
Z A P I S N I K  
sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 28. svibnja 2020. godine 
 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/15, URBROJ: 2189/16-20-1 od 20. 
svibnja 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 24. 
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 privitku 
saziva za sjednicu Vijeća, dostave popunjeni Upitnik u Općinu Pitomača ili putem e -
meila:opcina@pitomaca.hr najkasnije do 28. svibnja o.g. do 14,00 sati. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je do dana 28. svibnja 

2020. godine do 14,00 sati, 12 vijećnika dostavilo popunjene upitnike za glasovanje za točke 
dnevnog reda za 24. sjednicu Općinskog vijeća i to: 
  

1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Dinko Begović, 
4. Irena Horvat, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Mario Rengel, 
7. Tomislav Lovreković, 
8. Manfred Kodžaga, 
9. Željka Begović, 
10. Marijan Mikec, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković. 

čime su stvoreni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka. 
  
 Upitnike za glasovanje nisu dostavili: 
 1. Mario Čajkulić, 
 2. Danijel Bijuk, 
 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 23. sjednice Općinskog vijeća, 
   - Aktualni sat, 
 

1. Donošenje Odluke od dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
    2. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji 
krovišta Društvenog doma u Grabrovnici, 
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno - edukativne 
pješačke staze „Banov Brod“, 
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog 
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 
 5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača za 
potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog 
otpada, 

6. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
dijela naselja Pitomača, 
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog 
dobra u općoj uporabi. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
   
 
   - Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća 
 
  Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 
  
 

- Aktualni sat 
 
Nije bilo pitanja. 

 
TOČKA 1. 

 
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 

 
 U materijalima je dostavljen prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača. 
 

Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
  

O  D  L  U  K  U 
o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
 Javna priznanja Općine Pitomača u 2020. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim 
i fizičkim osobama: 
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1. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA: 
 
 - PETER LOGAR, koordinator za humanitarnu pomoć Vlade austrijske savezne 
pokrajine Tirol, za osobiti doprinos, suradnju i unaprjeđenje vatrogastva i humanitarnog rada 
na području općine Pitomača, 
 
 - TOMISLAV STOKIĆ, predsjednik Vatrogasne zajednice  područja Pakrac - Lipik, za 
osobiti doprinos, suradnju i unaprjeđenje vatrogastva na području općine Pitomača, 
  
 - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA iz Virovitice, za osobiti 
doprinos i postignuća u oblasti humanitarnog rada na području općine Pitomača, 
 
 - ŽIVKO SLIJEPČEVIĆ, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru, za 
osobiti doprinos i suradnju u provođenju postupaka od posebnog interesa za Općinu Pitomača, 
 
 - vl. LJUBIŠA KRMAR, župnik Župe Presvetog Trojstva u Turnašici, za osobiti 
doprinos i suradnju u provođenju kulturnih događanja na području općine Pitomača, 
 
 - vl. BORIS DIVKOVIĆ, župnik Župe svetog Petra Apostola u Starom Gracu, za osobiti 
doprinos i suradnju u provođenju kulturnih događanja na području općine Pitomača, 
 
 - FEDERICO DODERO, predsjednik uprave Herbarium d.o.o. Kladare, za osobiti 
doprinos razvoju gospodarstva na području općine Pitomača. 
 

2.  PRIZNANJE S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA: 
 
 - učenici završnog razreda Osnovne škole Petra Preradovića i učenici završnog razreda 
Srednje škole Stjepana Sulimanca za izvrsne učeničke uspjehe. 

 
Članak 2. 

 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 2. 

 
 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i 
limarskih radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Grabrovnici. 
  

U materijalima je dostavljen prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Općinskom 
načelniku za odabir ponuditelja NOVOGRADEC d.o.o. Pitomača,  za izvođenje krovopokrivačkih i 
limarskih radova na sanaciji krovišta društvenog doma u Grabrovnici u iznosu od 218.277,50 kuna 
s PDV-om. Obzirom da Općinski načelnik može odlučivati do iznosa od 158.573,60 kuna, potrebna 
je suglasnost Općinskog vijeća.   

 
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 jednostavne nabave Izvođenje krovopokrivačkih i 
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limarskih radova na sanaciji krovišta društvenog doma u Grabrovnici, a po provedenom postupku 
javne nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinski načelnik 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 3. 

 
  Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno 
- edukativne pješačke staze „Banov Brod“. 
  

U materijalima je predloženo davanje suglasnosti Općinskom načelniku za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja KOMFORT d.o.o. iz Zagreba za izvođenje radova na uređenju poučno 
- edukativne staze „Banov brod“ u iznosu od 676.884,25 kuna s PDV-om. Obzirom na iznos, 
potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.   

