU 

 
 /I.Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu sastavni su dio 
zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
TOČKA 2. 

 
   Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u skladu sa donijetim izmjenama i dopunama 
Proračuna potrebno izvršiti i izmjenu Odluke o izvršavanju Proračuna. 

 
           Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović), donijelo je 
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O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu 

  
 
 /Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomča za 2018. godinu sastavni je dio 
zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/. 

 
TOČKA 3. 

   
          Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu. 

 
 U materijalima je dostavljen prijedlog izmjene Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u skladu sa donijetim izmjenama Proračuna te predsjednik otvara 
raspravu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 

 
Članak 1. 

U članku 2. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17) 
iznos „710.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.285.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: 
„sedamsto deset tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun dvjesto osamdeset pet tisuća 
kuna“. 
 

Članak 2. 
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 

           „Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2018. 
godini procjenjuju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s 
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja:    Vrsta radova:  Procjena troškova: 

1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. 
Vodoopskrbni sustav naselja Sedlarica, 
Turnašica i Velika Črešnjevica, tzv. „visoka 
zona  

Izgradnja 
 

                                                                        U K U P N O: 500.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
”. 

Članak 3. 
   U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: 
           „Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2018. godini procjenjuju 



se u iznosu od 250.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova 
gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za 
komunalnu djelatnost: 
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: 250.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača 
“. 

Članak 4. 
  U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
            „Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2018. godini procjenjuju se u 
iznosu od 425.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 

1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Izgradnja pješačkog prijelaza preko 
ŽCP-a Pitomača 

Izgradnja 225.000,00 kuna 

2. 
Izgradnja ceste u Pitomači (Ulica Svetog 
Ivana Nepomuka) 

Izgradnja 200.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 425.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
". 

Članak 5. 
             Odluka o izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
TOČKA 4. 

 
Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je zakonska obveza donošenja ovog Programa te se isti 
predlaže u dostavljenom tekstu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 
PROGRAM 

korištenja prihoda ostvarenog od naknade 
za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u 2018. godini 
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Članak 1. 
 Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod 
su Općine Pitomača u dijelu od 30% ukupno naplaćenih sredstava za zemljište na području 
općine Pitomača. 

 
Članak 2. 

 Sredstva iz prethodnog članka namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, 
navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 
 

Članak 3. 
 Proračunom Općine Pitomača u 2018. godini planiran je prihod od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 Sredstvima iz članka 3. ovog Programa u 2018. godini planira se sufinanciranje izmjere 
državnog poljoprivrednog zemljišta kroz Program poticanja razvoja gospodarstva. 

 
Članak 5. 

 Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu navedenog Programa. 
 

Članak 6. 
 Ovaj program biti će objavljen u ˝Službenim novinama˝ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
 

 Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 
2018. godini. 
            
 U materijalima je dostavljen prijedlog javnih potreba u kulturi u kojem su utvrđene 
određene aktivnosti u kulturi koje se financiraju iz Općinskog proračuna u ovoj godini te 
predsjednik otvara raspravu. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi na području  
općine Pitomača u 2018. godini 

 
I. 

 Programom javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti  u kulturi koje će se financirati iz Proračuna 
Općine Pitomača za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun). 
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II. 
 Javne potrebe u kulturi na području općine Pitomača ostvarit će se: 
 - djelovanjem ustanova kulture, udruženja i udruga u kulturi, te promicanjem i poticanjem 
umjetničkog i kulturnog stvaranja, 
 - investicijskim održavanjem i adaptacijom objekata kulture, sakralnih objekata i spomenika 
kulture, 
 - akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, 
 - održavanjem i nabavom nove opreme, 
 - stručnim radom u području kulture. 
 

III. 
 Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 
Proračunu i to za: 

- financiranje djelatnosti udruga u kulturi u iznosu 260.000,00 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi „Knjižnica i čitaonica Pitomača“ u iznosu 212.000,00 

kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi Centar za kulturu „Drago Britvić“ u iznosu 425.000,00 

kuna. 
 

IV. 
 Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog Programa raspoređuju se korisnicima na temelju 
provedenog javnog natječaja ili javnog poziva.    
 Sredstva iz točke III. alineje 2. i 3. ovog Programa raspoređuju se korisnicima na 
temelju zaključenih ugovora kojima se reguliraju međusobna prava i obveze. 
 

V. 
 Sredstva utvrđena ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun korisnika sukladno 
sklopljenim ugovorima. 
 Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe 
uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda. 
 

VI. 
 O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva 
dužni su podnijeti Općini Pitomača godišnje izvješće o radu sukladno sklopljenom  ugovoru o 
sufinanciranju programa. 

