
Z A P I S N I K  
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 21. travnja 2020. godine 
 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/04, URBROJ: 2189/16-20-1 od 15. 
travnja 2020. godine, s početkom u 14,00 sati. 

 
U sazivu za sjednicu vijećnicima je napomenuto da zbog proglašene epidemije na području 

Republike Hrvatske (COVID-19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i 
socijalnog distanciranja kao i upute Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog 
tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema kojoj se održavanje sjednica 
predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila smatra prihvatljivom, materijali za 23. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača dostavljeni su vijećnicima na e-mail adrese, a nalaze 
se i na web stranici Općine Pitomača.  

U sazivu je napomenuto da se za točku - Aktuani sat, pitanja mogu podnositi pismenim 
putem na elektronsku poštu (opcina@pitomaca.hr) do dana održavanja sjednice, a odgovori će 
se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenom Poslovnikom Općinskog vijeća. 

Vijećnicima je također upućen poziv da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda, 
odnosno glasovanja na dostavljenom upitniku (za, protiv ili suzdržan) koji se nalazi u prilogu uz 
saziv za sjednicu Vijeća, dostave popunjeni Upitnik u Općinu Pitomača ili putem e-
meila:opcina@pitomaca.hr najkasnije do 21. travnja o.g. do 14,00 sati. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je do dana 21. travnja 

2020. godine do 14,00 sati, 12 vijećnika dostavilo popunjene upitnike za glasovanje za točke 
dnevnog reda za 23. 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. Manfred Kodžaga, 
10 Željka Begović, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković. 

čime su stvoreni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka. 
  
 Upitnike za glasovanje nisu dostavili: 
 1. Danijel Bijuk, 
 2. Marijan Mikec, 
 3. Nifada Begović, 
 4. Zlatko Majstor, 
 5. Aleksandar Nađ. 
 
 Za sjednicu je predložen slijedeći 
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D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 
   1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2019. godine,      

 2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2019. godine,   
          3. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,     
 4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,           
          5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2019. godine,   

6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine,  
          7. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,  
          8. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2019. godine,  
          9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača 
za 2019. godinu,  
          10. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine, 
          11. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2019. godine, 
          12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu 
„Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju 
dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza, 
 13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“ 
- Faza 1“, 
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, 
 15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
   

- Verifikacija zapisnika sa  22. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 
glasom (Tihomir Gregurek). 
  

 
TOČKA 1. 

 
Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.  
  

Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), usvojilo 
je 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE 
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 /Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2019. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
TOČKA 2. 

     
 Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine. 

 
Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, usvojilo je 
 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE 

 
 /Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2019. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
      

TOČKA 3. 
      
          Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.  
 

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 4. 
     

Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine.  
 

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, usvojilo je 
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE 
 

 /Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2019. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 5. 
       
          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
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Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. 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 6. 

     
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 

Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
  

          Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), usvojilo 
je 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE 
 

 /Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2019. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

TOČKA 7. 
     

Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
           

Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo 
je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje 

od 01.01. 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 8. 
     

Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2019. godine. 

 
Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2019. godine. 
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 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
     

Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine 
Pitomača za 2019. godinu. 
           

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
   

 1. Usvaja se Izvješće o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda 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 10. 
 

Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. 
godine. 
           

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 11. 
     

Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
 

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE PITOMAČA za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2019. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 12. 
     
          Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza. 
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 Nakon provedenog otvorenog postupka jednostavne nabave na Rekonstrukciji dvorane 
doma kulture u Pitomači - 3. faza, koji se vodi kod naručitelja Centar za kulturu „Drago Britvić“, 
predložen je izbor ponude ponuditelja „TRGOVAČKO - FASADERSKI OBRT „DUGA“ vl. Tihomir 
Živko, Pitomača, Ljudevita Gaja 17, koja iznosi 499.606,50 kuna bez PDV-a, odnosno 624.508,13 
kuna s PDV-om“. 

Temeljem članka 17. Statuta Centra za kulturu “Drago Britvić”, propisano je da Ravnatelj 
odlučuje o investicionim ulaganjima (izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija) u objekte kojima 
upravlja uz predhodnu suglasnost Osnivača. 

Stoga je predloženo donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju 
Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

 
Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo 

je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

 1. Daje se suglasnost Vršitelju dužnosti ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić” 
Pitomača, za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  Rekonstrukciju dvorane 
doma kulture u Pitomači - 3. faza, 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 13. 

     
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog 
uređenja „Petrovog vrta“ - Faza 1“. 
 
 U predmetu jednostavne nabave „Izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog 
vrta“ - Faza 1“, koji se vodi kod naručitelja Općine Pitomača pod EV: 45/20-JN s procijenjenom 
vrijednošću nabave 499.650,00 kuna (bez PDV-a), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, 
predložena je ponuda ponuditelja Trgovačko - fasaderski obrt DUGA vl. Tihomir Živko, Ljudevita 
Gaja 17, Pitomača, koja iznosi 499.618,00 kuna bez PDV-a, odnosno 624.522,50 kuna s PDV-om. 

 
 Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), 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 krajobraznog uređenja 
„Petrovog vrta“ - Faza 1“, 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. 
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TOČKA 14. 
     
 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 
  

Odluka o komunalnoj naknadi donijeta je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine  
Pitomača održanoj 24.01.2019. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/19). 

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi bio je na javnom savjetovanju 
sa zainteresiranom javnošću u razdoblju od 07.04. do 17.04.2020. godine i kako na njega nije 
bilo primjedbi, isti je dostavljen u materijalima za sjednicu Vijeća. 

 
Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo 

je 
 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

               U članku 1. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
1/19), iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
              „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i 
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan 
za graditeljstvo, Općinsko vijeće može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade 
za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, djelomično 
ili u potpunosti dok traju te okolnosti.“. 
            „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 2. ovog članka, Općinsko vijeće može 
odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene 
različite od namjena propisanih člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu.“. 
 
XIII. NEKRETNINE KOJE SE U POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE (OPĆI UVJETI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA 
ODOBRAVA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE) 
 

Članak 2. 
              U članku 15. stavak 1. točka 1. alineja 4., broj „1.200,00“ zamjenjuje se brojem 
„1.500,00“. 
 
 XIV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 3. 

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

TOČKA 15. 
     

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 
 

Odluka o komunalnom doprinosu donijeta je na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 
24.01.2019. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/19). 
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 Prijedlog dopune Odluke o komunalnom doprinosu bio je na javnom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću u razdoblju od 07.04. do 17.04.2020. godine i na prijedlog nije bilo 
primjedbi te je isti dostavljen u materijalima za sjednicu Vijeća. 

 
Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo 

je 
 

O D L U K U  
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

            U članku 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
1/19), iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
            „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i 
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku 
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan 
za graditeljstvo, Općinsko vijeće može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava 
komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu.“. 
 
VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 2. 

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

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 23. sjednicu Općinskog vijeća 
u 14,50 sati. 

  
       

                                        
PREDSJEDNIK: 

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


