
Z A P I S N I K  
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 30. ožujka 2020. godine 
 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/03, URBROJ: 2189/16-20-1 od 24. 
ožujka 2020. godine, s početkom u 14,00 sati. 

 
U sazivu za sjednicu vijećnicima je napomenuto da zbog trenutne i promjenjive 

epidemiološke situacije uzrokovane pojavom zaraze koronovirusom (COVID-19) te upute 
Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, prema kojoj se omogućava održavanje sjednica korištenjem 
tehnologija za održavanje sjednica na daljinu, a iznimno i telefonskim putem, materijali za 22. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača dostavljeni su na kućne adrese vijećnika, a nalaze se 
i na web stranici Općine Pitomača kao i u e-mailovima otvorenim na adrese vijećnika zbog buduće 
dostave materijala i funkcioniranja Općinskog vijeća. 

Zajedno sa materijalima, vijećnicima su dostavljeni tableti te su zamoljeni da nakon 
izjašnjavanja o točkama dnevnog reda, odnosno glasovanja na dostavljenom upitniku (za, protiv 
ili suzdržan) koji se nalazi u prilogu uz saziv Vijeća, dostave popunjeni Upitnik u Općinu Pitomača 
ili putem e-maila: opcina@pitomaca.hr najkasnije do 30. ožujka o.g. do 14,00 sati. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je do dana 30. ožujka 

2020. godine do 14,00 sati, 13 vijećnika dostavilo popunjene upitnike za glasovanje za točke 
dnevnog reda za 22. sjednicu Općinskog vijeća i to: 
  

1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Mario Čajkulić, 
4. Dinko Begović, 
5. Irena Horvat, 
6. Ivica Peterfi, 
7. Mario Rengel, 
8. Tomislav Lovreković, 
9. Željka Begović, 
10. Marijan Mikec, 
11. Mirko Pavleković, 
12. Zlatko Majstor. 
13. Aleksandar Nađ, 

čime su stvoreni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka. 
  
 Upitnike za glasovanje nisu dostavili: 
 1. Manfred Kodžaga, 
 2. Danijel Bijuk, 
 3. Nifada Begović, 
 4. Tihomir Gregurek. 
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Za sjednicu je predložen slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 
 

1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od od 
01.07. do 31.12.2019. godine.     

2. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu, 
 3. Donošenje Godišnjeg provedbenig plana unapređenja zaštite od požara za područje 
općine Pitomača za 2020. godinu,        

4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,    

5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i 
opremanju sportske građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, 
 6. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za 
imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,    
 7. Donošenje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika 
koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 
područje općine Pitomača,     

8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“.        
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA. 
   

- Verifikacija zapisnika sa  21. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA. 
  

 
TOČKA 1. 

 
1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 

razdoblje od od 01.07. do 31.12.2019. godine. 
 
Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), 

donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. 
do 31.12.2019. godine. 
 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio. 
 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
   

TOČKA 2. 
     

     Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 
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2019. godinu. 
       

Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog 
plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu. 
 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

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

TOČKA 3. 
 

Donošenje Godišnjeg provedbenig plana unapređenja zaštite od požara za 
područje općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 
UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE PITOMAČA ZA 2020. 

GODINU 
 

I. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača, Općinsko vijeće Općine 
Pitomača donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine 
Pitomača za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
 

II. 
 U cilju unapređenja zaštite od požara Općine Pitomača potrebno je u 2020. godini provesti 
sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 
1. Organizacijske mjere 
 
1.1. Vatrogasne postrojbe 
 
a) Na području općine Pitomača nema profesionalne vatrogasne postrojbe, već djeluju 
dobrovoljna vatrogasna društva u svim naseljima Općine, izuzev naselja Križnice, u kojemu je isto 
neaktivno. Na području naselja Križnica u slučaju potrebe djelovati će sekcija DVD-a Pitomača sa 
vozilom i opremom za početno gašenje požara. Općinska dobrovoljna vatrogasna društva čine 
Vatrogasnu zajednicu Općine Pitomača te operativno pokrivaju područje Općine, uz JVP Virovitica 
kao profesionalnu vatrogasnu postrojbu. 
Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija za područje općine Pitomača osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. 
 
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) U središnjim DVD-ima koja djeluju na području općine Pitomača osigurati djelotvornu i 
operativnu djelotvornost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost općine u 
slučaju požara. 
Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara radi koordinacije vatrogasnih snaga i 
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dojava požara na telefonski broj 112 ili 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača i Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske 
županije. 
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti Dobrovoljnih vatrogasnih 
društava na području općine Pitomača. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
d) Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti planove za 
provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne planove 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti s obzirom na 
indeks opasnosti kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervencije. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
e) Proračunom Općine Pitomača planirati financijska sredstava za redovito funkcioniranje, 
opremanje i osposobljavanje Vatrogasne zajednice Općine Pitomača.  
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 
 
a) Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara za Općinu sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Općinsko vijeće dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2. Tehničke mjere 
 
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 
 
a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe vatrogasnih 
postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 
udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 
a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka intervencije 
do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je sukladno pravilima vatrogasne struke osigurati 
dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasnih postrojbi. Također 
potrebno je u tehničkom smislu osigurati  trajno i učinkovito funkcioniranje vatrogasnih 
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operativnih centara i dojave na broj 193. 
 
Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
b) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od 
požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara 
smanjila na najmanju moguću mjeru. 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača i Vatrogasna zajednica 
virovitičko-podravske županije: 
 
3. Urbanističke mjere 
 
a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije ovisno o razini prostornih 
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije. 
 
b) Na području općine Pitomača sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne  
površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj: Županijska uprava za ceste, Općina Pitomača, pravne osobe koje su vlasnici proizvodnih 
kompleksa. 
 
c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i 
tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
d) Postojeću hidrantsku mrežu uskladiti s važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Vodakom d.o.o. 
 
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 
 
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je 
urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača. 
 
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, leci i sl.) sustavno i redovito 
obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od 
požara. 
 
Izvršitelj: Općina Pitomača, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača. 
 
c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji 
locirani  u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju 
za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njegovo gašenje. 
 
Izvršitelj: pravne osobe u neposrednoj blizini požara. 
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d) Obvezan nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom 
uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa 
uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 
odnosno olakšati njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste VPŽ, Općina Pitomača. 
 
e) Obvezno je čistiti pojas uz željezničku prugu od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari koje bi mogle 
izazvati požar i omogućiti njegovo širenje. 
 
Izvršitelj: Hrvatske željeznice. 
 
f) Obavezno redovito čišćenje vodotoka i melioracijskih kanala od biljnog i komunalnog otpada 
sukladno važećim propisima. 
 
Izvršitelj: Hrvatske vode. 
 

III. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da upozna sa sadržajem ovog Provedbenog plana 
sve pravne subjekte koji su u istom predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 

IV. 
 Sredstva za provedbu obveza Općine Pitomača koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana 
osigurati će se u Proračunu Općine Pitomača za 2020. godinu. 

V. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe 
Provedbenog plana. 
 

VI. 
 Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana dostaviti će se Hrvatskoj vatrogasnoj 
zajednici - glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH, Vatrogasnoj zajednici Virovitičko - podravske 
županije - županijskom zapovjedniku i područnom uredu civilne zaštite. 
 

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

 
TOČKA 4. 

 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine - 

građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama. 
 

Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u 
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 
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I. 
Odabire se ponuda ponuditelja OPG GRGAČIĆ MIRJANA, sa sjedištem u Pitomači, Trg 

kralja Tomislava 18, OIB: 87961775735, kao najpovoljnija ponuda za kupnju nekretnine - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, označeno kao: 

 F, č.k.br. 924/33 sa 2353 m2, k.o. Kladare, 
po kupoprodajnoj cijeni od 2,00 kn/m2 odnosno ukupno 4.706,00 kuna (slovima: četiri tisuće 
sedamsto šest kuna). 

 
   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 suglasnosti prodavatelja, otuđiti niti opteretiti građevinsko 
zemljište u roku od 5 (pet) godina od ishođenja uporabne dozvole za objekt iz ponude kupca. O 
zabrani otuđenja i 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. 
 

O b r a z l o ž e n j e : 
 Sukladno Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13. i 3/14) i  članka 6. Odluke o cijeni neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13. i 3/14), Općinski načelnik dana 08. svibnja 2014. godine raspisao je Javni 
natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ i Kladarama, KLASA: 
022-01/14-01/97, URBROJ: 2189716-14-1 (u daljnjem tekstu: Javni natječaj). 
 Javni natječaj bio je objavljen u javnom glasilu „Virovitički list“, web stranici i Oglasnoj 
ploči Općine Pitomača. 
 Javnim natječajem utvrđeno je da pisana ponuda ponuditelja sadrži: 
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 ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, 
 OIB, 
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe, 
 dokaz o upisu u odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, 
 oznaku građevinske parcele (zemljišta) za koju se podnosi ponuda, 
 dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1% (jedanposto) od ukupne početne kupoprodajne 

cijene parcele z akoju se kupac natječe, 
 poslovni plan, 
 izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu, 
 izjavu o zadržavanju broja novouposlenih u periodu od tri godine od početka rada, 
 kratak opis dosadašnjeg poslovanja s podacima o ostvarenom ukupnom prihodu u posljednje 

dvije godine te brojem zaposlenih u posljednjih pet godina, 
 dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta, 
 dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Pitomača. 

