
Z A P I S N I K  
 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 
održane 08. srpnja 2020. godine 

 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/16, URBROJ: 2189/16-20-1 od 02. 
srpnja 2020. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 20,00 sati. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan konstatira da je sjednici nazočno 9 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Dinko Begović, 
4. Mario Rengel, 
5. Tomislav Lovreković, 
6. Manfred Kodžaga, 
7. Tihomir Gregurek, 
8. Mirko Pavleković, 
9. Zlatko Majstor. 
 

 Nisu nazočni: Danijel Bijuk, Nifada Begović, Marijan Mikec, Aleksandar Nađ te Mario 
Čajkulić, Ivica Peterfi, Željka Begović i Irena Horvat koji su ispričali svoj izostanak. 

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  

- Maja Brođanac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije,  
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
 - Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda sa točkom 15. koja glasi: 
 

 „Donošenje Odluke o davanju podrške Dječjem vrtiću „Potočnica“ u provedbi projekta 
„Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne 
ustanove“. 

Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 9 glasova ZA. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 

 
D N E V N I    R E D : 

 
   - Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća, 
   - Aktualni sat, 
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  1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 
2020. za godinu dana, 

  2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Pitomača za 2021. godinu, 
     3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 

  4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na izgradnji i opremanju 
društvenog doma u Starogradačkom Marofu”, 

  5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave komunalnog vozila - traktora 
s prednjom hidraulikom, 

  6. 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“, 

  7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga održavanja objekta 
i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“, 

  8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Izvođenje radova i 
opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“, 
          9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta 
„Igrajmo se zajedno 2“,  
          10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta 
„Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“,  
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj 
Črešnjevici, 
           12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne 
nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog 
na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
   13. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača, 
          14. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidatkinje za imenovanje 
suca porotnika Općinskog suda u Virovitici, 
          15. Donošenje Odluke o davanju podrške Dječjem vrtiću „Potočnica“ u provedbi projekta 
„Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa  u odgojne i obrazovne 
ustanove“. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA. 
   

- Verifikacija zapisnika sa  24. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 9 glasova ZA. 
 
  
  - Aktualni sat 

 
 Gosp. Zlatko Majstor uputio je čestitku članovima HDZ-a na pobjedi na održanim izborima 
za zastupnike za Hrvatski sabor. Također je iznio primjedbu što je u ovo vrijeme „COVID-19“, 
HDZ na području općine Pitomača preuzeo odgovornost na sebe, odnosno nije bilo niti jednog 
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koordiniranog sastanka s oporbom, a smatra kako je bilo vremena da se bolje organizira i 
provođenje sjednica Općinskog vijeća elektroničkim putem. Što se tiče dostavljenog odgovora na 
pitanje gosp. Aleksandra Nađa u svezi dugovanja za komunalnu naknadu, skreće pažnju da je u 
odgovoru naveden otpis dugovanja u iznosu malo većem od 100.000,00 kuna, a prema prijašnjim 
izvješćima revizije, ta dugovanja iznose preko 2.500.000,00 kuna pa ga interesira da li u 
spomenutom odgovoru nisu obuhvaćena sva dugovanja? 
   Gosp. Danijel Petković odgovorio je da još uvijek ima nenaplaćenih potraživanja, a  
tranutno se rješava i dosta predmeta vezanih uz osobni stečaj koje rješava Sud tako da tu općina 
nema utjecaja. Napominje da su ovi iznosi otpisani tijekom 2019. godine, ali tu se radi o  
nenaplaćenim potraživanjima komunalne naknade, a ne o cjelokupnom otpisu dugovanja. Općina 
je po sili zakona provodila otpise od 2017. godine i to će se i dalje provoditi svake godine. 
 Gosp. Željko Grgačić  u svezi primjedbe na neodržavanje sastanaka, odgovorio je da je 
za područje općine Pitomača osnovan Stožer civilne zaštite koji je dobivao naputke iz županije.  
Osvrnuo se na opasku gosp. Zlatka Majstora da je bilo dosta prepreka (barikada) na našem 
području te potvrdio da su bile postavljene prepreke na nekoliko mjesta (iz Dinjevca prema 
Kozarevcu, iz Pitomače prema Podravskim Sesvetama), ali sve je bilo u dogovoru sa Županijskim 
stožerom i rezultiralo je time da je vraćeno 78 osoba koje su zatečene na putovanju, a imale su 
mjeru samoizolacije zbog COVID-19. Smatra da su na taj način zaštićeni i ljudi s područja naše 
županije ali i ostalih županija u koje su namjeravali putovati.  
 Gosp. Tihomir Gregurek podsjetio je nazočne kako smo svi svjedoci tome da će se u 
idućem razdoblju na području naše općine provoditi velike investicije (aglomeracija, klopotec, 
uređenje u Križnici, kružni tok...). Budući da je korona zahvatila cijelu RH, postavio je pitanje 
Općinskom načelniku što to sada znači za Općinu Pitomača. Ovo pita iz razloga jer je vidljivo da 
se sve manje sredstava uplaćuje u državni proračun, a turističke sezone gotovo da i nema pa ga 
interesira da li Općina ima pripremljen kakav krizni plan s obzirom da će i općinski proračun 
sigurno biti manji, a započete su sve investicije za koje je Općinsko vijeće donijelo odluke. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da ne može znati što će se se dogoditi sutra jer puno 
toga ovisi o situaciji sa COVID-19. Također potvrđuje da Općina ima potpisane ugovore za sve 
investicije koje su predviđene. Napominje da će se radovi na kružnom toku u Pitomači izvoditi 
sredstvima iz državnog proračuna, a što se tiče aglomeracije, za istu je potrebno raspisati natječaj, 
izabrati ponuditelja i započeti s radovima. Nada se da će ti svi radovi biti započeti u rujnu o.g., ali 
nitko ne može sa sigurnošću točno predvidjeti što će biti i ne postoji nikakv rezervni plan već se 
se radovi izvoditi u obimu koliko bude sredstava. Podsjeća da će aglomeracija stajati Općinu 
8.000.000,00 kuna, a ostalo su sredstva EU. Istaknuo je da je za sada sve kako je i predviđeno,  
a Općina Pitomača nema nikakvog zaduženja jer nije bilo potrebe tako da se u najgoroj situaciji 
Općina Odlukom vijeća može zadužiti.  
 Gosp. Tihomir Gregurek preporučio je da se upravo zbog ovakve situacije i vremena koja 
dolaze već od danas počinje štedjeti u Općini na svemu gdje se može. 
 

