
 

 

Z A P I S N I K  
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 27. veljače 2020. godine 
 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/01, URBROJ: 2189/16-20-1 od 21. 
veljače 2020. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 
u 18,00 sati. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 14 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajkulić, 
4. Dinko Begović, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Mario Rengel, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10. Danijel Bijuk, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Zlatko Majstor. 
14. Aleksandar Nađ. 

 Nisu nazočni: Irena Horvat, Marijan Mikec i Nifada Begović koji su ispričali svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 

- županijski vijećnici: Tomo Filipović i Marijan Čop, 
          - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  

- Maja Brođanac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije,  

- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - 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 : 

 
1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača, 
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   2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika 
Općine Pitomača, 
  3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Nabava rasvjetnih tijela, 
  4. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača, 
  5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu, 
   6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu, 

7. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Pitomača za 2019. godinu,   

8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, 

9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2019. godinu, 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 
2019. godinu,         

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje 
financijske dokumentacije, 
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
   

- Verifikacija zapisnika sa  20. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
  

- Aktualni sat 
 
Gosp. Zlatko Majstor  podsjetio je nazočne na presudu Ustavnog suda RH o nezakonitoj 

naplati odvoza komunalnog otpada zbog nesrazmjera između fiksnog i varijabilnog dijela te 
postavio pitanje Općinskom načelniku u svezi naplate odvoza smeća na području naše općine tj. 
da li se razmišlja o usklađenju postojećeg cjenika sa spomenutom presudom Ustavnog suda ili će 
se odvoz smeća i dalje naplaćivati prema ranije donesenom cjeniku i tako riskirati moguće tužbe 
korisnika usluge? 

Nadalje je u svezi šljunčanja puta u Dravskoj ulici u Pitomači pohvalio brzinu obavljenog 
posla, ali i zamijetio da je navezeno svega 7 cm šljunka, a mišljenja je da bi to trebalo biti bar 10 
cm.  

Osvrnuo se i na „Virovitički list“ koji se dostavlja općinskim vijećnicima, a obzirom da je 
cijena istog pojeftinila za 50%, pita da li Općina još uvijek plaća 30.000,00 kuna ili će sada plaćati 
pola tog iznosa? 

Gosp. Željko Grgačić konstatirao je da Općinsko vijeće nije unaprijed donijelo odluku 
za cijenu odvoza smeća, već prema postojećem zakonu te izvjestio da je upravo danas direktor 
Komunalno Pitomača d.o.o. gosp. Zdravko Paša nazočio sastanku u svezi tog problema koji je 
nastao u svim komunalnim poduzećima koja obavljaju uslugu odvoza smeća pa će vjerojatno 
imati više informacija. U svezi šljunčanja puta u Dravskoj ulici, odgovorio je da je kontaktirao s 
gosp. Kirinom pa su na njegovu preporuku dostavljena još tri kamiona šljunka i za sada nema 
informaciju da to nije dovoljno, ali ukoliko bude potrebno, navesti će se još određena količina 
šljunka. 
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Što se tiče „Virovitičkog lista“, gosp. Željko Grgačić odgovorio je da nije upoznat sa 
smanjenjem cijene za isti i nema podatak da li je smanjena cijena samo za građanstvo ili i za sve 
ostale. 

 
Gosp. Aleksandar Nađ  upitao je pročelnika da li je završen otpis dugova za komunalnu 

naknadu, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da će na slijedećoj sjednici Vijeća biti 
izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna pa će se zajedno s njim dostaviti i ti podaci. 

 
Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se na elementarnu nepogodu koja je pogodila našu 

općinu, odnosno poljoprivredne proizvođače u prošloj godini i napomenuo kako je svima poznato 
da je bilo tuče, leda, poplave i vjetra pa kada se to usporedi sa pretprošlom godinom kada su 
naši poljoprivredni proizvođači dobili 6.000.000,00 kuna za isplatu štete, interesira ga zašto za 
prošlu godinu nisu dobili ništa, a posebno u nekim mjestima kao što su Stari Gradac, Križnica, 
Sedlarica gdje su te štete bile i veće nego u pretprošloj godini? Istaknuo je da je nama najbliža 
Općina Špišić Bukovica dobila određene iznose za štete, dok mještani Starog Graca čije su parcele 
odmah do onih iz Špišić Bukovice, za iste štete nisu dobili nikakva sredstva. 

