
 
 Z A P I S N I K  

 
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 27. listopada 2020. godine 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/19, URBROJ: 2189/16-20-1 od 21. 
listopada 2020. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 18,00 
sati. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan  konstatira da je sjednici nazočno 10 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

Sjednici su nazočni vijećnici: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 

3. Mario Čajkulić, 

4. Ivica Peterfi, 

5. Mario Rengel, 

6. Tomislav Lovreković, 

7. Manfred Kodžaga, 

8. Željka Begović, 

9. Danijel Bijuk, 

10. Tihomir Gregurek. 

 

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Nifada Begović te Dinko Begović, Irena Horvat, Mirko 
Pavleković, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ koji su ispričali svoj izostanak.  

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
          - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Maja Brođanac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije,  
 -  Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
          -  Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 

 
D N E V N I    R E D :  

- Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 

 
1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, 
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
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o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava usluge provedbe projekta te 
pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR 
KK.08.1.3.04.0032“, 
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje građevinsko - obrtničkih 
radova na uređenju dvorane za male športove u Pitomači“, 
 4. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna zgrada - Dvorana za 
male športove”, 
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača, 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača, 

7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, 

8. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova 
Savjeta mladih Općine Pitomača, 

9. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na 
nepuno radno vrijeme, 
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 10 glasova ZA.   
  
 

- Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 10 glasova ZA. 
 
  
  - Aktualni sat 
 
        Gosp. Tihomir Gregurek upitao je Općinskog načelnika zašto je smijenjen načelnik 
Stožera civilne zaštite Općine Pitomača i zamjenik Općinskog načelnika gosp. Ivan Erhatić, na 
što je gosp. Željko Grgačić odgovorio da je većina vijećnika vidjela objavu slika gosp. Ivana 
Erhatića sa privatne proslave, odnosno vjenčanja iz čega je vidljivo da se ni sam nije pridržavao 
propisanih mjera stožera te je moralno da iz tog razloga više ne obavlja tu funkciju. Smatra 
kako je u redu da je došlo do njegove smjene jer svi mi sami primjerom pokazujemo ljudima 
kako se trebaju ponašati. 
 Gosp. Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, ujedno i član Stožera civilne 
zaštite napominje da je bio nazočan sastanku gdje je gosp. Ivan Erhatić zbog svojih propusta, 
odnosno objavljenih neprimjerenih slika za vrijeme pandemije COVID-19, sam podnio ostavku 
na mjesto načelnika Stožera civilne zaštite i povukao se iz rada Stožera civilne zaštite Općine 
Pitomača. 
 Gosp. Tihomir Gregurek izražava žaljenje što je imenovani smijenjen jer je isti 
vjerojatno jedini u RH koji je smijenjen, a iz medija imamo primjere kako se i dužnosnici na 
višim polažajima ponašaju slično, ali nisu smijenjeni. Isto tako podsjeća da nitko nije gosp. 
Ivanu Erhatiću uvažio zasluge, odnosno što je uspješno sudjelovao u spriječavanju koronavirusa 
prilikom same pojave u mjesecu ožujku kada su se postavljale barikade prema Podravskim 
Sesvetama, Kozarevcu i Kloštru Podravskom na kojima se kontrolirao izlaz, odnosno ulaz svakog 
vozila na područje naše općine. Također navodi da je tek sada saznao da je on sam dao 
ostavku jer je u svim priopćenjima u medijima bilo rečeno da je smijenjen. 
 Gosp. Rikard Bakan potvrđuje da je gosp. Ivan Erhatić sam dao ostavku, a mediji nisu 
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dobro prenijeli informaciju. Također podržava i njegovu odluku o ostavci jer je i sam uvidio da 
njegovo ponašanje nije bilo primjereno ovoj situaciji. 
 

TOČKA 1.   
  

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije 
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine 
Pitomača. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su vijećnici u materijalima primili prijedlog za odabir 

ponuditelja DIMKO d.o.o. iz Pitomače, za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
na području općine Pitomača na određeno vrijeme od pet godina. U provedenom postupku je 
samo DIMKO d.o.o. dostavio ponudu i to na iznos od 11.222,68 kuna godišnje naknade za 
koncesiju. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača   
 
 

I. 