VII. 
 Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 6. 

 
Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 

2018. godini. 
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U materijalima je dostavljen i prijedlog javnih potreba u sportu u kojem su utvrđene 
određene aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se financiraju iz Općinskog proračuna te 
predsjednik otvara raspravu. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Nifada 
Begović), donijelo je 

P R O G R A M 
javnih potreba u sportu na području 

općine Pitomača u 2018. godini 
 

I. 
 Programom javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. godini (u 
daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji su od  
lokalnog značenja, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Pitomača za 2 018. godinu (u 
daljnjem tekstu: Proračun). 
 

II. 
 Javne potrebe u sportu na području općine Pitomača ostvarit će se: 

- poticanjem i promicanjem sporta, 
- provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 
- djelovanjem Sportske zajednice općine Pitomača i sportskih udruga, 
- treningom, organiziranjem i provođenjem domaćih i međunarodnih natjecanja,     
- sportsko rekreacijskim aktivnostima građana, 
- planiranjem, izgradnjom i održavanjem sportskih objekata, 
- stručnim radom u sportu, obrazovnoj i informacijskoj djelatnost u sportu. 

 
III. 

 Za javne potrebe u sportu iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u 
Proračunu i to za: 

- financiranje djelovanja Sportske zajednice općine Pitomača u iznosu 730.000,00 kuna, 
- financiranje djelovanja sportskih udruga u iznosu 355.500,00 kuna. 

 
IV. 

 Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog Programa raspoređuju se korisniku na temelju 
zaključenog ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. 

Sredstva iz točke III. alineje 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima nakon 
provedenoga javnog natječaja ili javnog poziva i zaključenog ugovora o sufinanciranju 
programa. 

V. 
 O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva 
dužni su podnijeti Općini Pitomača godišnje izvješće o radu sukladno sklopljenom ugovoru o 
sufinanciranju programa. 

VI. 
 Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
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TOČKA 7. 
 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 

donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave 
„Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge 
Dalj – Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“. 

 
Gosp. Rikard Bakan napominje da su vijećnici primili prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja KOGRAD, Obrt za 
graditeljstvo, transport i usluge, iz Kladara, za uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u 
Vinogradskoj ulici u Pitomači čija je ponuda iznosila 224.550,63 kune s PDV-om. Suglasnost 
Općinskog vijeća potrebna je zbog propisane visine iznosa do koje Općinski načelnik može 
samostalno odlučivati (91.006,37 kuna). 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je opet dostavljena samo jedna ponuda, a gosp. 
Marin Aragović podsjeća da su pozivi dostavljeni na četiri adrese. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Aleksandar Nađ, Zlatko Majstor), 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 postupku nabave „Uređenje pješačke staze i pješačkog 
prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj-Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“, a po 
provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog 
Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o izvođenju radova za 
predmetu nabavu, stupanjem na snagu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. 
godinu kojim će biti osigurana sredstva za predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama. 
             

    Gosp. Rikard Bakan navodi da je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
detaljno pojašnjen sam postupak raspisivanja javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta č.k.br. 924/32 u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ k.o. Kladare te se predlaže odabir 
jedinog ponuditelja ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. po kupoprodajnoj cijeni od 1,00 kn/m2 
odnosno u ukupnom iznosu od 2.523,00 kuna. 
 

     Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk,  
Tihomir Gregurek), donijelo je 
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O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u 

Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
 

I. 
Odabire se ponuda ponuditelja ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, 

Trg kralja Tomislava 14, OIB: 33212258596 kao najpovoljnija ponuda za kupnju nekretnine – 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, označeno kao: 

 E, č.k.br. 924/32 sa 2523 m2 k.o. Kladare. 
po kupoprodajnoj cijeni 1,00 kn/m2 odnosno ukupno 2.523,00 kuna (slovima: 
dvijetisućepedstodvadesetrikune/ništalipa). 

 
II. 

 Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. 
ove Odluke, a koji će sadržavati sljedeće obveze ponuditelja, odnosno kupca: 
- platiti ukupni iznos kupoprodajne cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 
(trideset) dana od potpisa kupoprodajnog ugovora, a ukoliko kupac ne plati iznos u 
naznačenom roku, kupoprodajni ugovor se raskida bez prava kupca na povrat jamčevine, 
- o vlastitom trošku ishoditit sva potrebna odobrenja za gradnju te u roku od najviše 3 (tri) 
godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora izgraditi gospodarski objekt u svrhu 
djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju zemljišta te za njegovo korištenje ishoditi uporabnu 
dozvolu, a ukoliko ne ispuni navedenu obvezu u naznačenom roku kupoprodajni ugovor se 
raskida, a građevinsko zemljište, sa svim onim što se na njemu nalazi, vraća se u vlasništvo i 
posjed prodavatelja u stanju u kojem se nalazi u trenutku raskida kupoprodajnog ugovora, bez 
prava kupca na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva, 
- ne smije smanjiti broj novouposlenih u periodu od tri godine od početka rada, 
- ne smije bez prethodne pismene suglasnoti prodavatelja, otuđiti niti opteretiti građevinsko 
zemljište u roku od 5 (pet) godina od ishođenja uporabne dozvole za objekt iz ponude kupca. O 
zabrani otuđenjai opterećenja predmetnog zemljišta izvršit će se zabilježba u zemljišnoj knjizi, 
- mora platiti porez na promet nekretnina, 
- mora omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije, 
niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i vodu, 
- mora omogućiti izgradnju i održavanje inundacijskog pojasa. 

 
III. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje Ugovora sa ponuditeljem/kupcem iz točke I. 
ove Odluke. 

IV. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko-pravne 
poslove i opće poslove za izradu ugovora iz točke III. ove Odluke pod uvjetima naznačenim u 
ovoj Odluci. 
 

V. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 9. 
 
Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku 

donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova 
rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da su vijećnici primili prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ponuditelja BISTRA d.o.o. 
Đurđevac, za obnovu rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“ čija 
je ponuda iznosila 5.627.281,38 kuna s PDV-om, a suglasnost je potrebna iz istog razloga kao i 
za točku 7. dnevog reda. 

Gosp. Zlatka Majstora interesira koliki je udio općinskih sredstava u tom iznosu, na 
što je gosp. Danijel Petković odgovorio da je 85% : 15% udio Europe i Općine, ali je Općina 
zatražila i odobreno joj je sufinanciranje vlastitog učešća u postotku 80% od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 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 postupku nabave Obnova rodne kuće Petra Preradovića u 
„Memorijalni muzej Petra Preradovića“, a po provedenom postupku javne 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 10. 
 

Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“. 

           
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je predložena Odluka potrebna kako bi Općinski načelnik 
mogao potpisati bjanko zadužnicu u iznosu od 200.000,00 kuna u svrhu financijskog osiguranja 
odobrenih sredstava sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta „ZAJEDNIČKI DOM“ prema 
Programu održivog razvoja lokalne zajednice. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da se radi  o investiciji vezanoj uz uređenje 
sportskog doma u Pitomači - mala dvorana (krovište, uređenje sanitarnog čvora) koju koristi 
više udruga. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 
projekta „ZAJEDNIČKI DOM“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 200.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „ZAJEDNIČKI DOM“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za 
uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju broj: 08-F-R-0256/18-10 
pod referentnim brojem PORLZ309, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice KLASA: 
302-02/18-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-18-1 od 23. siječnja 2018. godine i u skladu s 
Odlukom KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-18-7 od 27. travnja 2018. 
godine. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 

iznosu 200.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

Članak 3.  
Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska 22 temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-
R-0256/18-10 prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 11. 
 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 

zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
sufinanciranje projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, 
EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“. 

 
 Gosp. Rikard Bakan  pojašnjava da se radi o nastavku projekta uređenja karaule i to 
bi trebao biti jedan od Centara kompetentnosti u RH, a sredstva bi se koristila za ishođenje 
projektne dokumentacije. Predložena Odluka potrebna je kako bi Općinski načelnik mogao 
potpisati bjanko zadužnicu u iznosu od 250.000,00 kuna u svrhu financijskog osiguranja 
odobrenih sredstava sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta „Centar kompetentnosti za 
poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“.  
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 
projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU 

POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 250.000,00 kuna za sufinanciranje 
projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I 
AGROTURIZAM U PITOMAČI“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za 
uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju broj: 08-F-U-0753/18-10 
pod referentnim brojem 10PD18, prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata 
prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova KLASA: 402-07/18-01/409, URBROJ: 538-08-1-1-
2/267-18-2 od 18. svibnja 2018. godine i u skladu s Odlukom KLASA: 302-07/17-01/691, 
URBROJ: 538-08-1-2-2/321-18-33 od 16. svibnja  2018. godine. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnice u 

iznosu 250.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za realizaciju projekta iz članka 1. 
ove Odluke. 