 
TOČKA 1. 

 
 Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 

2015. - 2020. za godinu dana. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća izvjestio je da postojanje Strategije razvoja općine više nije 
zakonska obveza već je najniža razina za donošenje županijska. Kako njena izrada još nije 
započela, predlaže se donošenje odluke o produljenju važenja postojeće Strategije razvoja Općine 
Pitomača za godinu dana, prvenstveno zbog potrebe prijava na određene natječaje ministarstava 
i fondova EU. 
   

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je  
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O D L U K U 

o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača  
2015. - 2020. za godinu dana 

 
 

Članak 1. 
 Produljuje se važenje Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020. godine za godinu 
dana, odnosno do 31. prosinca 2021. godine.  
 

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

TOČKA 2. 
 

 Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu. 
   

Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom, Općina je obvezna donijeti Godišnji plan upravljanja imovinom na temelju 
važeće Strategije upravljanja imovinom Općine Pitomača, a koji mora sadržavati sve ono što je 
propisano Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je                
   

O D L U K U 
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE PITOMAČA ZA 2021. GODINU 
 

I. 
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Pitomača za 2021. godinu kojeg je Općina Pitomača u obvezi donijeti u skladu s odredbama 
Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) te prema preporukama 
navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko - podravske županije.  

 
II. 

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:  
 kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Pitomača,  
 provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,  
 detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Pitomača, 
  godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Pitomača. 
Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga 

pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u 
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 24/14).  
 

III. 
Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu donosi 

Općinsko vijeće Općine Pitomača za razdoblje od godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću 
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godinu.  
 

IV. 
Općina Pitomača dužna je do 30. rujna 2022. godine dostaviti Općinskom vijeću na 

usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Pitomača za 2021. godinu.  

 
V. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama 
(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). 

 
 

TOČKA 3. 
 

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

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je izmjena Odluke o socijalnoj skrbi na području općine 

Pitomača donijeta na prethodnoj 24. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.05.2020. godine.  
Nadalje navodi da je prijedlog ove II. izmjene Odluke o socijalnoj skrbi bio na javnom savjetovanju 
sa zainteresiranom javnošću i na isti nije bilo primjedbi. Zamolio je pročelnika za pojašnjenje 
predložene II. izmjene. 

