
Z A P I S N I K 
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 18. veljače 2021. godine 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/21-01/21, URBROJ: 2189/16-21-1 od 12. 
veljače 2021. 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 13 

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. Irena Horvat, 

6. Ivica Peterfi, 

7. Tomislav Lovreković, 

8. Manfred Kodžaga, 

9. Željka Begović, 

10. Danijel Bijuk, 

11.Tihomir Gregurek, 

12. Mirko Pavleković, 

13. Zlatko Majstor. 

  

 Nisu nazočni: Marijan Mikec, Nifada Begović te Mario Rengel 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, 
  - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 20. koja glasi: 
 „Donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za javnu nabavu“. 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 13 glasova ZA. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D: 
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 - Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 
   1. Donošenje Statuta Općine Pitomača, 

    2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
    3. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća 

mjesnih odbora na području općine Pitomača, 
      4. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih 

tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. 
godinu, 

6. Donošenje Provedbenog plana uređenja zaštite od požara za područje općine 
Pitomača za 2021. godinu, 

7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
“Rakitka I”, 

8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave “Izrada Studije 
održivog razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”, 
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, 

10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, 
   11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, 

12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu,   

13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, 

14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
za 2020. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente 
za 2020. godinu,      

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Pitomača za 2020. godinu, 

17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 
općine Pitomača za 2020. godinu, 

18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 
području općine Pitomača u 2020. godini, 

19. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Agenciji 
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i 
opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“, 
 20. Donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za javnu nabavu. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA. 
    

- Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA. 
 
  

- Aktualni sat 
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Gosp. Zlatko Majstor konstatira da nije bio nazočan na sjednici Općinskog vijeća kada 
se donosio proračun za 2021. godina te je upitao Općinskog načelnika zašto se nije išlo na 
ukidanje poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Podsjeća da je on osobno još 
prilikom donošenja proračuna za 2020. iznio taj prijedlog i bilo je rečeno da zbog procedure 
tada ne može ići, ali da bi se to moglo provesti u 2021. godini. Skreće pažnju da je veliki broj 
općina i gradova ukinuo spomenuti porez koji je prihod Općinskog proračuna Općine Pitomača u 
iznosu do cca 150.000,00 kuna i stoga smatra da je bilo razloga za razmišljanje o ukidanju 
istog.  

Također je zamolio da se svim vijećnicima dostavi popis otpisa dugova s osnove 
komunalne naknade, ali da se obuhvati cijeli iznos od 2.500.000,00 kuna koji se spominje u 
izvješćima revizije. 

Gosp. Željko Grgačić, Općinski načelnik, potvrđuje da se prilikom donošenja 
proračuna razmišljalo o ukidanju poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, a gosp. 
Danijel Petković iznosi da s obzirom na činjenicu da je to porezna obveza koju ugostitelji 
plaćaju samo u trenutku kada rade, odnosno ostvaruju dohodak, dok za vrijeme kada ne rade, 
nemaju niti obvezu plaćati taj porez te se stoga nije predložilo ukidanje istog za ovu 
proračunsku godinu. 

Gđa Mirela Tudić Rengel uključuje se u raspravu i iznosi da bi se tek nakon izmjene 
općinske Odluke o lokalnim porezima, isti mogao ukinuti. 

 
  

TOČKA 1. 
 

  Donošenje Statuta Općine Pitomača. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan napominje da je člankom 32. Zakona 
o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana  
obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu istog usklade svoje statute i druge opće akte s njegovim odredbama. Zakon 
je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine. Nadalje daje slijedeće obrazloženje: 

“Ovom izmjenom i dopunom proširena je ovlast građanima, na način da osim što imaju 
pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz 
djelokruga Općinskog vijeća, imaju pravo i podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga Općine od lokalnog značaja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.  

Broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) 
samouprave određuje se ovisno o broju stanovnika i to tako da predstavničko tijelo s više od 
10.000 do 20.000 stanovnika, ima 15 članova iz čega proizlazi da će Općina Pitomača u novom 
sastavu imati 2 vijećnika manje.  