 
 Točkom 6. Javnog natječaja propisano je da je rok za predaju ponuda 15 dana od dana 
objave Javnog natječaja, a nakon prvog otvaranja ponuda za sve neprodane parcele, ponude će 
se zaprimati i nadalje, a otvaranje istih bit će svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, do prodaje 
svih parcela. 
 Predmet prodaje su građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Pitomača, označena kao: 

 A, č.k.br.924/12 sa 3.529 m2 k.o. Kladare, 
 B, č.k.br. 924/13 sa 4.214 m2 k.o. Kladare, 
 C, čk.br. 924/14 sa 3.906 m2 k.o. Kladare, 
 D, čk.br. 924/31 sa 3.089 m2 k.o. Kladare, 
 E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2 k.o. Kladare, 
 F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2 k.o. Kladare. 

Za građevinsko zemljište koje je predmet Javnog natječaja početna kupoprodajna cijena 
utvrđena je u iznosu od 78,50 ku/m2, a ponuditelj je u mogućnosti dobiti olakšicu na početnu 
kupoprodajnu cijenu prema kriterijima utvrđenim u Odluci o cijeni neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/13. i 3/14): prioritetna djelatnost i povećanje broja zaposlenih prema tablici utvrđenoj u 
navedenoj Odluci. 

Utvrđuje se da je OPG GRGAČIĆ MIRJANA iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 18, dana 
08. siječnja 2020. godine uputila Općini Pitomača ponudu za kupnju nekretnine - neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, označenog kao F, čk.br. 
924/33 sa 2.353 m2 k.o. Kladare zbog obavljanja poljoprivredno - proizvodne djelatnosti 
(proizvodnja poluproizvoda od primarnih poljoprivrednih proizvoda, skladištenje poljoprivrednih 
proizvoda, strojeva i opreme te obavljanje usluga za ostale poslovne objekte). 

Otvaranje, pregled i ocjena iste održano je, sukladno Javnom natječaju, prvog ponedjeljka 
u mjesecu ožujku, odnosno 02. ožujka 2020. godine u 12,00 sati. 

Sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 02. ožujka 2020. godine, 
KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 2189/16-20-__, utvrđuje se da navedeni ponuditelj ispunjava 
sve uvjete tražene Javnim natječajem te može ostvariti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 2,00 
kn/m2 (proizvodna djelatnost, NKD 2007. odjeljci 10-33 (broj novouposlenih na neodređeno 
vrijeme (1 djelatnik). 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, sukladno Javnom natječaju, donosi Općinsko 
vijeće. 
 Sukladno odredbi članka 77.a Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), protiv pojedinačnih akata predstavničkog tijela kojima 
se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim 
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zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 Radi svega naprijed navedenoga, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave iste. 
 
 

TOČKA 5. 
  
 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova 
na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine - svlačionice i prostorije 
nogometnog igrališta u Dinjevcu“. 
 

Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 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 postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i 
opremanju sportske građevine - svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, 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 
predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 6. 
 

     Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga 
kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda 
u Virovitici. 
  

Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

P R I J E D L O G    R J E Š E N J A 
o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika 

za mladež Općinskog suda u Virovitici 
 
 

I. 
GOpćinsko vijeće Općine Pitomača utvrđuje prijedlog kandidata/kandidatkinja za imenovanje 

sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici i to: 
 
1. NIKOLINA GOLUBIĆ iz Pitomače, Dravska 242 A, 
2. GORAN PEROVIĆ iz Pitomače, Vinogradska 63. 

 
II. 
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 Ovaj Prijedlog uputiti će se Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije radi 
donošenja predmetnog Rješenja o imenovanju, a objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 7. 

 
 Donošenje prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 
 

Općinsko vijeće, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 

područje općine Pitomača 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača predlaže da se na dužnost zdravstvenih djelatnika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje 
općine Pitomača, imenuju: 
 

1. IVAN ANDRAŠEVIĆ, dr.med. iz Virovitice, Ljudevita Gaja 19,  
2. IVAN JANTOL, medicinski tehničar iz Pitomače, A.G. Matoša 52. 

 
II. 

 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske 
županije. 

 
TOČKA 8. 

 
Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 

„Drago Britvić“. 
  

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

 
O  D L U K U  

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu  
„Drago Britvić“ 

 
  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
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Općina Pitomača dana 11. ožujka 2020. godine objavila je javni natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ u „Narodnim novinama“ i 
dnevnom tisku „Glas Slavonije“. Na raspisani javni natječaj nije pristigla niti jedna zamolba. Članak 
43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), 
predviđa da ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne 
bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do imenovanja ravnatelja ustanove temeljem istoga, 
imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu dana. Temeljem 
naprijed navedenoga i prijedloga Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“, Rajko 
Stilinović, ing., imenuje se za v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja 
ravnatelja, a najduže do godinu dana.  
      
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 22. sjednicu Općinskog vijeća 
u 14,45 sati. 

  
       

                                        
 PREDSJEDNIK: 

                      Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