 Gosp. Danijel Petković napominje da je II. izmjenom Odluke predloženo da se onim 
korisnicima minimalne zajamčene naknade koji odrađuju rad za opće dobro u trajanju od 60 sati 
mjesečno, omogući pravo na dodatnih 200,00 kuna mjesečno u odnosu na one koji tu obvezu ne 
odrađuju zbog raznih razloga. Smatra da bi se na taj način stimuliralo korisnike i zadržalo one koji 
rade jer u posljednje vrijeme ima sve više korisnika koji se opravdavaju i donose potvrde o 
bolovanju kako bi izbjegli rad za opće dobro.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 9 glasova ZA, donijelo je               

    
O  D  L  U  K  U 

o II. 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 i 4/20), 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, 98/19. i 64/20, u nastavku: Zakon).  

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

Korisnicima minimalne zajamčene naknade koji odrađuju rad za opće dobro (60 sati 
mjesečno) na iznos iz stavka 2. ovog članka priznaje se i stimulativni iznos od 200,00 kuna 
mjesečno.“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
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TOČKA 4. 
 

  Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na 
izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu”. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je u materijalima dostavljen prijedlog zaključka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja KOMFORT d.o.o Zagreb u 
iznosu od 4.231.524,83 kuna s PDV-om za izvođenje radova na izgradnji i opremanju društvenog 
doma u Starogradačkom Marofu. 

Gosp. Zlatko Majstor, vezano uz sve današnje točke dnevnog reda o javnoj nabavi, 
konstatira da konačno ima više ponuditelja te je sve napravljeno transparentno, ali naglašava da 
će i dalje ostati suzdržan kod donošenja Odluka. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 

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 izgradnji i opremanju društvenog doma 
u Starogradačkom Marofu, 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 5.                                                                                                

                                                                                                  
  Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave 
komunalnog vozila - traktora s prednjom hidraulikom. 

 
 Gosp. Riakrd Bakan iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog zaključka o davanju 
suglasnosti Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ENTRADA d.o.o. 
Šušnjevica, za nabavu traktora s prednjom hidraulikom u iznosu od 231.805,06 kuna s PDV-om. 
Napominje da se radi o sredstvima dobivenim iz državnog proračuna te se predmet nabave 
provodi preko općine, a traktor će koristiti Komunalno Pitomača d.o.o. 
 Gosp. Željko Grgačić pojašnjava da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 
RH raspisalo natječaj na kojem je Općini Pitomača odobreno 102.000,00 kuna, a omjer je 60% : 
40% tj. 40% iznosa sufinancira Općina Pitomača. Skreće pažnju na problem sve većeg broja 
travnatih površina u naseljima na području općine (Otrovanec, Grabrovnica, Velika Črešnjevica...) 
koje je potrebno kositi, a Komunalno Pitomača d.o.o. posjeduje samo mali traktor s kojim to sve 
nije moguće napraviti. Stoga da bi se sve javne površine mogle održavati, predložena je nabava 
traktora sa kojim bi to bilo moguće raditi. 
 Gosp. Tihomir Gregurek uključuje se u raspravu i konstatira da se iz materijala može 
vidjeti od koje tvrtke će se kupti traktor, ali nigdje nije vidljivo koje je marke taj traktor, odnosno 
nisu navedene tehničke karakteristike. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da ukoliko gosp. Gregurek želi uvid u 
karakteristike, može mu se na e-mail proslijediti tekst natječaja. Napominje da se radi o traktoru  
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marke Kioti. Također navodi da je na općinskim stranicama, kategorija - javni natječaji, objavljen 
tender iz kojeg su vidljive karakteristike koje su tražene natječajem. 
 Gosp. Dinko Begović pretpostavlja da su predstavnici Komunalno Pitomača d.o.o. koji su 
sudjelovali u raspisivanju natječaja, sigurno pronašli traktor koji zadovoljava njihove potrebe pa 
su prema tome i tražili ponudu. 
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan zamolio je pročelnika da gosp. 
Gregureku proslijedi tender natječaja. 
 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 8 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 komunalnog vozila - traktora 
s prednjom hidraulikom, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, prema 
tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinski načelnik za potpisivanje ugovora o nabavi komunalnog vozila - 
traktora s prednjom hidraulikom. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 

 
      TOČKA 6.  

                                                                   
  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“. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća donijet 

zaključak kojim je data suglasnost Općinskom načelniku za odabir Zlatka Jakupca iz Pitomače kao 
najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja 
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“.  

Obzirom da je došlo do pogreške u izračunu konačne cijene radova, predloženo je 
stavljanje tog zaključka van snage i davanje suglasnosti Općinskom načelniku za izbor novog 
ponuditelja, a to je KOGRAD vl. Ivan Kostelac iz Kadara, čija ponuda iznosi 598.062,50 kuna s 
uključenim PDV-om.  