Isto tako, kod jedinice lokalne samouprave koja ima od 10.000 do 100.000 stanovnika, a 
tu spada i Općina Pitomača, općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim 
na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.  

Zakonskim promjenama, propisano je da u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje 
podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije 
moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost 
stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice 
Općinskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem.  

S ciljem postizanja što veće transparentnosti javnih financija ovim izmjenama Zakona 
proizlazi obaveza svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da javno objave 
informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te 
informacije budu lako dostupne i pretražive.  

Kod odluke o privremenom financiranju detaljnije se uređuju odredbe Zakona u dijelu 
predlagatelja na ovlaštene predlagatelje utvrđene poslovnikom te se proširuje krug 
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predlagatelja na ovlaštene predlagatelje utvrđene poslovnikom predstavničkog tijela.  
Svi članovi sadašnjeg saziva Općinskog vijeća nastavljaju s obnašanjem dužnosti do 

isteka tekućeg mandata, sukladno zakonu te sadašnji zamjenici Općinskog načelnika nastavljaju 
se obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata, sukladno zakonu.  

Prijedlog Statuta Općine Pitomača donio je Odbor za statutarno - pravna pitanja te ga je 
uputio Općinskom vijeću Općine Pitomača na donošenje”.  

 
Gosp. Zlatko Majstor iznosi kako mu je osobno žao nije prošlo smanjenje broja 

vijećnika odnosno lokalnih dužnosnika od 20% kao što je bilo najavljivano, već je smanjenje 
samo 10.% .  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

 
STATUT OPĆINE PITOMAČA 

 
/Statut Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim 

novinama” Općine Pitomača/. 
 

TOČKA 2. 
 

     Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je kao i Statut, Poslovnik Općinskog vijeća potrebno 
uskladiti sa člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine. Istaknuo je 
slijedeće: 

“Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pitomača je opći akt kojim se uređuje način rada, 
unutarnje ustrojstvo i druga pitanja od značaja za rad ovog predstavničkog tijela.  

Bitne izmjene odnose se na način sazivanja sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
tako da konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik upravnog tijela nadležan za 
poslove predstavničkog tijela ili službenik kojega on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan 
pročelnik upravnog tijela nadležan za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za 
obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti. Umjesto 
Odbora za mjesnu samoupravu predlaže se imenovanje Odbora za financije i proračun čija 
zadaća bi bila da prati i utvrđuje financijsku politiku, raspravlja o sustavu financiranja Općine, 
raspravlja o prijedlogu proračuna, prijedlogu projekcije proračuna, prijedlogu odluke o 
izvršavanju proračuna, prijedlog izmjena i dopuna proračuna, prijedlogu odluke o privremenom 
financiranju, prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te raspravlja i 
daje mišljenja o drugim pitanjima u svezi proračuna i financija.  

Nadalje, spomenutim zakonskim promjenama, propisano je da u slučaju nastupa 
posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo 
predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, 
zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 
okolnosti sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem.  

Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača donio je Odbor za statutarno - 
pravna pitanja te ga je uputio Općinskom vijeću na donošenje”.  
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA 
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/Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pitomača sastavni je dio zapisinika i objaviti će se u 

“Službenim novinama” Općine Pitomača/. 
 

TOČKA 3. 
 
  Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova 

Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača. 

 
      Gosp. Rikard Bakan iznosi da se zbog usklađenja sa Zakonom o lokalnim izborima, 

predlaže  izmjena stavka 2. u članku 19. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača, na način da ista glasi: „Predsjednik i potpredsjednik 
Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti pravne struke.“ Također ukazuje na potrebu 
izmjene članka 33. iste Odluke koja se odnosi na broj članova pojedinog mjesnog odbora. 

 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 
O D L U K U 

O III. IZMJENAMA  ODLUKE O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA 
 VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

         
Članak 1. 

