
 
 Z A P I S N I K  

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 
održane 23. studenoga 2020. godine 

 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/20-01/20, URBROJ: 2189/16-20-1 od 17. 
studenoga 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 12 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

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

3. Mario Čajkulić, 

4. Dinko Begović, 

5. Ivica Peterfi, 

6. Mario Rengel, 

7. Tomislav Lovreković, 

8. Manfred Kodžaga, 

9. Željka Begović, 

10. Danijel Bijuk, 

11. Marijan Mikec, 

12. Tihomir Gregurek. 

 

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

Ostali nazočni: 
 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Ivona Pankaz, županijska vijećnica,           
 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Maja Brođanac, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 
investicije,  
 -   Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  
          -  Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkoma 8. koja glasi: 
 „Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača“. 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 12 glasova ZA. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D :  
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- Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na 
rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata 
biosfere Mura - Drava - Dunav za Grupu 1, 

 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i 
izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura - 
Drava - Dunav za Grupu 2, 

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i 
izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura - 
Drava - Dunav za Grupu 3, 
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru njapovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj 
Črešnjevici, 
 5. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, 
 6. Donošenje Odluke o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača, 
 7. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača, 
 8. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 
 

 
- Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 
 
  
- Aktualni sat 
 
 Gosp. Tihomir Gregurek ukazuje na to da smo ovih dana svjedoci prometnog kolapsa u 
Pitomači koji je nastao uslijed izgradnje kružnog toka u centru Pitomače te su vozila 
preusmjerena Dravskom ulicom u Pitomači ili prema naseljima: Otrovanec, Velika Črešnjevica, 
Dinjevac. Upitao je Općinskog načelnika da li se to nije moglo drugačije riješiti tj. da vozila, 
pogotovo teretnjaci ne prolaze Vinogradskom prema Otrovancu, Grabrovnici i spomenutim 
naseljima? 
 Gosp. Željko Grgačić podsjeća da je na sjednici Vijeća već razgovarano o problemima 
koji će nastati početkom izgradnje kružnog toka, odnosno obilasku od strane automobila, 
kamiona i cijelog prometa koji prolazi centrom Pitomače. Napominje da je na prijedlog ŽUC-a i 
Hrvatskih cesta dogovoreno da protok prometa bude na ovakav način i Općina na to ne može 
utjecati već samo može pomoći u prometovanju. 
 Gosp. Tihomir Gregurek  navodi da svaki dan putuje na relaciji Pitomača - Đurđevac, a 
nedavno su izgrađeni kružni tokovi u Kloštru Podravskom i Đurđevcu, ali prilikom njihove 
izgradnje vozila su normalno prometovala i nije bilo nikakvih obilazaka, prevrtanja kamiona, 
uništavanja lokalnih cesta i sl. odnosno sve je bilo puno bolje organizirano. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da su tamo vjerojatno bili drugi izvođači radova, a u 
spomenutim mjestima su se radovi izvodili u drugačijim uvjetima, odnosno u proljeće kada nije 
bilo snijega, leda niti minusa, a to sve se može očekivati prilikom izvođenja radova u Pitomači 
jer je zimsko doba. Nadalje napominje da će vjerojatno biti stavljen samo prvi sloj, bez 
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završnog jer završni sloj se ne smije postavljati ukoliko je temperatura ispod +6 stupnjeva. 
Stoga postoji mogućnost da se radovi zaustave dok se ne stvore uvjeti za završetak izgradnje 
kružnog toka. 
 