Gosp. Danijel Petković potvrđuje da je napravljena omaška na sjednici Povjerenstva za 
pregled i ocjenu ponuda iz razloga jer su uspoređivane ponude koje su s PDV-om, a Općina nije 
obveznik PDV-a. Obzirom da gosp. Zlatko Jakupec nije u sustavu PDV-a, njegova cijena iskazana 
u ponudi pokazala se kao povoljnija u odnosu na cijenu Kograd-a s uključenim PDV-om i na taj 
način predložen je Zlatko Jakupec kao najpovoljniji ponuditelj. Naglašava da je tom prilikom 
zanemarena činjenica da je natječaj proveden sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi koji 
limitira procjenjenu vrijednost na 500.000,00 kuna, što je uočeno naknadno, tako da su u 
međuvremeno zapisnici ispravljeni. Stoga je potrebno gosp. Jakupca isključiti kao najpovoljnijeg 
ponuditelja iz razloga što je njegova ponuda bila bez PDV-a, ali veća od 500.000,00 kuna i s 
takvim iznosom nije bio prihvatljiv kao najpovoljniji ponuditelj te je danas na sjednicu Vijeća 
ponovno stavljen prijedlog zaključka kojim se za radove redovitog održavanja nerazvrstanih cesta 
predlaže izbor ponuditelja KOGRAD vl. Ivan Kostelac iz Kladara jer jedini zadovoljava uvjete 
natječaja. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 7 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 
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 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.  Stupanjem na snagu ovog Zaključka, prestaje važiti Zaključak, KLASA: 651-01/20-
01/12, URBROJ: 2189/16-20-09.  
          4.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 

TOČKA 7. 
 

Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga 
održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“. 
   
 Gosp. Rikard Bakan konstatira da je dostavljen prijedlog zaključka o davanju suglasnosti 
Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja OBRT ELEKTRO-INSTALACIJE 
„ŠTEFANIĆ“ iz Pitomače, za uslugu održavanja objekta i uređaja javne rasvjete, u iznosu od 
199.991,25 kuna s PDV-om. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor), 
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 „Usluga održavanja objekta i 
uređaja javne rasvjete 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 8. 
 
 Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 

Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave 
„Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“. 

 
  Gosp. Rikard Bakan napominje da su vijećnici materijale za ovu točku dobili naknadno 
iz razloga jer su ponude otvarane 06.07.2020. godine. Ovim zaključkom predlaže se davanje 
suglasnosti Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja MALA MIMA j.d.o.o. 
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Čakovec, za izvođenje i opremanje dječjeg igrališta u Sedlarici u iznosu od 286.955,00 kuna s 
PDV-om. Skreće pažnju da je ta tvrtka opremala i ostala dječja igrališta koja su napravljena na 
području općine Pitomača. 
 

  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko Majstor), 
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 nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog 
dječjeg igrališta u naselju Sedlarica”, a po provedenom postupku jednostavne nabave, prema 
tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
  

TOČKA 9. 
                            
   Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe 
EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog kojim se daje suglasnost Općinskom načelniku za 
potpisivanje bjanko zadužnica Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU u iznosu od 
150.000,00 kuna u svrhu osiguranja odobrenih sredstava za sufinanciranje provedbe projekta 
„IGRAJMO SE ZAJEDNO 2“ odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno 
Ugovoru o sufinanciranju.  

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 

provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO 2“ 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnica Ministarstvu 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 150.000,00 kuna za sufinanciranje 
provedbe projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO 2“ u svrhu osiguranja odobrenih sredstava odnosno 
kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju, broj: 08-
F-I-0298/20-10 od 07. svibnja 2020. godine, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 
KLASA: 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-20-1 od 13. veljače 2020. godine i u skladu 
s Odlukom KLASA: 302-02/20-01/2, URBROJ: 538-08-1/263-20-9 od 22. travnja 2020. godine. 
  

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnica u 

iznosu 150.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Bjanko zadužnice iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnog razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 
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sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova prema Programu 
održivog razvoja lokalne zajednice. 
 

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

Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 10. 

 
  Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe 
EU projekta „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća iznosi da je kao i za prethodnu točku potrebna Odluka 
Općinskog vijeća kako bi Općinski načelnik mogao potpisati bjanko zadužnicu Ministarstvu 
regionalnoga razvoja i fondova EU u iznosu od 200.000,00 kuna u svrhu osiguranja odobrenih 
sredstava za sufinanciranje projekta „REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U PITOMAČI“ odnosno 
kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju.  
 