 U Odluci o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16, 6/16. i 7/20) u članku 19. stavak 2. mijenja se i 
glasi: 
„Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti pravne struke.“ 

 
Članak 2. 

Članak 33. mijenja se i glasi: 
“Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. 

Vijeće mjesnog odbora ima: 

1. Mjesni odbor Pitomača – 13 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 – 7 članova, 
8. Mjesni odbor Stari Gradac – 7 članova, 
9. Mjesni odbor Starogradački Marof – 7 članova, 
10. Mjesni odbor Turnašica – 7 članova, 
11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica – 7 članova, 
12. Mjesni odbor Sedlarica – 7 članova.“. 
 

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

 
TOČKA 4. 

 
      Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima 



     - 6 - 
 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
 

     Predsjednik Općinskog vijeća pojašnjava da je člankom 31.a Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano da se naknada vijećnika određuje u neto iznosu 
u skladu sa posebnom odlukom predstavničkog tijela s time da godišnja naknada ne smije 
iznositi više od 10.000,00 kuna po članu (naknada definirana prema broju stanovnika jedinice 
lokalne samouprave). Stoga proizlazi da se naknada predsjednika predstavničkog tijela može 
odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 
30 % pripadajuće naknade te se uvažavajući zakonske odredbe, predlaže usklađivanje odnosno 
donošenja Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 
Općinskog vijeća Općine Pitomača koja je predložena u članku 2. prijedloga Odluke iz kojeg je 
vidljivo da se predlaže: 
- predsjedniku, za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u neto iznosu 1.250,00  
kuna mjesečno, 
- potpredsjedniku, za obavljanje dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća  u neto iznosu 

800,00 kuna mjesečno, 

- članovima Općinskog vijeća, za obavljanje vijećničke dužnosti u Općinskom vijeću u neto 

iznosu 400,00 kuna mjesečno, 

- članovima radnih tijela Općinskog vijeća i službenicima za prisustvovanje i sudjelovanje na 
radnim sjednicama, u neto neoporezivom iznosu u visini dnevnice za službeno putovanje u 
tuzumstvu koje traje više od 12 sati i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, po održanoj 
sjednici, 
- službenicima za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća, u neto neoporezivom iznosu u 

visini dnevnice za službeno putovanje u tuzumstvu koje traje više od 12 sati i dnevnica za 

rad na terenu u tuzemstvu, ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena, po održanoj 

sjednici. 

 

 Gosp. Zlatko Majstor mišljenja je da je odgovarujaća i dosadašnja naknada članovima 

Općinskog vijeća za obavljanje vijećničke dužnosti u Općinskom vijeću koja je bila u  neto 

iznosu od 300,00 kuna mjesečno. 

 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor, 
Tihomir Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je 

 

O D L U K U 
 o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela  

Općinskog vijeća Općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
Odlukom o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se visina naknade 
predsjedniku, potpredsjedniku, članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog 
vijeća Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) te službenicima Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: službenici). 

 
Članak 2. 

Visina naknade iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi: 
- predsjedniku, za obavljanje dužnosti predsjednika Općinskog vijeća u neto iznosu 

1.250,00  kuna mjesečno, 
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- potpredsjedniku, za obavljanje dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća  u neto 

iznosu 800,00 kuna mjesečno, 

- članovima Općinskog vijeća, za obavljanje vijećničke dužnosti u Općinskom vijeću u 

neto iznosu 400,00 kuna mjesečno, 

- članovima radnih tijela Općinskog vijeća, za prisustvovanje i sudjelovanje na radnim 
sjednicama, u neto neoporezivom iznosu u visini dnevnice za službeno putovanje u 
tuzumstvu koje traje više od 12 sati i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, po 
održanoj sjednici, 

- službenicima za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća, u neto neoporezivom 

iznosu u visini dnevnice za službeno putovanje u tuzumstvu koje traje više od 12 sati 

i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu, ukoliko se sjednica održava izvan radnog 

vremena, po održanoj sjednici. 