 Gosp. Danijel Bijuk konstatira da smo svi optereći epidemijom Covid-19 pa ga zanima 
razmišljanje Općinskog načelnika, odnosno njegov stav i procjena trenutne epidemiološke 
situacije u Pitomači. Ovo pita iz razloga što ne želi nagađati i iznositi proizvoljne zaključke. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da nitko sa sigurnošću ne može odgovoriti što će biti 
sutra kad je Covid-19 u pitanju te se u Pitomači kao i u drugim mjestima situacija iz dana u dan 
mijenja tako da jedan dan nema niti jednog slučaja zaraženih Covid-om, a već drugi dan ih je 
11. Stoga ne može dati pocjenu jer jedino je Stožer taj koji ima više informacija o kretanju broja 
zaraženih i umrlih. 
 Gosp. Danijel Bijuk smatra da je načelnik po funkciji osoba zadužena između ostalog i 
za područje zdravstvene zaštite, a ima i kontakte sa Stožerom te stoga i traži precizne 
informacije koliko je ozbiljna situacija u Pitomači. Također ga zanima i kontrola provođenja 
mjera propisanih od strane središnjeg epidemiološkog centra na području općine Pitomača. 
Mišljenja je da ovakva situacija kreće prema alarmantnoj te da Općinsko vijeće mora birnuti o 
takvim stvarima. 
 Gosp. Željko Grgačić  istaknuo je da i u slučaju jednog smrtnog slučaja, može se 
smatrati kako situacija nije dobra. Izvješćuje da je na prijedlog Općine postavljen šator ispred 
ambulante u Pitomači te su angažirani djelatnici iz javnih radova za očitavanje temperature 
pacijentima prije ulaska u prostor ambulante.  
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan uključuje se u raspravu i navodi da 
nikome u ovoj situaciji nije lako, ali smatra da ima krajeva u RH koji su u težoj poziciji od nas. 
Podsjeća da je Županijski stožer civilne zaštite u prvom valu korone u mjesecu ožujku o.g. 
propisao mjere koje su nailazile na kritike naših žitelja. Iznosi uvjerenje da Županijski stožer 
civilne zašite prati situaciju i radi dobar posao od početka ove epidemije te će ukoliko se 
situacija značajno pogorša, donijeti potrebne mjere. 
 
 

TOČKA 1.   
  

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o 
izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - 
Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav za Grupu 1. 

 
  Gosp. Rikard Bakan iznosi da su točke 1., 2. i 3. današnjeg dnevnog reda vezane uz 
izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog 
centra Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav te su za točku 1. vijećnici primili prijedlog kojim 
se u postupku javne nabave male vrijednosti za Grupu 1, predlaže izbor ponuditelja ROJE 
GRADNJA d.o.o. iz Vukovara čija ponuda iznosi 10.169.789,63 kuna s PDV-om. 

Obzirom da je člankom 38. Statuta Općine Pitomača propisnao da Općinski načelnik 
može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretnine, odnosno do 
iznosa od 158.573,60 kuna, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 

Na zamolbu gosp. Tihomira Gregureka da se pojasni što će se dobiti kada se potpiše 
taj višemilijunski ugovor, odnosno koji radovi će se napraviti za Grupu 1, gđa Maja Brođanac 
odgovorila je da u tu grupu ulazi izgradnja glavne zgrade i oprema. 

Gosp. Tihomir Gregurek zatražio je detaljno pojašnjenje koja je to oprema te je 
predsjednik Općinskog vijeća predložio da se dostavi pismeni odgovor, što je i prihvaćeno. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 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 ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na 

rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata 

biosfere Mura-Drava-Dunav - Grupa 1, 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 2.   
 

 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o 
izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - 
Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav za Grupu 2. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da se radi o poslovima iz Grupe 2 na istom 
interpretacijskom centru te se za Grupu 2 predlaže izbor ponuditelja DOMOGRADNJA d.o.o. iz 
Virovitice čija ponuda iznosi 1.650.960,60 kuna s PDV-om. Iz istog razloga kao i za prethodnu 
točku potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 

Gđa Maja Brođanac pojasnila je da je tom grupom obuhvaćeno uređenje umjetnog 
biološkog jezera i drvenog mosta preko tog jezera te uređenje okoliša. 

Gosp. Tihomir Gregurek zatražio je detaljnije pojašnjenje te će se odgovor dostaviti u 
pismenom obliku. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 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 ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na 

rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata 

biosfere Mura-Drava-Dunav“ - Grupa 2, 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 3.   
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Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 
donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o 
izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - 
Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav za Grupu 3. 
 

Gosp. Rikard Bakan iznosi da se za Grupu 3 u postupku javne nabave male 
vrijednosti, predlaže izbor ponuditelja DOMOGRADNJA d.o.o. iz Virovitice čija ponuda iznosi 
123.750,00 kuna s PDV-om. 

Gđa Maja Brođanac pojasnila je da se radi o uređenju poučne, pješačke i biciklističke 
staze od Centra za posjetitelje Križnica do Drave. 

Na zamolbu gosp. Tihomira Gregureka za detaljnije pojašnjenje, dostaviti će se 
pismeni odgovor. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 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 ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na 

rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata 

biosfere Mura-Drava-Dunav“ - Grupa 3, 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 njapovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i opremanje 
dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je iz prijedloga vidljivo da se u postupku jednostavne 
nabave, za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici predlaže izbor 
ponuditelja MALA MIMA j.d.o.o. iz Čakovca čija ponuda iznosi 294.982,75 kuna s PDV-om. 
Podsjeća da je ista tvrtka radila na izgradnji i opremanju svih ostalih dječjih igrališta na 
području općine Pitomača. 
  