 
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 za izvođenje radova na uređenju poučno-edukativne pješačke 
staze „Banov brod“, a po provedenom otvorenom postupku javne nabave male 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 zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne 
nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Pitomača“. 
  

Predloženo je davanje suglasnosti Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja ZLATKO, Obrt za usluge građevinskom mehanizacijom, vl. Zlatko Jakupec iz 
Pitomače, za izvođenje radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine 
Pitmača u iznosu od 562.887,45, kuna bez PDV-a (ponuditelj nije u sustavu PDV-a).  

 
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 jednostavne nabave „Radovi redovitog 
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održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 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 5. 
 

 Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača 
za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno 
prikupljenog komunalnog otpada. 
  
 U privitku je dostavljen prijedlog Sporazuma između gradova i općina na području 
Virovitičko - podravske županije (Grad Virovitica, Grad Slatina, Grad Orahovica, Općina Crnac, 
Općina Čačinci, Općina Čađavica, Općina Gradina, Općina Lukač, Općina Mikleuš, Općina Nova 
Bukovica, Općina Pitomača, Općina Sopje, Općina Suhopolje, Općina Špišić Bukovica, Općina 
Voćin, Općina Zdenci), a odnosi se na korištenje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog 
komunalnog otpada i recikliranog otpada s javnih površina kod korisnika usluge te iz reciklažnih 
dvorišta. 

Da bi Općinski načelnik mogao potpisati sporazum, potrebna je odluke Vijeća. 
 
Općinsko vijeće, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek), donijelo 

je 
 

O  D  L  U  K  U 
o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača 

za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje 
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Sporazum o korištenju 
postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. 

 
Članak 2. 

Sporazum iz točke 1. sastavni je dio ove Odluke. 
Ovom Odlukom Općinsko vijeće daje ovlaštenje Općinskom načelniku Općine Pitomača za 

potpisivanje Sporazuma i drugih dodatnih, popratnih dokumenata vezanih sa Sporazum o 
korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 6. 

 
 Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine 
Pitomača. 

 
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača donijeta je na 5. sjednici Općinskog 

vijeća Općine Pitomača održanoj 24.02.2014. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
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2/14). 
Prijedlog izmjene Odluke o socijalnoj skrbi bio je na javnom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću u razdoblju od 20.05. do 27.05.2020. godine i na isti nije bilo primjedbi. 
 
Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača, broj 2/14), članak 8. mijenja se i glasi: 
 

„Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17, 130/17. i 98/19, u nastavku: Zakon).  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se kućanstvu do iznosa od 400,00 kuna 
mjesečno i samcu ili nositelju kućanstva koji nije korisnik zajamčene minimalne naknade do iznosa 
od 200,00 kuna mjesečno“.“ 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 
 Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja dijela naselja Pitomača. 
  

Na dostavljeni prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja dijela naselja Pitomača nije bilo primjedbi te Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donosi 
       
 

O D L U K U 
o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

dijela naselja Pitomača 
 

 
 /Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja 
Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača/. 
 

 
TOČKA 8. 

 
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - 

javnog dobra u općoj uporabi. 
 
Općinsko vijeće je 18.12.2019. godine donijelo Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane 

ceste - javnog dobra u općoj uporabi, ali obzirom na potrebu izmjene nekoliko čkbr., predložena 
je izmjena u članku 1. Odluke kao što je dostavljeno u materijalima. 

 
Općinsko vijeće, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 
o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste 

 - javnog dobra u općoj uporabi 
 

Članak 1. 
 U Odluci o proglašenju statusa nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 7/19) članak 1. mijenja se i glasi: 
 

“Ovom Odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 
u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača, kako slijedi: 
1. Cesta “JADA” u naselju Križnica, na nekretninama, odnosno na  dijelovima nekretnina 
označenih kao čest.zem.: 6805/1, 6674/1-B, 6674/1/A, 6675/3-B , 6675/3-C, 6674/3A, 6675/3-
A,  7062/36, 7062/35 i 6806  sve u k.o. Pitomača, 
2. Cesta “Velika Črešnjevica” u naselju Velika Črešnjevica, na nekretninama, odnosno dijelovima 
nekretnina označenih kao čest.zem.: 1758, 1885/22, 1754 i 1921 sve u k.o. Velika Črešnjevica .”. 

 
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 24. sjednicu Općinskog vijeća 
u 14,40 sati. 

  
       

                                        
PREDSJEDNIK: 

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