Gosp. Željko Grgačić izvjestio je da se pretprošle godine uzimala u obzir šteta koja je u  
jednom naletu iznosila od 30% i više, a prošle godine stupio je na snagu novi zakon prema kojemu  
šteta mora iznositi od 60% i više u jednom naletu da bi bila priznata. Navodi da bez obzira na to 
što je Općina Pitomača imala sedam proglašenih elementarnih nepogoda, niti jedna pojedinačno 
nije prelazila 60%, a u Špišić Bukovici su imali i preko 60% štete u jednom naletu. Napominje da 
je općina odradila sve štete i obradila zahtjeve što nije bio mali posao. 

Gosp. Goran Perović potvrđuje da je početkom 2019. godine stupio na snagu novi zakon 
o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda u kojem je navedeno da su određene 
stavke kao npr. imovina koja nije osigurana, imovina koja nije legalna i imovina koja nije osigurana 
gdje je šteta veća od 60%, prihvatljive za isplatu žurne pomoći. Ponavalja da je u 2019. godini 
bilo sedam proglašenih elementarnih nepogoda na području općine Pitomača, a rad povjerenstva 
popratilo je i državno povjerenstvo za procjenu štete koje je nadziralo rad Općinskog povjerenstva 
za procjenu štete i Županijskog povjerenstva za procjenu štete te nije imalo nikakvih većih 
zamjerki na samu proceduru i procjenu postotka štete. 

Gosp. Mario Čajkulić uključuje se u raspravu i navodi da je on osobno imao veliku štetu 
na plastenicima. Podsjeća da je pretprošle godine kada je bilo manje šteta, većina poljoprivrednih 
proizvođača u prijavi navodila sve iz upisnika i dobila su se velika novčana sredstva za područje 
općine Pitomača. Napominje da se i ove godine nastavilo sa istom praksom te se sve prijavljivalo 
iz upisnika i kada se to sve sumiralo, došlo se do saznanja da nakon izračuna šteta nije veća od 
60%. Predložio je da se od ove godine pokuša iznaći model kojim bi se šteta isplaćivala samo 
onima koji stvarno imaju štetu pa čak da se prilažu i digitalne slike poljoprivrednih površina kao 
dokaz da je nastala šteta, a ne da se prijavljuju sve površine iz upisnika jer sigurno nije istina da 
svi imaju štetu na svim poljoprivrednim površinama koje posjeduju. Upozorio ja da svi koji se 
ozbiljno bave proizvodnjom, trebaju osiguravati poljoprivredne površine jer i država tu pomaže 
sa iznosom od 70% kod osiguranja. 

Gosp. Željko Grgačić navodi da je pretrošle godine bilo isplaćeno 200 mil. kuna za 
elementarne nepogode od strane države, a za prošlu godine tek 100 mil. kuna što znači da su 
sredstva za isplatu šteta za područje cijele RH umanjena, a još su povisili i postotak štete od kojeg 
isplaćuju štetu. 

Gosp. Goran Perović iznosi da je prošle godine bilo obrađeno 2500 zahtjeva za 
elementarnu nepogodu, a ako se uzme u obzir da u prosjeku svaki zahtjev ima 10 parcela i da se 
to sve mora odraditi u roku 50 dana i unijeti u registar šteta, ispada da bi samo za posao provjere 
šteta trebalo najmanje 70 stručnih ljudi koje Općina nema i ne može ići u provjeru svake parcele. 
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Gosp. Mario Čajkulić  još jednom upozorava da nikako nije realno da svi poljoprivredni 
proizvođači prijavljuju sve površine iz upisnika, već da to ubuduće čine samo oni koji stvarno 
imaju štetu kako se ne bi dogodilo da opet nitko ne dobije ništa i da se za to okrive djelatnici 
Općine i povjerenstvo za procjenu šteta. 

Gosp. Mirko Pavleković mišljenja je kako je najefikasnije da poljoprivredni proizvođači 
osiguravaju usjeve jer država daje subvenciju od 70%, što znači da proizvođač mora izdvojiti 
30%. Smatra kako ljudi nisu iskreni ni fer kada prijavljuju sve površine iz upisnika. 

Gosp. Tihomir Gregurek iznosi da nije lako biti poljoprivredni proizvođač u našoj općini 
i slaže se s gosp. Mariom Čajkulićom da se proteklih godina nije dobro radilo te su novčana 
sredstva za isplatu šteta dobivali i oni koji ista nisu trebali dobiti jer su prijavljivali kompletno sve 
iz upisnika pa se dogodilo da oni kojima su usjevi stvarno nastradali, ovaj puta nisu dobili ništa, 
što nije u redu i mora se osmisliti drugačiji model prijave šteta. 