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (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 predmetu nabave Izgradnje i opremanja dječjeg igrališta u 
Velikoj Črešnjevici, 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. 
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TOČKA 5.   
 
 Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. 
 
    Gosp. Rikard Bakan navodi da je iz prijedloga vidljivo da se na dijelu kčbr. 8921 
(Stjepana Sulimanca nerazvrstana cesta) 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 radi brisanje statusa javnog dobra kod Općinskog suda u Virovitici, odnosno 
Zemljišnoknjižnog odjela Pitomača. 
 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da je javno dobro cesta između Barčana i 
novogradnje, odnosno sretanje iz Dravske ulice prema Ulici Stjepana Sulimanca. Stara cesta na 
kojoj se predlaže ukidanje statusa javnog dobra nalazi se 30 metara ispred (bivši šodrani put) 
kojim se prolazilo prije nego je ustrojen ovaj put. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 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. 8921 STJEPANA SULIMANCA 
NERAZVRSTANA CESTA, k.o. Pitomača, površine 10848  m2 upisane u ZK uložak broj 10976.  

Od navedenoga dijela čestice čkbr. 8921 k.o. Pitomača formirati će se nova čestica kčbr. 
8921/2 k.o. Pitomača površine 339 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 zatražit 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. 
 

TOČKA 6.   
 
 Donošenje Odluke o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na 
području općine Pitomača. 
  
    Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Općinsko vijeće na prethodnoj sjednici donijelo 
Odluku o održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača i to 
dana 20. prosinca ove godine. Obzirom na preporuku Stožera civilne zaštite, predlaže se 
odgađanje izbora iz razloga loše epidemiološke slike i većeg broja zaraženih osoba od COVID-19 
na području općine Pitomača, do poboljšanja epidemiološke situacije. 
 Gosp. Danijel Bijuk istaknuo je da podržava ovakav prijedlog. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
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O D L U K U 

o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora 
na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

Odgađaju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, 

raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 8/20) (u daljnjem tekstu: Odluka), čije je 

održavanje predviđeno za dan 20. prosinca 2020. godine. 

 
Članak 2. 

Izbori iz članka 1. ove Odluke odgađaju se sukladno Preporuci Stožera civilne zaštite 

Općine Pitomača KLASA: 810-01/20-01/16. URBROJ: 2189/16-20-6 od 11. studenoga 2020. 

godine iz razloga loše epidemiološke slike i velikog broja zaraženih osoba na području općine 

Pitomača. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka, bez odgode, dostavlja se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine 

Pitomača. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju izbora za članove 

Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 

8/20). 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama 

 
 

TOČKA 7.   
 
  Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. 
  
    Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Općinsko vijeće na prethodnoj sjednici donijelo 
Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mladih na području Općine Pitomača te je javni 
poziv za isticanje kandidatura objavljen na web stranici Općine Pitomača, ali na isti nije bilo 
prijava. Stoga se predlaže donošenje Odluke o odgađanju provedbe izbora članova Savjeta 
mladih, odnosno ponovne objave javnog poziva u razdoblju od jedne godine.  
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o odgađanju provedbe izbora članova Savjeta mladih Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača je na 27. sjednici održanoj 27. listopada 2020. godine 
donijelo Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/20).  
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Članak 2. 

Na temelju Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova 
Savjeta mladih Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/20) dana 5. 
studenoga 2020. godine na web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr i Oglasnoj ploči 
Općine Pitomača objavljen je navedeni javni poziv. 

Rok za prijavu kandidatura bio je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici 
i trajao je zaključno s danom 20. studenoga 2020. godine. 

Članak 3. 
Izvješćem o provedenom postupku i provjeri formalnih uvjeta kandidatura za izbor 

članova Savjeta mladih Općine Pitomača KLASA: 021-04/20-01/01, URBROJ: 2189/16-20-3 od 
23. studenoga 2020. godine utvrđeno je da u roku za dostavu kandidatura nije zaprimljena niti 
jedna prijava. 

 
Članak 4. 

S obzirom da nije dostavljena niti jedna kandidatura, nisu ispunjene zakonske 
pretpostavke za provedbu izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine 
Pitomača. 
 Izbori članova Savjeta mladih Općine Pitomača odgađaju se te će se postupak izbora 
članova Savjeta mladnih Općine Pitomača ponoviti u razdoblju od jedne godine. 

 
Članak 5. 

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

 
 

TOČKA 8.   
 
 Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da su vijećnici na klupe primili prijedlog o darovanju 

nekretnina tvrtki Komunalno Pitomača d.o.o. i to čkbr. 2915 - Put Lisičina u Miničkoj i čkbr. 
2918 - Put u Otrovanskih Delih koje su u vlasništvu Općine Pitomača, a Komunalno Pitomača 
d.o.o. bi iste koristilo kao radionu, skladište i garažni prostor za gospodarska vozila namijenjena 
obavljanju komunalnih djelatnosti. 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da se radi o nekretnini na kojoj je sagrađena 
zgrada Obnove, a koju Komunalno Pitomača d.o.o. koristi i održava od početka djelovanja 
Općine te se predlaže donošenje Odluke o darovanju iste tako da uđe u vrijednost imovine 
Komunalno Pitomača d.o.o. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o darovanju nekretnina u vlasništu Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
 Općina Pitomača, OIB:80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača daruje tvrtki u svom 
vlasništvu Komunalno Pitomača d.o.o., OIB:17466734943, Vinogradska 41, Pitomača, 
nekretnine: 

- čkbr. 2915 Put Lisićina u Miničkoj sa 59 čhv upisano u zk.ul.br. 9706 k.o. Pitomača,  

http://www.pitomaca.hr/


   - 9 - 

- čkbr. 2918 Put u Otrovanskih Delih sa 251 čhv upisano u  zk.ul.br. 9706 k.o. 
Pitomača, a koje odgovaraju katastarskoj čestici 2788  Lisičine površine 1190 m2, 
koja se sastoji se od Dvorište površine 917 m2 i Kć., zgr (2) površine 273m2 upisano 
u Posjedovni list broj 2183,  u cijelosti, bez naknade.  

 
Članak 2. 

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke vlasništvo su Općine Pitomača. 
Ukupna vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke procijenjena je sukladno 

Procjembenom elaboratu od strane stalnog sudskog vještaka od 20. studenoga 2020. godine u 
visini od 220.000,00 kuna. 
                                                                

Članak 3. 
Člankom 8. Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 95/18) propisano je da odluku o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo donosi tijelo nadležno sukladno Zakonu. 

Člankom 37. stavcima 4. i 5. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne 
novine“ broj 52/18) propisano je da odluku o raspolaganju nekretninama čija je procijenjena 
vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 7.500.000,00 kuna 
donosi ministar nadležan za poslove državne imovine, a odluku o raspolaganju imovinom čija  
procijenjena vrijednost iznosi više od 7.500.000,00 kuna donosi Vlada Republike Hrvatske na 
prijedlog Ministarstva. 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 5/20-pročišćeni tekst) propisano je da Općinski načelnik može odlučivati o visini 
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno 
raspolaganju ostalom imovinom. Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez 
primitaka ostvarenih u 2019. godini iznosi 158.573,60 kuna.  

Člankom 30. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 13/17) propisano je da  se 
nekretnine u vlasništvu Općine mogu darivati isključivo Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 
Republike Hrvatske, odnosno pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu općega gospodarskog i 
socijalnog napretka njezinih građana te u slučaju kada se takvim darovanjem izvršava zakonska 
obveza Općine. Darovanje i uvjete darovanja utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom. 

 
Članak 4. 

Općina Pitomača i tvrtka Komunalno Pitomača d.o.o. sklopit će ugovor o darovanju 
nekretnina opisanih u članku 1.  ove Odluke.  

Za potpisivanje ugovora o darovanju nekretnina ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 
Pitomača.  

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadržavat će odredbu da  zabranu otuđenja i 
opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općine Pitomača, a zabilježba zabrane 
otuđenja i opterećenja nekretnine uknjižit će se u zemljišnoj knjizi istodobno s uknjižbom prava 
vlasništva darovane nekretnine. 

Ostala prava i obveze sukladno zakonskim propisima definirat će se ugovorom. 
 

Članak 5. 
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke Komunalno Pitomača d.o.o. koristiti će kao radionu, 

skladište te garažni prostor za gospodarska vozila, koja služe za obavljanje komunalnih 
djelatnosti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. 

Komunalno Pitomača d.o.o. dužno je nekretnine iz članka 1. ove Odluke privesti namjeni 
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iz stavka 1. ovog članka u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o darovanju. 
 

 
Članak 6. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za javnu  
nabavu, imovinsko pravne poslove i opće poslove. 

 
Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
           Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 28. sjednicu Općinskog vijeća 
u 18,30 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                           PREDSJEDNIK: 
                          Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