 
Članak 3. 

Isplata naknada iz članka 2. alineja 1. 2, 3. i 4 ove Odluke isplatit će se na osobne žiro 
račune članova iz članka 2. ove Odluke otvorene u poslovnim bankama. 

Isplata naknada iz članka 2. alineje 5. ove Odluke isplatit će se na osobne tekuće račune 
službenika zajedno sa plaćom za tekući mjesec. 

Jedinstveni upravni odjel za potrebe izvršavanja isplata naknada iz stavka 1. i 2. ove  
Odluke vodi posebnu evidenciju o prisustvovanju i sudjelovanju sjednicama Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela. 

 
Članak 4. 

Sredstva za namjenu iz članka 2. ove Odluke, zajedno s pripadajućim porezima i 
doprinosima osigurat će se u Proračunu Općine Pitomača. 

 
Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti  Odluka o naknadi članovima Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, zaposlenika Općine Pitomača za nazočnost sjednicama 
Općinskog vijeća izvan radnog vremena, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća te naknadi za 
rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/17). 

 
Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a  stupa na snagu 
na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za 
članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 
načelnike, gradonačelnike i župane.  
 

 
TOČKA 5. 

 
Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 

Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine 
Pitomača za 2020. godinu. 

 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od 
požara, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje 
jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju 
provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje.  
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Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg 
provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. 
godinu. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 6. 

 
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

općine Pitomača za 2021. godinu. 
 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 

 
PROVEDBENI PLAN 

UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 
OPĆINE PITOMAČA ZA 2021. GODINU 

 

 /Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. 
godinu sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/. 

 
TOČKA 7. 

 
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

“Rakitka I”. 
 

 Gosp. Rikard Bakan navodi da je u tijeku uređenje gospodarske zone „Rakitka I“, a 
sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, potrebno je donijeti ovu 
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“ kojom bi započeo 
postupak same izrade UPU „Rakitka I“, a u članku 2. predložene Odluke navedeno je što se 
istom određuje. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

.  O D L U K U 
o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske  zone „Rakitka I“ 
 
 
 /Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I” sastavni je 
dio zapisnika i 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 “Izrada Studije održivog razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE 
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HUHR/1901/2.1.2/0109”. 
  

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog za davanje 
suglasnosti Općinskom načelniku za odabir ponuditelja Hrvatska udruga za turizam i ruralni 
razvoj „Klub članova Selo“ iz Zagreba za “Izradu Studije održivog razvoja zaštićenog područja u 
projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”, čija ponuda iznosi 225.000,00 kuna s PDV-om. Ova 
suglasnost je potrebna kako bi Općinski načelnik mogao donijeti Odluku za odabir navedenog 
ponuditelja, a budući da vrijednost prelazi iznos od 156.838,99 kuna do kojega Općinski 
načelnik može samostalno odlučivati, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 

 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 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 predmetu nabave „Izrada Studije održivog  razvoja 
zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109“ te sklapanje ugovora o 
jednostavnoj nabavi, a 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 9. 

 
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je gosp. Rajko Stilinović imenovan vršiteljem 
dužnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja ravnatelja Centra za kulturu, a 
najduže do godinu dana te je ponovno potrebno raspisati javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 

 
O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

 
Članak 1. 

          Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine, puno radno vrijeme. 

  
Članak 2. 

         Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objaviti će se u “Narodnim 
novinama”, dnevnom tisku te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 
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         U Javnom natječaju objaviti će se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, traženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 
u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 
 

Članak 4. 
 Tekst javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke prilaže se istoj i čini njezin sastavni dio. 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 10. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

 Gosp. Rikard Bakan iznosi da iz izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne 
infrastruktre proizlazi da je program gradnje realiziran u 2020. godini u iznosu od 748.930,31 
kuna te je u materijalima dostavljeno pojašnjenje koliko je sredstava utrošeno za izgradnju 
vodoopskrbnog sustava, kanalizacijskog sustava, plinskog sustava, rekonstrukciju groblja, javne 
rasvjete i izgradnju javno prometnih površina. 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi primjedbu da više od pola predviđenih sredstava za tu 
namjenu nije realizirano, na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da određene aktivnosti 
nisu odrađene u tijeku godine ili su odrađene u suradnji sa „Vodakom“ (vodoopskrba, izrada 
projektne dokumentacije) pa nisu uključene u program. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godini 
 

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

II. 
 Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 11. 

 
   Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu. 