Gosp. Danijel Petković daje opasku da se nije tako govorilo i krivilo Općinu prethodnih 
godina niti kada je bila isplaćena šteta za pretprošlu godinu, a sada svi negoduju kada se nisu 
dobila nikakva sredstva jer ukupna šteta nije bila veća od 60%. 

 
TOČKA 1. 

 
     Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Pitomača. 
    

Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća da je 01.01. ove godine stupio na snagu Zakon o 
izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u kojem je 
utvrđen normativni okvir za povjeravanje poslova državne uprave te je člankom 16. Zakona 
propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute 
i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu 
Zakona. Stoga se predlaže usklađenje Statuta Općine sa izmjenama Zakona, odnosno donošenje 
III. izmjena i dopuna Stututa Općine Pitomača. Također radi lakšeg praćenja svih dosadašnih 
izmjena i dopuna Statuta predlaže se davanje ovlaštenja Odboru za statutarno - pravna pitanja 
za utvrđivanje i izradu pročišćenog teksta Statuta Općine Pitomača. 

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

STATUTARNU ODLUKU 
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE PITOMAČA 

 
Članak 1. 

U Statutu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni 
tekst, 2/15. i 1/18) u članku 2. stavku 5. brišu se riječi u zagradi: „(u daljnjem tekstu: načelnik)“.  
 

Članak 2. 
U članku 4. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
„Pri svakoj promjeni područja općine, prethodno će dati mišljenje stanovništvo te općine.  
Mišljenje iz stavka 3. ovog članka nije obvezujuće.“. 
 

Članak 3. 
U članku 5. stavku 3. briše se riječ: „središnjeg“.  

 
Članak 4. 

 U članku 38. stavku 1. alineja 13. mijenja se i glasi: 
 „13. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela i službi Općine u obavljanju 
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poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno povjerenih poslova državne uprave,“. 
  

Članak 5. 
 U članku 39. stavku 2. brišu se riječi: „Kolegij čini pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
i službi Općine.“. 

 
Članak 6. 

 U članku 41. stavku 1. alineji 1. riječi: “predstojnika ureda državne uprave u Virovitičko - 
podravskoj županiji” zamjenjuju se riječima: “nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu 
opći akt”. 
 

Članak 7. 
 U članku 55. stavku 1. riječi “obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti 
na Općinu” zamjenjuju se riječima: ”povjerenih poslova državne uprave”. 
 

Članak 8. 
 Članak 57. mijenja se i glasi: 
 „Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog 
posebnom odlukom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela 
Općine te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.  
 Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svog djelokruga, a za zakonito i 
pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.“. 
 

Članak 9. 
 U članku 78.a., stavku 1. briše se riječ: „središnjeg“. 
 

Članak 10. 
U članku 78.c., stavku 1. briše se riječ: „središnjeg“. 

                                         
Članak 11. 

U članku 78.d., stavku 1. briše se riječ: „središnjeg“. 
 

Članak 12. 
 U članku 81. stavak 2. riječ „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o izvršenju“.  
 

Članak 13. 
 U članku 88. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu 
državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.“. 
 

Članak 14. 
 U članku 91. briše se riječ:“središnja“. 
 

Članak 15. 
 U članku 92. u stavku 1. briše se riječ: „središnje“. 
 Stavak 2. mijenja se i glasi: „Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom 
djelokrugu  donosi Općinsko  vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave svako u svom 
djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“. 
 

Članak 16. 
 Ovlašćuje se Odbor za statutarno - pravna pitanja da utvrdi i izradi pročišćeni tekst Statuta 
Općine Pitomača. 
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Članak 17. 
Ovaj Statutarna Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
   

TOČKA 2. 
  
   Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i 
namještenika Općine Pitomača. 
   

Gosp. Rikard Bakan konstatira da se također kao i u prethodnoj točki, zbog usklađenja 
sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
kao i sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, predlaže izmjena Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine 
Pitomača u tekstu kao što je navedeno. 

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

P R A V I L N I K 
o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika  

Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 U Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pitomača (“Službene novine” 
Općine Pitomača, broj 9/10) u članku 13. stavku 1. riječi: “upravnog tijela” zamjenjuju se riječima: 
“Jedinstvenog upravnog odjela”. 
 

Članak 2. 
 U članku 14. riječi: “pročelnike upravnih tijela” zamjenjuju se riječima: “Pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela”. 
 

