
Z A P I S N I K  
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 06. lipnja 2018. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/18-01/17, URBROJ: 2189/16-18-1 od 28. 
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 12 

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. Mario Čajkulić, 
9. Željka Begović, 
10. Nifada Begović, 
11. Irena Horvat, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Danijel Bijuk, Tihomir Gregurek i Zlatko Majstor. 
 

Ostali nazočni: 
 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 

- Tomo Filipović, županijski vijećnik, 
           - 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, 
- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 

 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
  Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan predložio je izmjenu dnevnog reda tako 
da točka 1. koja je glasila: „Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača“, ista sada glasi: 
„Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača“. 
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Gosp. Goran Perović pojašnjava da se najprije raspravlja o prigovorima na predloženi 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem da bi se kasnije uz suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede RH i županije donosio konačan Program raspolaganja. 
   Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, usvojilo je izmjenu dnevnog reda. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 

  
D N E V N I    R E D : 

 
   1. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 
 
    Predloženi dnevni red verificiran je sa 13 glasova ZA. 
  
 
    - Aktualni sat 
 
  Gosp. Aleksandar Nađ  podsjeća da je vijećnik gosp. Zlatko Majstor na prethodnoj 
sjednici Vijeća postavio pitanje da li će se Općina uključiti u kupnju knjiga za osnovnoškolce te 
mu je bilo rečeno da će dobiti odgovor pismenim putem, ali do sada nije primio pismeni 
odgovor. Stoga je zamolio da se općina izjasni po tom pitanju i dostavi odgovor.  
 Gosp. Marin Aragović  podsjeća da je on osobno odgovorio  da će Virovitičko - 
podravska županija kupiti školske knjige za sve prvašiće na području županije, a Općina 
Pitomača će također u skladu s mogućnostima iz općinskog proračuna izdvojiti sredstva za 
kupnju knjiga kao što je bilo i prethodne godine.  
 Gosp. Aleksandar Nađ zamolio je odgovor u pismenom obliku. 
 

TOČKA 1. 
 

         Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Pitomača. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da se prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača već dulje vrijeme 
nalazi na javnoj raspravi, odnosno na web stranici Općine Pitomača te je zamolio gosp. Gorana 
Perovića da upozna vijećnike da li su u međuvremenu za vrijeme javnog uvida stigli prigovori i 
da iste obrazloži. 
 Gosp. Goran Perović iznosi da sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, 
potrebno je donijeti Plan raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, a prijedlog je 
stavljen na javni uvid u vremenu od 22.05. do 05.06. o.g. i  zaprimljena su 2 prigovora na taj 
prijedlog. Prvi prigovor je od strane Općine Pitomača u smislu da se dio  čk.br. u k.o. Kladare, 
k.o. Pitomača II, k.o. Turnašica i k.o. Velika Črešnjevica izuzme iz Plana raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem. Pojašnjava da se to predlaže iz razloga što u trenutku izrade 
prijedloga nisu bili dostupni podaci Hrvatskih šuma o katastarskim česticama koje su 
obuhvaćene šumsko-gospodarskom osnovom, a očitovanje Hrvatskih šuma zaprimljeno je sa 
04.06. o.g., odnosno dok  
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je još trajao javni uvid. Obzirom da Općina Pitomača ne može raspolagati sa česticama 
navedenim u očitovanju jer njima raspolažu Hrvatske šume, prijedlog je da se izuzmu iz 
Programa raspolaganja. Nadalje upoznaje nazočne sa drugim prijedlogom od strane gosp. 
Manfreda Kodžage koji je predložio da maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koje se 
daje u zakup iznosi 30 ha.  

Na pitanje gosp. Aleksandra Nađa koliko je iznosila prijašnja maksimalna površina, 
gosp. Rikard Bakan odgovorio je da je prijedlog bio da iznosi 100 ha. 

Gosp. Mirko Pavleković podržava prijedlog gosp. Manfreda Kodžaga jer smatra da je  
davanje u zakup 30 ha sasvim dovoljno za jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, izuzev 
eventualno onih koji se bave stočarstvom. Ponavlja da je poljoprivrednom gospodarstvu koje se 
namjerava baviti povrtlarstvom ili voćarstvom, 30 ha zemljišta dovoljno već i iz razloga što 
nedostaje radne snage tako da se ne može obraditi više od spomenutih 30 ha. Mišljenja je da bi 
raspodjelom na ovakav način zadovoljili većinu poljoprivrednika jer tko god hoće raditi, sa 30 ha 
može postići kvalitetan prinos. 
 Predsjednik Općinskog vijeća također podržava ovaj prijedlog jer se daje mogućnost  
većem broju ljudi da se bave poljoprivredom. 
  

Obzirom da se više nitko ne javlja za raspravu. gosp. Rikard Bakan daje na glasovanje 
Odluku kojom se usvajaju ova dva predložena prigovora. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o prigovorima  na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
  Prihvaćaju se prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Pitomača:  

 
1. kojim se traži da se budućim raspolaganjem  izmjeni maksimalna površina za zakup te 

je na stranici 1 u poglavlju 3. Koje glasi: „Maksimalna površina za zakup iznosi: 100,00 ha“, 
potrebno izmjeniti maksimanu površinu  na 30 ha, a tekst treba glasiti: ”Maksimalna površina za 
zakup iznosi 30,00 ha”;  

 
2. kojim se traži da se: 
- čk.br. 142, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 149, 150, 151/2 sve k.o. 

Kladare,   
- čk.br. 6627, 6690/1, 6690/2, 6766/4, 6766/6, 6772, 6798, 6835 sve k.o. Pitomača II, 
- čk.br. 891/2 k.o. Turnašica i  
- čk.br. 1616/2, 1621/3, 1621/4, 1629/2, 1634, 1646/2, 1668/7, 1669/7, 1670/7, 1671/2, 

1672/2, 1709/1, 1713/1, 1714/1, 1717/1, 1717/2 , 1722/3 sve k.o. Velika Črešnjevica, 
 
izuzmu  iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača s obzirom da su iste obuhvaćene šumsko-gospodarskom osnovom. 
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Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 
 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća nazočne da su primili pozivnice za svečanu 
sjednicu Općinskog vijeća povodom Dana Općine Pitomača. 
 

 
Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 

sjednicu u 19,13 sati.     
          
                                                     
              PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r. 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


