
SKRAĆENI ZAPISNIK 
s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 10. lipnja 2013. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-05/13-01/25, Urbroj: 2189/16-13-1 od 03. lipnja 
2013. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1 s početkom u 13,00 sati. 
 
 Gosp. Branko Giba, voditelj Službe za društvene djelatnosti u Uredu državne uprave u 
Virovitičko - podravskoj županiji po ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u Virovitičko - 
podravskoj županiji od 06. lipnja 2013. godine, Klasa:023-01/13-01/13, Urbroj:2189-01-00/1-
13-2 otvorio je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača te pozdravio gosp. 
Zdravka Dijakovića, zamjenika župana Virovitičko - podravske županije, sve nazočne vijećnike i 
čestitao istima na izboru, kao i Željku Grgačiću na izboru za načelnika Općine Pitomača i 
njegovim zamjenicima gosp. Ivanu Erhatiću i gosp. Tomislavu Andročecu.   
 
 Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske i odavanja počasti poginulim braniteljima 
Domovinskog rata, gosp. Branko Giba zamolilo je da se utvrdi kvorum prozivanjem svih 
vijećnika. 
  
 Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici od ukupno 17, nazočno 16 vijećnika i to: 
 1. Damir Begović, 
 2  Rikard Bakan, 
 3. Marin Aragović, 
 4. Nada Šegregur, 
 5. Zdravko Sesvečan, 
 6. Željka Begović, 
 7. Mirko Pavleković, 
 8. Tomislav Lovreković, 
 9. Josip Poljak, 
 10. Tomo Filipović, 
 11. Marijan Mikec, 
 12. Dinko Begović, 
 13. Marijan Rengel, 
 14. Ivana Deskar, 
 15. Marijan Čop, 
 16. Zoran Kovač. 
 Nije nazočna Vedrana Šantek koja je svoj izostanak opravdala. 
 
 Ostali nazočni: 
 - Branko Giba, voditelj Službe za društvene djelatnosti u Uredu državne uprave u 
Virovitičko - podravskoj županiji, 
 - Zdravko Dijaković, zamjenik župana Virovitičko - podravske županije, 
 - Ivan Erhatić, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik načelnika Općine Pitomača, 
 - Monika Vranek, voditelj Pododsjeka za opće poslove u Općini Pitomača, 
 - Darko Tkalčec, županijski vijećnik, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
  
 Gosp. Branko Giba  daje na znanje  slijedeći 
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D N E V N I    R ED: 
  
 - Utvrđivanje kvoruma 
   1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika 
te o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata i o zamjenicima vijećnika koji će umjesto 
njih obnašati dužnost vijećnika Općinskog  vijeća te verifikacija mandata vijećnika, 

  - utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća,   
 - svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 
 4. Izbor predsjednika  i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
  
 

TOČKA 1. 
 

 Izbor Mandatnog povjerenstva. 
 

 Gosp. Branko Giba  upoznao je nazočne sa prijedlogom vijećnika iz Koalicije stranaka 
HDZ-HSS da se za članove Mandatnog povjerenstva izaberu: Dinko Begović za predsjednika te 
Marijan Mikec i Ivana Deskar za članove. Prijedlog je sastavni dio zapisnika. 
 Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, gosp. Branko Giba daje prijedlog na 
glasovanje. 
 
 Općinsko vijeće, jednoglasno je donijelo  

 
O D L U K U 

o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

   1. U Mandatno povjerenstvo izabiru se: 
       -  Dinko Begović, za predsjednika, 
       -  Marijan Mikec, za člana, 
       - Ivana Deskar, za člana. 

    2. Mandatno povjerenstvo izabire se sa 10. lipnja 2013. godine, a mandat mu traje do 
isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 
    3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
  
 Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, imenima izabranih 
vijećnika te o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata i o zamjenicima 
vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika Općinskog  vijeća te 
verifikacija mandata vijećnika, 

  - utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća,   
 - svečana prisega članova Općinskog vijeća. 
 