Članak 3. 
 U članku 15. stavku 3. riječi: “upravnog tijela” zamjenjuju se riječima: “Jedinstvenog 
upravnog odjela”. 
 

Članak 4. 
 U članku 16. stavku 1. riječi: “upravnog tijela” zamjenjuju se riječima: “Jedinstvenog 
upravnog odjela”. 
 

Članak 5. 
 U članku 17. stavku 1. riječi: “upravnog tijela” zamjenjuju se riječima: “Jedinstvenog 
upravnog odjela”. 
 

Članak 6. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 
Pitomača.  

 
TOČKA 3. 

 
  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave - Nabava rasvjetnih tijela. 

 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je otvaranje ponuda za nabavu rasvjetnih tijela 
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provedeno 24. veljače o.g. te stoga prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja nije mogao biti 
dostavljen u metarijalima. U međuvremenu je odabir izvršen i vijećnici su na klupe primili prijedlog 
kojim se za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave predlaže AREA LIGHTING 
d.o.o. iz Zagreba sa ponudom u iznosu od 246.375,00 kuna sa PDV-om. Obzirom da je člankom 
38. Stauta Općine Pitomača propisnao da Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne 
vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 
u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine, a za 2019. godinu je utvrđen iznos od 158.573,60 
kuna, potrebna je suglasnost kako bi Općinski načelnik mogao donijeti Odluku.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, i 3 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk, 

Zlatko Majstor, Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu „Nabava rasvjetnih tijela“, a po provedenom 
postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 4. 
 
    Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača. 
   

Gosp. Rikard Bakan istaknuo je da se obzirom na iskazani interes za obavljanje 
autotaksi prijevoza na području općine Pitomača, predlaže donošenje Odluke kojom bi se 
omogućilo obavljanje takvog prijevoza jer iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu proizlazi 
da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis kojim se utvrđuju uvjeti, organizacija i način 
obavljanja autotaksi prijevoza na svom području, lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način 
njihova korištenja, visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza te oblik 
i sadržaj dozvole.  

Na pitanje gosp. Danijela Bijuka koliki su troškovi uređivanja, održavanja i označavanja 
autotaksi stajališta koje snosi Općina Pitomača, gosp. Danijel Petković odgovorio je da će se 
iskoristiti dva parkirališna mjesta (na željezničkoj stanici i kod Doma zdravlja) i ostaje samo 
horizontalna i vertikalna signalizacija, odnosno postavljanje dva znaka sa dodatnom pločom i 
iscrtavanje postojećeg parkirališta. 

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

 
O D L U K U 

o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
        Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na 
području općine Pitomača, lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja, 
visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza te oblik i sadržaj dozvole. 

 
Članak 2. 

        Autotaksi prijevoz je djelatnost javnog prijevoza putnika koja se obavlja osobnim 
automobilom kategorije M1, ako se jedan putnik ili povezana skupina putnika ukrcava na jednom 
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ili više mjesta, a iskrcava samo na jednom drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja na temelju 
jedne narudžbe i uz plaćanje jedne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom ili 
elektroničkom aplikacijom iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta 
putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana 
pozivom, elektroničkom aplikacijom ili neposredno kod vozača i koja nema obilježja drugih oblika 
prijevoza putnika. 

Članak 3. 
        Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju 
se putnici.  
        Autotaksi stajališta na području općine Pitomača određuju se posebnom odlukom Općinskog 
načelnika. 

Članak 4. 
        Autotaksi stajalište obilježava se zakonskom vertikalnom i/ili horizontalnom signalizacijom.  
        Na stajalištu mora biti vidno istaknut broj telefona na koji se može pozvati autotaksi vozilo. 
        Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama 
snosi Općina Pitomača.  

 
Članak 5. 

         Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila 
i na istome ne smiju parkirati druga vozila.  
         Stajališna mjesta na autotaksi stajalištu dodjeljuju se korisnicima dozvole, uz godišnju 
naknadu za korištenje u iznosu od 750,00 kuna (sedamstopedeset kuna). 
         Naknadu iz stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik dužan je uplatiti u korist proračuna 
Općine Pitomača.  

 
Članak 6. 

         Pravne i fizičke osobe - obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, isključivo radi zaustavljanja 
u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika mogu koristiti stajališta namijenjena za vozila javnog prijevoza 
i autotaksi stajališta. 

 
Članak 7. 

         Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza rješenjem izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača, isključivo pravnoj i fizičkoj osobi - obrtniku koji ima važeću licenciju za obavljanje 
autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje 
dozvole. 
        Najviša naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od 1/10 prosječne mjesečne 
isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Pitomača, za posljednji mjesec za koji su 
objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. 
        Visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području 
općine Pitomača određuje se posebnom odlukom Općinskog načelnika. 
        Naknadu iz stavka 2. ovog članka autotaksi prijevoznik dužan je uplatiti u korist proračuna 
Općine Pitomača prije izdavanja dozvole.  
        Dozvola se izdaje na rok od pet godina, a najdulje do dana isteka licencije.  
        Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana. 
        Zahtjev za obnovu dozvole podnosi se najkasnije dva mjeseca prije isteka roka njezina 
važenja.  

 
Članak 8. 

       Obrazac dozvole je bijele boje, pravokutnog oblika i tiska se u formatu A4.  
       Obrazac dozvole sadrži:  
- grb Republike Hrvatske,  
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- naziv: Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača, Jedinstveni upravni 
odjel,  
- naziv koji glasi: Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, 
- područje na kojem će se autotaksi prijevoz obavljati, 
- broj dozvole koji čini redni broj / godina upisa u upisnik, 
- ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe na koju izdana dozvola glasi,  
- rok važenja izdane dozvole,  
- klasu i urbroj izdane dozvole,  
- mjesto i datum izdavanja dozvole,  
- pečat i potpis pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.  

 
Članak 9. 

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

TOČKA 5. 
  
  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 
 

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastruktre čija je realizacija u 2019. 
godni iznosila 1.723.410,29 kuna dostavljeno je u materijalima sa pojašnjenjem koliko je 
sredstava utrošeno za izgradnju vodoopskrbnog sustava, kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju 
groblja, javne rasvjete i izgradnju javno prometnih površina te predsjednik otvara raspravu. 

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

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

 
TOČKA 6. 

 
      Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2019. godinu. 

 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture čija je realizacija u 

2019. godini iznosila 1.634.941,31 kuna dostavljeno je u materijalima sa pojašnjenjem koliko je 
sredstava naplaćeno s osnove komunalne naknade kao i koliko je poslova realizirano, a odnose 
se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređenje javnih površina, javne rasvjete i 
groblja te predsjednik otvara raspravu. 

 
Gosp. Danijel Bijuk zamijetio je da je za održavanje groblja i mrtvačnica bilo planirano 

50.000,00 kuna, a nije utrošeno ništa pa ga interesira da li nije bilo potrebe za uređenjem, na što 
je gosp. Danijel Petković odgovorio da nije bilo zahtjeva za nekakve zahvate, a ova sredstva  
uglavnom su vezana za uređenje mrtvačnice te staza dok dio troškova održavanja snosi i samo 
Komunalno Pitomača d.o.o. iz grobne naknade tako da se uvijek nešto odradi. 

 
Gosp. Tihomir Gregurek osvrnuo se na šljunčanje nerazvrstanih cesta za koje je 
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utrošeno čak 744.455,01 kn, a svima je poznato da te ceste baš i nisu u najboljem stanju odnosno 
da na nekima u prošloj godini uopće nije navezen šljunak, na što je gosp. Tomislav Tišljar 
podsjetio da područje općine Pitomača obuhvaća oko 200 km puteva koje je potrebno održavati 
što se redovitio i radi. Stoga je pozvao gosp. Tihomira Gregureka da dođe u Općinu gdje će 
dobiti na uvid konkretne podatke o tome što je sve napravljeno na nerazvrstanim cestama za taj 
iznos. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Tihomir Gregurek) 

i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

 
TOČKA 7. 

 
Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača za 2019. godinu. 
 

Iz Izvješća proizlazi da su sredstva ostvarena od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivredog zemljišta u vlasništvu RH ostvarena u znosu od 247.748,46 kuna, a ista su utrošena 
za zakup poljoprivrednog zemljišta, za sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede, za provođenje deratizacije i dezinsekcije, za subvenciju pregleda na trihinelozu, za 
izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta i za objave oglasa te predsjednik otvara raspravu. 
 