U provedenom postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  
dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, davatelja koncesije Općina Pitomača, 
Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, OIB: 80888897427 odabire ponudu ponuditelja DIMKO 
d.o.o., Dravska 275, 33405 Pitomača, OIB: 36233113371. 

 
II. 

Prava i obveze Općine Pitomača i koncesionara određena su Dokumentacijom za davanje 
koncesije u postupku davanja koncesije za javne usluge: Obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača KLASA: 363-02/20-01/01, URBROJ: 
2189/16-20-7 od 15. rujna 2020. godine, a stječu se i preuzimaju sklapanjem Ugovora o 
koncesiji. 

 
III. 

Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području općine Pitomača, što podrazumijeva pružanje dimnjačarskih usluga sukladno 
odredbama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača 7/20). 

 
IV. 

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, a što podrazumijeva čišćenje i 
kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova provodi se na području općine Pitomača koje obuhvaća naselja Pitomača, Dinjevac, 
Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala Črešnjevica, Otrovanec, Sedlarica, Stari Gradac, 
Starogradački Marof, Turnašica i Velika Črešnjevica. 

 
V. 

Koncesija iz točke I. ove Odluke daje se na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) 
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godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji za obavljanje komuanlne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, a rok se može produžiti sukladno 
odredbama Zakona o koncesijama. 

 
VI. 

Koncesionar će davatelju koncesije Općini Pitomača  plaćati godišnju naknadu za 
koncesiju  u iznosu od 11.222,68 kuna godišnje uplatom na žiro-račun Općine Pitomača, 
sukladno Dokumentaciji za davanje koncesije i prijedlogu ugovora. 

Koncesionar će dimnjačarske poslove obavljati po cijenama sukladno ponudi odnosno 
utvrđene Cjenikom dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača (Prilog 1) koji je 
sastavni dio ponude odabranog ponuditelja, a isto tako će biti sastavni dio Ugovora iz točke II. 
ove Odluke. 

Koncesionar ne smije mijenjati cijene usluga bez suglasnosti davatelja koncesije. 
 

VII. 
Ugovor o koncesiji u ime Općine Pitomača, dao davatelja koncesije sklapa Općinski 

načelnik. 
Ugovor  o koncesiji sklopit će se po isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana od 

dana dostave ove Odluke ponuditelju, a najkasnije u roku 10 dana od dana izvršnosti iste. 
 

VIII. 
Koncesionar će u roku od 8 dana od potpisa ugovora davatelju koncesije dostaviti 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice s iznosom koji pokriva 
petogodišnji iznos koncesijske naknade.  

IX. 
Ova Odluka dostavlja se osobnom dostavom ponuditelju bez odgode zajedno s preslikom 

Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 363-02/20-01/01, URBROJ: 2189/16-20-14 od 21. 
listopada 2020. godine. 
 

X. 
Ova Odluka bez odgode objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske te na mrežnim stranicama Općine Pitomača www.pitomaca.hr.  
 
 

TOČKA 2. 
 

  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava 
usluge provedbe projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za 
potrebe projekta „SPEKTAR KK.08.1.3.04.0032“. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da se predlaže donošenje zaključka kojim se daje 
suglasnost Općinskom načelniku za odabir ponuditelja JV SAVJETOVANJE obrt za savjetovanje u 
vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem vl. Jelena Vukešin iz Varaždina,  za uslugu provedbe 
projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR 
KK.08.1.3.04.0032“ u iznosu od 195.000,00 kuna. Obzirom da Općinski načelnik može odlučivati 
do iznosa od 158.573,60 kuna, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.   

Gosp. Tihomir Gregurek zatražio je pojašnjenje što je to SPEKTAR i šifra te na što se 
projekt odnosi. 