Članak 3.  
Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska 22 temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 08-F-
U-0753/18-10 prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za 
financiranje iz ESI fondova. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
 
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

 Gđa Mirela Tudić Rengel pojašnjava da se sami uvjeti osobođenja od plaćanja 
komunalne naknade nisu mijenjali.  Ovom Odlukom zamišljeno je da se uvede privremeno i 
trajno oslobođenje. Trajno oslobođenje odnosi se na osobe koje su navršile 65 godna za 
muškarca i 60 godina za ženu, a u kućanstvu nemaju članova sposobnih za privređivanje i 
nemaju prihoda koji su veći od 1.200,00 kuna po kućanstvu. Nadalje navodi kako je Odlukom 
predviđeno da se tim osobama olakša sam način traženja oslobođenja odnosno da ne moraju 
podnositi zahtjev svake godine već ukoliko jednom podnesu zahtjev, isti vrijedi i za naredne 
godine. Što se tiče svih ostalih  slučajeva privremenog oslobođenja, svake godine potrebno je 
podnositi zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade. 
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Na pitanje gosp. Zlatko Majstora na što se odnosi brojka „15“ navedena u članku 2. 
ove Odluke, gđa Mirela Tudić Rengel pojasnila je da se odnosi na prigovor, odnosno prigovor 
prema ZUP-u  nije 8 dana već iznosi 15 dana pa je u tom smislu izmijenjena i Odluka. 
 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je u prošlom sazivu tražio da se komunalna 
naknada smanji. Izražava mišljenje da bi komunalna naknada trebala biti za sve jednaka te je 
zamolio za pojašnjenje za npr. obitelj poginulog sudionika Domovinskog rata, da li se to odnosi 
na oca, majku, sina, djeda i baku, na što je gosp. Manfred Kodžaga odgovorio da se odnosi 
na obitelj  koja živi u tom kućanstvu.  

Gosp. Zlatko Majstor  također je zamijetio da je u predloženoj Odluci moguće 
djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za invalidnu osobu nesposobnu za rad 
(minimalna invalidnost 30%), dok za invalide Domovinskog rata nema tog ograničenja, već 
oslobođenje ovisi od visine postotka invalidnosti. Smatra da bi to trebalo izjednačiti, odnosno da 
Odluka nije najspretnije napravljena. 
 Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka da li Općina ima podatak koliko je do sada 
obitelji oslobođeno od plaćanja komunalne naknade, gosp. Danijel Petković odgovorio je da 
će se provjeriti i dostaviti odgovor. 
  

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Tihomir Gregurek, Nifada Begović, Zlatko Majstor), donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/10, 2/11. i 

7/12) članak 17. mijenja se i glasi: 
„Obveze plaćanja komunalne naknade može se u cjelokupnom ili djelomičnom iznosu 

osloboditi obveznik na njegov zahtjev i to: 
1. u cjelokupnom iznosu: 
- obitelj poginulog sudionika Domovinskog rata, 
- obitelj koja prima pomoć za uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb, 
- obitelj sa četvoro i više malodobne djece, 
- osoba koja je navršila 65 godina (muškarac) i/ili 60 godina (žena), a u kućanstvu 

nema/ju članova sposobnih za privređivanje i nema/ju prihoda koji su veći od 1.200,00 kuna po 
članu kućanstva. 

2. u djelomičnom iznosu: 
- invalidna osoba nesposobna za rad (minimalna invalidnost 30%), koja ne živi u 

zajedničkom kućanstvu koje ostvaruje dohodak po drugoj osnovi, u visini postotaka invalidnosti, 
- invalid Domovinskog rata, u visini postotka invalidnosti. 
Rješenje o  privremenom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 

1. točke 1. alineje 1, 2. i 3. te točke 2. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel po zahtjevu 
obveznika uz priložene dokaze o ostarivanju tog prava sukladno odredbama ove Odluke. 

 
 



- 17 - 
  

Zahtjev za ishođenje Rješenja o privremenom oslobođenju od obveze plaćanja 
komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu svake kalendarske godine. 

 Rješenje o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. točke 1. 
alineje 4. donosi Jedinstveni upravni odjel po zahtjevu obveznika uz priložene dokaze o 
ostarivanju tog prava sukladno odredbama ove Odluke. 

Za oslobođenje iz stavka 4. ovog članka Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje o 
oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade sve dok za to postoje Odlukom propisani 
uvjeti.“. 

Članak 2. 
U članku 18. stavku 2. brojka „8“ zamijenjuje se brojkom „15“. 

 
TOČKA 13. 