 Gosp. Danijel Bijuk konstatira da je iz izvješća u točki II. pod 1. vidljivo da je za sanaciju 
poljskih puteva kao i za izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta utrošeno 0,00 
kuna na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da se sve djelatnosti koje su navedene, 
financiraju iz ovog prihoda i sredstva su ovisno o potrebi utrošena prema zakonu. 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek istaknuo je da je na području općine evidentirano 1800 ha 
državnog zemljišta, a prihodovano je samo 247.748,46 kuna što nikako nije logično i mišljenja je 
da na toj poziciji stoje velika sredstva koja su prihod Općine, na što je gosp. Goran Perović dao 
pojašnjenje da je najveći problem u tome što su imovinsko pravni odnosi neriješeni, a također je 
problem što RH nije uknjižena u katastru kao izvanknjižni vlasnik. Stoga se podnose tužbe za 
svaku pojedinačnu česticu što je mukotrpan posao jer se radi o 1000 čestica koje treba provesti, 
a godišnje se razriješi 100-njak gruntovnih čestica.  
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Tihomir Gregurek) 
i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području općine Pitomača za 2019. godinu 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od prodaje, zakupa 
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i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Pitomača za 2019. godinu.  

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

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

novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 8. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da su sredstva ostvarena u iznosu od 55.065,23 kune 

utrošena za troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu i za izgradnju javno prometnih 
površina. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 

donijelo je  
 

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

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  
u prostoru za 2019 godinu 

 
 

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

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu.  
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
Članak 2. 

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

 
TOČKA 9. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2019. godinu. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da su sredstva šumskog doprinosa ostvarena u 
iznosu 366.054,30 kuna, utrošena za izgradnju vodoopskrbne mreže u iznosu 309.386,56 kuna i 
za izgradnju kanalizacijske mreže u iznosu 56.667,74 kune. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 

donijelo je  
 

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

šumskog doprinosa za 2019. godinu 
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Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.  
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
Članak 2. 

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

TOČKA 10. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke 
rente za 2019. godinu.         
  

Gosp. Rikard Bakan iznosi da su sredstva spomeničke rente ostvarena svega u iznosu 
od 164,79 kuna i utrošena za provođenje aktivnosti na projektu „Preradović & Csokonai“, na što 
je gosp. Zlatko Majstor konstatirao da je to toliko mali iznos da bi se spomenuta renta ukoliko 
je to u nadležnosti općine mogla i ukinuti, ali je gosp. Danijel Petković odgovorio da nema 
zakonske mogućnosti za njeno ukidanje. 

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

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   
spomeničke rente za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 
sredstava spomeničke rente za 2019. godinu.  

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

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

 
 

TOČKA 11. 
 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za 

potpisivanje financijske dokumentacije. 
  
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se izmjena Odluke predlaže iz razloga što se nakon 
imenovanja Danijele Rešetar vršiteljicom dužnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača, predlaže  
imenovanje iste potpisnicom financijske dokumentacije umjesto dosadašnje v.d. ravnateljice 
Irene Gavrančić.  
 

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

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za 

potpisivanje financijske dokumentacije 
 

Članak 1. 
 U Odluci o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije 
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(“Službene novine” Općine Pitomača broj 5/17) točka 3. mijenja se i glasi: 
“Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa Knjižnice i 

čitaonice Pitomača, za žiro - račun broj:HR7924120091141002131 - Knjižnica i čitaonica Pitomača, 
otvoren kod Slatinske banke d.d. Slatina, ovlašćuju se: 
 - Željko Grgačić, OIB:01221556822, Općinski načelnik, 
 - Danijela Rešetar, OIB:19634353837, v.d. ravnatelja, 
 - Rikard Bakan, OIB:44650718449, 
 - Zlata Kovačević, OIB:07924357620.”.  

 
Članak 3. 

 Ostale odredbe ostaju nepromijenjene. 
 

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

TOČKA 12. 
 

    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je gosp. Rajko Stilinović s danom 06. travnja 2019. 

godine imenovan vršiteljom dužnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu, a najduže do godinu dana. Stoga je potrebno raspisati javni natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu, a prijedlog javnog natječaja dostavljen je u 
materijalima. 

Na konstataciju gosp. Zlatka Majstora kako u javnom natječaju stoji da se može 
imenovati osoba koja ima visoku stručnu sprema, ali ne piše koju, gosp. Danijel Petković 
pojasnio da je da to prema Zakonu o ustanovama nije obavezno kao npr. prema Zakonu o 
knjižničnoj djelatnosti. 

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

 
O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  
Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

 
Članak 1. 

          Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine, puno radno vrijeme. 

  
Članak 2. 

         Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objaviti će se u “Narodnim novinama”, 
dnevnom tisku te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 
         U Javnom natječaju objaviti će se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, traženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 
u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 
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Članak 4. 
 Tekst javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke prilaže se istoj i čini njezin sastavni dio. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
  
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 21. sjednicu Općinskog vijeća 
u 18,52 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                
                      PREDSJEDNIK: 
                  Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