Gđa Maja Brođanac  odgovorila je da se radi o projektu čiji je nositelj tvrtka Draft 
d.o.o. iz Pitomače, dok je Općina Pitomača partner na projektu. Cilj projekta je potpuno obnoviti 
i  opremiti staru srednju školu u centru Pitomače za provedbu izvaninstitucijskih socijalnih 

http://www.pitomaca.hr/
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usluga kao što su pomoć u kući, pomoć ranjivim skupinama (od vrtićke dobi do starije životne 
dobi) te psihosocijalna podrška.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 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 „Nabava usluge provedbe projekta te 
pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR 
KK.08.1.3.04.0032“, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne vrijednosti, prema 
tekstu u privitku ovog  Zaključka. 

 2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika za potpisivanje ugovora o uslugama za predmetnu 

nabavu. 

 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 3. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave 
„Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u 
Pitomači“. 

 
Gosp. Rikard Bakan napominje da su vijećnici materijale za ovu točku primili 

naknadno iz razloga što je otvaranje ponuda bilo u petak 23.10. tj poslije dostave materijala za 
sjednicu. 
   Predlaže se donošenje zaključka kojim se daje suglasnost Općinskom načelniku za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja TRGOVAČKO - FASADERSKI OBRT DUGA iz Pitomače, za izvođenje 
građevinsko - obrtničkih radova na dvorani za male športove u Pitomači u iznosu od 611.792,50 
kuna s PDV-om. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk) 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 izvođenja 

građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u Pitomači, 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. 
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TOČKA 4. 
 

Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna 
zgrada - Dvorana za male športove”. 
  

Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da obzirom na iznos do kojeg Općinski načelnik može 
odlučivati, potrebna je Odluka Općinskog vijeća kako bi načelnik mogao potpisati bjanko  
 
zadužnicu u iznosu od 300.000,00 kuna Ministarstvu turizma i sporta za sufinanciranje provedbe 
projekta „Javna zgrada - Dvorana za male športove“.  

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 

i Danijel Bijuk) donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 

Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje 
provedbe projekta „Javna zgrada - Dvorana za male športove” 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom odobrava se davanje financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnica 
Ministarstvu turizma i sporta u iznosu 300.000,00 kuna za sufinanciranje provedbe projekta 
„Javna zgrada - Dvorana za male športove”, kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza 
sukladno Ugovoru o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih 
građevina u 2020. godini, (KLASA:620-01/20-03/00826, URBROJ:529-518-05-20-0003 od 12. 
listopada 2020. godine).  
 

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

iznosu 300.000,00 kuna za realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Bjanko zadužnice iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu turizma i sporta, 

Zagreb, Prisavlje 14, temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i 
opremanja športskih građevina u 2020. godini. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 5. 

 
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 

području općine Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da se svake četiri godine održavaju izbori za članove 
Vijeća mjesnih odbora te najavljuje da se za  održavanje izbora za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača predlaže dan 20. prosinca 2020. godine.  
 Gosp. Danijela Bijuka interesira koliki su troškovi provođenja tih izbora, na što je 
gosp. Danijel Petković odgovorio da su troškovi oko 40.000,00 kuna. 
 Gosp. Danijel Bijuk upitao je Općinskog načelnika koliko je zadovoljan radom mjesnog 
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odbora Pitomača, a ovo pita iz razloga jer on kao čan Vijeća mjesnog odbora Pitomača nije 
dobio niti jedan poziv za sastanak u ove četiri godine i upravo zato ovaj iznos od 40.000,00 
kuna nije opravdani trošak. Mišljenja je da mjesni odbori u naseljima vjerojatno kvalitetnije 
odrađuju taj posao, ali kada je u pitanju Pitomača, ponavlja da kao član mjesnog odbora nije 
primio niti jedan poziv. Napominje da je to zakonski zamišljeno kao najneposredniji oblik 
sudjelovanja građana u demokratskom sustavu i ako mi to nismo odradili do sada, postavlja se 
pitanje smisla tog mjesnog odbora. Očekuje da se u slijedećem mandatu to odradi na pravi 
način i tako ispuni zakonska forma jer mogućnosti su velike i treba ih iskoristiti. 
 Gosp. Željko Grgačić slaže se s mišljenjem da mjesni odbori koji su u naseljima imaju 
aktivnosti i od njih dolaze kvalitetni prijedlozi što treba napraviti u mjestima, dok sam mjesni 
odbor Pitomača zapravo ne funkcionira i također nije zadovoljan takvim radom. 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je zakonska obveza raspisivanje izbora za sva Vijeća 
mjesnih odbora na području općine, a jedan od razloga što odbor u Pitomači nije radio je i taj 
što je Pitomača općinsko sjedište pa se većina stvari u svezi samog mjesta Pitomača riješava u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, ali slaže se da to tako ne bi trebalo biti.  
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek i Danijel Bijuk) donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 