 
          Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 
           
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 
donijelo je 

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

 
 

Članak 1. 
 Javna priznanja Općine Pitomača u 2018. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim i 
fizičkim osobama: 
 

1. ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
 
           - dr.sc. NINA OBULJEN KORŽINEK, ministrica kulture Republike Hrvatske, za 
izuzetan doprinos u razvoju kulture i promicanju kulturnih vrijednosti Općine Pitomača, 
 

2. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE PITOMAČA“ 
 

- TAMBURAŠKI ORKESTAR HRT-a  iz Zagreba, za izuzetan doprinos u promicanju 
Općine Pitomača kroz 25 godina kontinuiranog nastupa na Glazbenom festivalu „Pjesme 
Podravine i podravlja“, 
   

3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
  

- DOBRINKO VEDRIŠ iz Pitomače, S. Sulimanca 16, za osobiti doprinos promicanju 
gospodarstva na području općine Pitomača i postignute poslovne uspjehe, 
 
 - EDVARD ŽELJKO BARČAN iz Pitomače, Dravska 21, za osobiti doprinos promidžbi 
obrtništva na području općine Pitomača i očuvanje obrtničke obiteljske tradicije, 
 
 - HRT RADIO OSIJEK iz Osijeka, za izuzetan doprinos u predstavljanju i promicanju 
kulturnih i drugih vrijednosti Općine Pitomača, 
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 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I 
EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO - PODRAVSKE ŽUPANIJE iz Čađavice, Noskovci 
2/a, za uspješnu suradnju pri izradi i provedbi zajedničkih projekata, 
 
 - JOSIP MIKOLČIĆ iz Lukača 99/1, za značajan doprinos promociji turističkih 
vrijednosti  Općine Pitomača, 
 
 - SINIŠA KRAJAČ iz Zagreba, Selišće 29, za uspješnu suradnju pri provedbi projekata 
usmjerenih na razvoj sportske infrastrukture i promicanje sporta na području općine Pitomača, 
 
 - SANI LUKIĆ iz Bjelovara, Ljudevita Jonkea 4, za doprinos promociji Općine Pitomača 
kroz izradu TV priloga o pozitivnim vrijednostima općine Pitomača. 
      
  5. PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA 
 
   - učenici završnog razreda Osnove škole Petra Preradovića 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 14. 

 
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da je zakonska obveza imenovanje ovog 
Povjerenstva, a u isto se predlažu: Rikard Bakan, Dinko Begović, Marinko Barčan, Mirela Tudić 
Rengel i Krunoslav Bedeković. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Nifada Begović, Tihomir Gregurek), donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
I. 

 U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se: 

- Rikard Bakan, dipl.oec, za predsjednika, 
- Dinko Begović, dipl.inf., za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing.agr., za člana, 
- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu 
- Krunoslav Bedeković, geodet, za člana. 
-  
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II. 
Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke kao i članovi njihovih obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su 
u nadležnosti rada tog Povjerenstva. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će su u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

TOČKA 15. 
 

Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 
Nifada Begović, Tihomir Gregurek), donijelo je 

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
I. 

 U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se: 

- Zlatko Novak - Jembri, ing.agr., za predsjednika, 
- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu, 
- Ana Kovač, dipl.ing.geod., za članicu. 

 
II. 

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

TOČKA 16. 
 

Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra. 
             
  Gosp. Rikard Bakan navodi da obzirom da je zemljište označeno kao čkbr. 245/1 
PAŠNJAK U SELU sa 260 čhv, upisano u z.k.ul. k.o. Dinjevac, u zemljišnim knjigama označeno 
kao javno dobro, a uvidiom na terenu utvrđeno da isto u naravi ne predstavlja javno dobro, 
predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra  
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Članak 1. 

 Ovom Odlukom ukida se status javnog dobra na zemljištu označenom kao čkbr. 245/1 
PAŠNJAK U SELU  površina 1 jutro 260 čhv, upisanom u zk.ul.br. 866 k.o. Dinjevac, javno 
dobro, s obzirom da isto u naravi ne predstavlja javno dobro.  
 

Članak 2. 
 Za nekretninu iz članka 1. ovog Zaključka zatražit će se od Općinskog suda u Virovitici, 
Zemljišnoknjižnog odjela Pitomača brisanje statusa javnog dobra i upis prava vlasništva u ime i 
u korist Općine Pitomača. 
 

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

Pitomača. 
 

TOČKA 17. 
 

Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2018. godinu. 

 
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu sa obrazloženjem 

dostavljen je u materijalima te predsjednik otvara raspravu.  
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 
 

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU 
„DRAGO BRITVIĆ“ za 2018. GODINU 

 
 

/I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. 
godinu sastavni su dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 

 
 

Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 19,55 sati. Skreće pozornost da su vijećnici primili na stolove saziv za slijedeću 
sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati 06. lipnja o.g. zbog potrebe donošenja Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.   
                                                         
             
            PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