 Prije samog podnošenja izvješća predsjednika Mandatnog povjerenstva, gosp. Branko 
Giba upozorio je da kod pojedinih vijećnika može doći do nespojivosti mandata vijećnika i 
obnašanja dužnosti iz članka 78. Zakona o lokalnim izborima. Stoga je dužan upozoriti vijećnike  
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koji to do sada nisu učinili da se izjasne o svom vijećničkom mandatu i ukoliko postoji razlog 
nespojivosti dužnosti, da o tome odmah izvjeste Mandatno povjerenstvo.  
 
 Gosp. Dinko Begović, predsjednik Mandatnog povjerenstva podnosi Izvješće o 
provedenim izborima iz kojeg je vidljiv broj mjesta i vijećnika koje je u Općinskom vijeću Općine 
Pitomača dobila svaka kandidacijska lista, s imenima i prezimenima kandidata. Između ostalog, 
iznosi da izabranom vijećniku Općinskog vijeća gosp. Željku Grgačiću, mandat u Općinskom 
vijeću miruje po sili zakona poradi činjenice da je na izborima održanim 19. svibnja 2013. 
godine izabran na dužnost Općinskog načelnika Općine Pitomača, a za njega je određena 
zamjena u osobi gđice Vedrane Šantek, neizabrane vijećnice sa liste HDZ-HSS. 
 Gosp. Branko Giba  utvrđuje da je izvješće Mandatnog povjerenstva primljeno na 
znanje i verificirano od strane članova Općinskog vijeća. Donosi se slijedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
                                   
 1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim  
izborima, imenima izabranih vijećnika te o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata i o 
zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Pitomača. 
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Zaključak će se objaviti u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 Gosp. Branko Giba izvješćuje da prema Zakonu o lokalnim izborima, do izbora 
predsjednika Općinskog vijeća, sjednicom predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja 
je dobila najviše glasova. Uvidom je utvrđeno da je najviše glasova dobila kandidacijska lista 
HDZ-HSS nositelja Željka Grgačića, a prvi na listi je gosp. Damir Begović te ga poziva da  
preuzme daljnje vođenje sjednice. 
 
 Gosp. Damir Begović  čestitao je novoizabranim vijećnicima, te ih zamolio da ustanu i  
nakon što izgovori tekst prisege, kažu „prisežem“. 
  
Tekst prisege:  
 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pitomača 
obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 
Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i  Statuta Općine 
Pitomača, te da ću se zauzimati za ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 
 
 Nazočni vijećnici izgovaraju «PRISEŽEM» i potpisuju tekst prisege. 
 

TOČKA 3. 
  
 Izbor Odbora za izbor i imenovanja. 
 
 Gosp. Damir Begović  iznosi da sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine 
Pitomača pravo na prijedlog izbora navedenog Odbora pripada najmanje 1/3 vijećnika. 
Upoznaje nazočne sa prijedlogom vijećnika iz Koalicije HDZ-HSS da se u Odbor za izbor i 
imenovanja izaberu: Željka Begović za predsjednika te Mirko Pavleković i Marijan Rengel za 
članove. Prijedlog je sastavni dio zapisnika.  
Drugih prijedloga nije bilo. 
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 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 
 

O D L U K U  
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
 
  1. U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se: 
      -  Željka Begović, za predsjednika, 
      -  Mirko Pavleković, za člana, 
      -  Marijan Rengel, za člana. 

  2. Odbor za izbor i imenovanja izabire se sa 10. lipnja 2013. godine, a mandat mu traje       
do isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 

  3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 4. 
 
 Izbor predsjednika  i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
  
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je Poslovnikom Općinskog vijeća propisano da 
prijedlog za izbor predsjednika Općinskog vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3 
vijećnika. 
 Gđa Željka Begović, kao predsjednica Odbora za izbor i imenovanja iznosi prijedlog da 
se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gosp. Damir Begović.  
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
     1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se DAMIR BEGOVIĆ iz 
Pitomače, J.J. Strossmayera 58. 
     2. Mandat predsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova Općinskog 
vijeća ovog saziva. 
     3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
                                                                      
 Izborom predsjednika konstituirano je Općinsko vijeće Općine Pitomača, te gosp. 
Damir Begović, izabrani predsjednik Općinskog vijeća preuzima vođenje sjednice. 
 