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje 

provedbe EU projekta „REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U PITOMAČI” 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku bjanko zadužnica Ministarstvu 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 200.000,00 kuna za sufinanciranje 
provedbe projekta „REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U PITOMAČI“ u svrhu osiguranja 
odobrenih sredstava odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza sukladno 
Ugovoru o sufinanciranju, broj: 08-F-R-0654/20-10 od 25. lipnja 2020. godine, prema Programu 
regionalni razvojni projekti, KLASA: 302-02/20-01/1, URBROJ: 538-08-1-2-2/321-20-1 i 3. Dopuni 
Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje projekta KLASA: 302-02/20-01/1, URBROJ: 
538-08-1-2-2/321-20-15 od 24. lipnja 2020. godine. 
  

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje bjanko zadužnica u 

iznosu 200.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Bjanko zadužnice iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnoga razvoja 

i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova prema Programu 
regionalni razvojni projekti. 
 

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

Općine Pitomača. 
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TOČKA 11. 

 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 
na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u 
Velikoj Črešnjevici. 
 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je ova Odluka potrebna kako bi Općina mogla 
izvršiti prijavu na natječaj LAG „Virovitički prsten“, za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta u Velikoj Črešnjevici“. 
 Na pitanje gosp. Zlatka Majstora tko je radio projekte za ostala dječja igrališta na 
području općine Pitomača, gosp. Danijel Petković odgovorio je da je uglavnom radila tvrtka 
Draft d.o.o. te napomenuo da u ovom trenutku LAG ima određena sredstva na raspolaganju tako 
da će se ovaj projekt nominirati prema LAG „Virovitički prsten“. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 9 glasova Za, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 
„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici“ 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 

provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg 
igrališta u Velikoj Črešnjevici“. 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe 
''Virovitički prsten'' za provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene infrastrukture u 
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ovog članka, ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne novine” br. 71/16, 15/17, 17/17. 
i 27/17). 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 
korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih 
korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i 
analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije, 
način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost projekta/operacije sa 
strateškim razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

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

Općine Pitomača. 
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TOČKA 12. 
 

              Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku 
jednostavne nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju 
električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
  
   Gosp. Rikard Bakan navodi da Općina kao osnivač treba dati suglasnost Upravnom 
vijeću Dječjeg vrtića za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, a iz prijedloga zaključka vidljivo je da 
se predlaže PARPAR d.o.o. Bjelovar za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju 
električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica, u iznosu od 154.806,25 kuna 
s PDV-om. 
   Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka koliko kWh će se dobiti postavljanjem ovakvog 
sustava, gosp. Tomislav Tišljar odgovorio je da će biti između 7 i 8 kWh. 
 
   Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

 
 1. Daje se suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Potočnica“, za donošenje odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju 
električne energije integriranog na objekt  Dječjeg vrtića „Potočnica“, 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 Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se zbog uređenja zemljišno - knjižnog stanja došlo do 
mogućnosti za povećanje površina poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenog općinskim programom 
raspolaganja. Stoga je u materijalima dostavljen prijedlog novog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača, a prijašnje Odluke bi 
se stavile van snage. 
 Gosp. Zlatka Majstora intereresira da li je ostalo propisano 30 ha kao maksimum 
zemljišta ili je po novom omogućeno do 130 ha. 
 Gosp. Goran Perović  pojasnio je da na području općine ima jedna parcela od 130 ha 
tako da je ona obuhvaćena ovim novim predloženim programom raspolaganja. Odgovara da je 
Zakonom predviđeno da maksimalna površina koja se može dati u zakup pravnoj ili fizičkoj osobi 
iznosi do 100 ha, izuzev ako se radi o jednoj čestici, a obzirom da na području općine imamo 
takvu česticu, stavljeno je 130 ha. Nadalje iznosi da je ovim programom obuhvaćeno 1365 ha 
državnog zemljišta s time da je 69 ha predviđeno za povrat dok je 16,3 ha previđeno za prodaju 
(radi se o manjim parcelama koje su zasebne i površinom ispod 1 ha), a ostalih 1279 ha 
predviđeno je davanje u dugogodišnji zakup na 25 godina s mogućnošću produženja istoga.  
 Gosp. Željko Grgačić konstatira da nakon ukidanja limita do 30 ha, nakon što se 
spomenuta tabla riješi, postoji mogućnost ponovnog stavljanja ograničenja na 30 ha, ukoliko 
Vijeće donese takvu Odluku.  
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   Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da se prilikom prijašnjih davanja zemljišta u zakup 
na području općine Pitomača spominjao iznos od 1800 ha, a sada je to 1365 ha pa pita što je s 
ostalim zemljištem? 
   Gosp. Goran Perović odgovorio je da se radi o površini od 550 ha koje nisu imovinsko - 
pravno riješene, odnosno katastarski se vode na „Duhanprodukt“, „Interprodukt“ i „Borik“, a 
gruntovno se još uvijek vode na privatnim osobama što predstavlja veliki problem iz razloga što  
to zemljište ne može biti obuhvaćeno Programom raspolaganja jer prema novom zakonu, sve 
mora biti i katastarski i gruntovno upisano na RH. 
   Na pitanje gosp. Tihomira Gregureka da li „Duhanprodukt“ plaća zakup za zemlju ili 
samo ubire poticaje, gosp. Goran Perović odgovorio je da tvrtke koje ne rade, ne mogu niti 
dobivati poticaje, a sve do rješenja imovinsko - pravnih odnosa, ne mogu se zaključivati niti 
ugovori sa fizičkim osobama koje obrađuju te površine. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće, sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Tihomir Gregurek), 
donijelo je 
 