na području općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
 Odlukom o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na 
području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
 Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se 20. prosinca 2020. godine u 
vremenu od 07,00 do 19,00 sati. 

 
Članak 3. 

 Sukladno Odluci o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača, u Vijeće mjesnog odbora bira se broj članova kako slijedi: 
1. Mjesni odbor Pitomača - 15 članova, 
2. Mjesni odbor Dinjevac - 7 članova, 
3. Mjesni odbor Grabrovnica - 7 članova, 
4. Mjesni odbor Kladare - 7 članova, 
5. Mjesni odbor Križnica - 7 članova, 
6. Mjesni odbor Mala Črešnjevica - 7 članova, 
7. Mjesni odbor Otrovanec - 9 članova, 
8. Mjesni odbor Stari Gradac - 9 članova, 
9. Mjesni odbor Starogradački Marof - 7 članova, 
10. Mjesni odbor Turnašica - 7 članova, 
11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica - 9 članova, 
12. Mjesni odbor Sedlarica - 7 članova. 
 

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

Pitomača. 
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TOČKA 6. 

 
Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog 

izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na 
području općine Pitomača. 

 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je potrebno imenovati članove stalnog sastava 
Općinskog izbornog povjerenstva te su u materijalima predložene osobe i navedeni poslovi 
Povjerenstva. 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk) donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine 
Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača 

  
Članak 1. 

 U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća 
mjesnih odbora na području općine Pitomača imenuju se: 
 
 1. Sanja Prepelec - Sertić, za predsjednika, 
 2. Goran Perović, za člana, 
 3. Marinela Petrović, za člana, 
 
 1. Mirela Tudić Rengel, za potpredsjednika, 
 2. Danijel Petković, za zamjenika člana, 

3. Slađana Zgorelac, za zamjenika člana. 
 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja: 
 1. propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora, 
 2. donosi obvezatne upute za rad biračkih odbora, 
 3. brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća, 
 4. ovjerava očitovanja, 
 5. određuje članove stručnog tima za provođenje izbora, 
 6. imenuje članove biračkih odbora, 
 7. određuje biračka mjesta, 
 8. nadzire rad biračkih odbora, 
 9. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 
 10. na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu, 
 11. nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
 12. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja sa biračkih mjesta, 
 13. objavljuje rezultate izbora, 
 14. obavlja i druge poslove sukladno Odluci. 
 

Članak 3. 
 Ovo Rješenje objavit će u "Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 5. 
studenoga 2020. godine 

 
TOČKA 7. 
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Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača. 

      
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk) donijelo je 

 
O D L U K U 

 o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača 

Članak 1. 
 Odlukom o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju  se slijedeće 
naknade za rad članova Izbornog povjerenstva i biračkih odbora na dan izbora za članove vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Pitomača koji će se održati 20. prosinca 2020. godine:  
 
1. IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PITOMAČA: 
 
1.1. Stalni sastav Izbornog povjerenstva           

- predsjednik, 1.500,00 kuna, 
- potpredsjednik, 1.500,00 kuna, 
- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna. 

 
1.2. Prošireni sastav Izbornog povjerenstva 

- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna. 
 
2. BIRAČKI ODBORI:                          

- predsjednik, 150,00 kuna,                                                             
- potpredsjednik, 150,00 kuna,                                                              
- članovi, 150,00 kuna. 

 
Članak 2. 