  
 Gosp. Damir Begović podsjeća da je Poslovnikom Općinskog vijeća propisano da 
Odbor za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika podnosi prijedlog za izbor 
potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 Gđa Željka Begović, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja iznosi prijedlog 
Odbora da se gosp. Rikard Bakan imenuje za potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 Drugih prijedloga nije bilo. 
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 Gosp. Damir Begović daje na glasovanje prijedlog da se gosp. Rikard Bakan imenuje 
za potpredsjednika Općinskog vijeća. 
  
 Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
 
 1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se RIKARD BAKAN iz 
Pitomače, Ljudevita Gaja 8/c. 
 2. Mandat potpredsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova Općinskog 
vijeća ovog saziva. 
 3. Ova Oduka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 Gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. zahvaljuje izabranim vijećnicima 
na donošenju svih današnjih odluka jednoglasno i napominje kako bi bio sretan kada bi se i  
ubuduće puno Odluka donijelo jednoglasno na zadovoljstvo svih. Također je istaknuo da si je 
prije 20 godina kada je izabran za općinskog načelnika zadao cilj, a to je da na kraju mandata 
svakog kolegu u Vijeću, svakog člana Poglavarstva i građanina ove općine može pogledati u oči 
bez skretanja pogleda, što mu je i uspjelo. Stoga skreće pozornost da ukoliko i nakon ovog 
mandata svi vijećnici jedni drugima budu mogli pogledati u oči, a isto tako i svojim biračima, 
misija svih biti će ispunjena.  
 
 Gosp. Damir Begović pozvao je gosp. Željka Grgačića, načelnika, da se obrati 
nazočnima s nekoliko prigodnih riječi. 
 
 
 Gosp. Željko Grgačić uputio je iskrene čestitke svim novoizabranim vijećnicima kao i 
predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća i istaknuo da današnja prisega obvezuje sve da svoj 
osobni rad, energiju i snagu ulože u boljitak Pitomače i svih njenih naselja. Također je uvjerenja 
da će ovaj saziv Vijeća znati prepoznati dobre ideje i projekte i donositi odluke koje će služiti na 
čast i ponos Pitomače te svima zaželio konstruktivan rad i puno uspjeha u zajedništvu i slozi.  
 
 
 Za riječ se javio gosp. Zdravko Dijaković, zamjenik župana Virovitičko - podravske 
županije te je uz čestitku svima izabranima, između ostalog napomenuo kako je siguran da 
nitko od nazočnih neće biti protiv toga da se radi na razvoju gospodarstva i stvaranju novih 
radnih mjesta u općini Pitomača i da će sve aktivnosti biti usmjerene na to da sutra svima bude 
bolje. Vijećnicima je zaželio puno uspjeha i dobrih odluka koje će koristiti razvoju Pitomača i 
izrazio nadu za dobru suradnju u predstojećem četverogodišnjem mandatu. 
 
 Gosp. Marijan Rengel, ispred vijećnika iz Koalicije stranaka SDP-HNS-HSPD čestitao je 
Koaliciji HDZ-HSS kao izbornim pobjednicima, odnosno kao onima kojima su građani dali 
podršku na lokalnim izborima. Ujedno je čestitao načelniku i njegovim zamjenicima, te 
izabranom predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog vijeća uz želju da se upravo kao što je 
izrekao gosp. Damir Begović, nakon mandata od četiri godine svi mogu pogledati u oči i  
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potvrditi da se puno toga napravilo za Pitomaču i njene građane. Također očekuje veliku 
podršku županije i saborskih zastupnika na državnoj razini jer je svaka pomoć dobrodošla. 
 
 Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je 
dnevni red za konstituirajuću sjednicu iscrpljen, te zaključuje sjednicu u 13,30 sati. 
         
   
       
         PREDSJEDATELJ:   
                         p.o. Voditelj Službe za društvene djelatnosti u  
                 Uredu državne uprave u Virovitičko - podravskoj županiji: 
               Branko Giba, dipl. pravnik,v.r. 
 
 
       
 
                                       PREDSJEDATELJ 
          DO IZBORA PREDSJEDNIKA: 
                  Damir Begović,v.r. 
 
       
 
 
            PREDSJEDNIK 
                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 
         Damir Begović,v.r. 
 
   
         
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