 

O D L U K U 
 o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za područje općine Pitomača, koji je sastavni dio ove Odluke zajedno sa Tablicom - 
Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja.  
  

Članak 2. 
Program iz članka 1. ove Odluke dostaviti će se na mišljenje Virovitičko - podravskoj 

županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.  
  

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, sve dosadašnje Odluke o donošenju Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske stavljaju se van snage. 
 

 Članak 4. 
Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenim novinama“  Općine Pitomača, a 

primjenjuje se od dobivanja suglasnosti i mišljenja iz članka 2. ove Odluke. 
 
 

TOČKA 14. 
 
          Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidatkinje za 
imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici. 

 
Za imenovanje suca porotnika s područja općine Pitomača predložena je Kristina Golić, 

odgojiteljica u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 
 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
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P R I J E D L O G    R J E Š E N J A 
o utvrđivanju prijedloga kandidatkinje za imenovanje suca porotnika Općinskog 

suda u Virovitici 
 

I. 
     Općinsko vijeće Općine Pitomača utvrđuje prijedlog kandidatkinje za imenovanje suca 

porotnika Općinskog suda u Virovitici i to: 
 

          - KRISTINA GOLIĆ iz Turnašice, Braće Radića 15, 
 

II. 
 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 15. 
 

Donošenje Odluke o davanju podrške Dječjem vrtiću „Potočnica“ u provedbi 
projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa  u 
odgojne i obrazovne ustanove“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je ova Odluka predložena kao dopuna dnevnom redu iz 
razloga što je Ministarstvo uprave dostavilo javni poziv općinama, gradovima i županijama za 
odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise 
razvijen u sklopu projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa 
u odgojne i obrazovne ustanove“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a da bi se 
Dječji vrtić „Potočnica“ mogao prijaviti na taj javni poziv, potrebno je pismo namjere, odnosno 
podrška osnivača Dječjem vrtiću u provedbi tog projekta. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 9 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju podrške Dječjem vrtiću „Potočnica“ u provedbi projekta „Informatizacija 

procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa 
 u odgojne i obrazovne ustanove“ 

 
 

Članak 1. 
          Ovom Odlukom daje se podrška Dječjem vrtiću „Potočnica“, Pitomača, Trg kralja 
Tomislava 12/1, u provedbi projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke 
usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. 
 

Članak 2. 
          Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj koji se financira iz 
Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 
2020., što ga provodi Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i 
Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET. 
 

Članak 3. 
          U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, ujedno se daje i 
suglasnost Općinskom načelniku za izdavanje pisma namjere o iskazu podrške Dječjem vrtiću 
„Potočnica“ za sudjelovanje u provedbi navedenog projekta. 



   - 15 - 

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

Gđa Maja Brođanac, voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak 
i investicije, upozorila je vijećnike, ukoliko ima nekih promjena od svibnja prošle godine u svezi 
sukoba interesa, da te promjene obavezno prijave kako se ne bi dogodilo da su prilikom donošenja 
određenih odluka pojedini vijećnici u sukobu interesa. 
 
 
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 25. sjednicu Općinskog vijeća 
u 20,57 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                           PREDSJEDNIK: 
                       Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