 Naknade za rad po odredbama ove Odluke isplaćuju se na žiro-račun svakog korisnika, 
nakon objave službenih rezultata izbora. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine 
Pitomača osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 
 Općinsko izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava. 
 

Članak 4. 
 Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 8. 
 
Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da iz Zakona o savjetima mladih proizlazi obveza osnivanja 
Svjeta mladih te se predlaže raspisivanje javnog poziva za isticanje kandidatura, a izbori za 
Savjet mladih provode se svake tri godine. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk) donijelo je 

 
O D L U K U 

o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova 
Savjeta mladih Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Pitomača, na mandat od tri godine. 

 
Utvrđuje se tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbora članova Savjeta 

mladih Općine Pitomača koji se prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.  
 

Članak 2. 
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Općine Pitomača objaviti će se na web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr i na Oglasnoj 
ploči Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

TOČKA 9.   
 

Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 
na nepuno radno vrijeme. 
 

Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme nije pristigla niti jedna zamolba te Povjerenstvo za 
provedbu postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice predlaže imenovanje vršitelja 
dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice.  

Prijedlog je da se za v.d. ravnatelja na nepuno radno vrijeme do imenovanja ravnatelja 
na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana, ponovno imenuje DANIJELA 
REŠETAR iz Pitomače. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

 
1. DANIJELA REŠETAR iz Pitomače, M.P. Miškine 117, OIB: 19634353837, imenuje se 

vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati 
tjedno. 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od 01. prosinca 2020. 
godine, do imenovanja ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog 
natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Ova odluka stupa objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. prosinca 2020. godine. 

 

http://www.pitomaca.hr/
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TOČKA 10.   
 
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 

 
    Gosp. Rikard Bakan navodi da je iz prijedloga je vidljivo da se na dijelu čkbr. 6955 
(put na groblje u selu) u k.o. Pitomača predlaže ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi 
s obzirom da isto u naravi ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi. Odluka je potrebna zbog 
brisanja statusa javnog dobra kod Općinskog suda u Virovitici, odnosno Zemljišnoknjižnog 
odjela Pitomača. 
 Gosp. Tihomir Gregurek zamolio je pojašnjenje, a gosp. Tomislav Tišljar  iznosi da 
je Općina zaprimila zahtjev Dominika Tešića koji je legalizirao svoju stambeno - poslovnu 
zgradu, ali ispada da je objekat izašao na ulicu, a da bi on mogao dalje formirati građevinsku 
česticu uputio je zahtjev da se radi formiranja čestice nužne za uporabu postojeće stambeno - 
poslovne zgrade, provede postupak ukidanja statusa javnog dobra na dijelu čestice 2684 u k.o. 
Pitomača I.  Obzirom da Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za 
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko dijelo jedinice lokalne samouprave, 
predlaže se donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na tih 69 m2 koliko je 
imenovanom potrebno za formiranje čestice nakon legaliziranje njegove stambeno - poslovne 
zgrade. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 8 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa 
(Tihomir Gregurek i Danijel Bijuk) donijelo je 

 
O D L U K U 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
 

Članak 1. 
 Odlukom o  ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: Odluka) 
ukida se status javnog dobra u općoj uporabi Općine Pitomača, OIB: 80888897427, Ljudevita 
Gaja 26/I, 33405 Pitomača na dijelu postojeće čestice kčbr. 6955 PUT NA GROBLJE U SELU k.o. 
Pitomača površine 348 čhv upisane u ZK uložak broj 10916.  

Od navedenoga dijela čestice čkbr. 6955 k.o. Pitomača formirati će se nova čestica kčbr. 
6955/1 k.o. Pitomača površine 69 m2 te se na istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi s 
obzirom da isto u naravi ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi.  
 

Članak 2. 
 Za novoformiranu česticu iz članka 1. stavka 2. ove Odluke zatražiti će se od Općinskog 
suda u Virovitici, Zemljišnoknjižnog odjela Pitomača brisanje statusa javnog dobra u općoj 
uporabi. 
 

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

Pitomača. 
 

 
  

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 27. sjednicu Općinskog vijeća 
u 18,30 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                           PREDSJEDNIK: 
                      Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
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Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 