 
 Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je s osnove komunalne naknade za 2020. godinu 
realizlirano samo 1.082.811,63 kuna te pita zbog čega je smanjenje u odnosu na 2019. godinu, 
na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da se naplata komunalne naknade već godinama 
kreće do iznosa od 1.150.000,00 kuna. 
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 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu 

I. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu. 
  

II. 
Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 12. 

 
         Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Pitomača za 2020. godinu 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa korištenja  

sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

II. 
Ovaj Zaključak podnijeti će se nadležnom Ministarstvu, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača.  
 

TOČKA 13. 
 

Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu. 

 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je iz izvješća vidljivo da su sredstva ostvarena u iznosu 
od 31.609,57 kuna utrošena za troškove legalizacije objekata u općinskom vlasništvu i za 
izgradnju javno prometnih površina. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
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o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru za 2020. godinu 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu.  
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
II. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
  

 
TOČKA 14. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2020. godinu. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava  
šumskog doprinosa za 2020. godinu 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2020. godinu.  

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

II. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 

TOČKA 15. 
 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke 

rente za 2020. godinu.        
 

 Gosp. Rikard Bakan konstatira da su sredstva spomeničke rente ostvarena u iznosu od 
108,40 kuna utrošena za provođenje aktivnosti na projektu - postav i interijer Memorijalnog 
muzeja Petra Preradovića. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava   

spomeničke rente za 2020. godinu 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 

spomeničke rente za 2020. godinu.  
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Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

II. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 

TOČKA 16. 
 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

 Gosp. Zlatko Majstor skreće pažnju da su neki projekti kao npr. „Petrov vrt“ 
financirani iz sredstava mininstarstava i fondova EU, a iz ovog izvješća proizlazi da je još 
dodatno za taj projekt utrošeno cca 700.000,00 kuna iz općinskog proračuna što su dosta velika 
sredstva, na što je gosp. Danijel Petković pojasnio da je projekt „Petrov vrt“ financiran iz 
sredstava Ministarstva turizma, a gosp. Željko Grgačić pojasnio je da kod nominiranja na 
natječaju ne prođu sve stavke iz prijedloga za određeni projekt tako da je potrebno ili osigurati 
dodatna sredstva ili odustati od projekta. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek, Danijel Bijuk i Zlatko Majstor), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  

na području općine Pitomača u 2020. godini 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini. 
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
II. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

 
TOČKA 17. 

 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na 

području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

 Gosp. Zlatko Majstor zamjetio je da izvješće nije napisano pregledno kao prošlih 
godina te iz njega nije vidljivo koliko je sredstava pojedinačno doznačeno sportskim udrugama, 
na što je gosp. Danijel Petković naglasio da će izvješća svih korisnika koji se financiraju iz 
općinskog proračuna biti razmatrana na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, pa tako i Sportske 
zajednice gdje će biti vidljiva sva utrošena sredstva. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području općine Pitomača u 2020. godini 



     - 14 - 
 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu na području općine Pitomača u 2020. godini. 

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  
 

II. 
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 
 

TOČKA 18. 
 
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne 

skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini. 
  

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 

području općine Pitomača u 2020. godini 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa korištenja 

sredstava socijalne skrbri na području općine Pitomača u 2020. godini. 
Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 
Članak 2. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  
 

     
TOČKA 19. 

 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice 

Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt 
„Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u 
Starogradačkom Marofu“. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da s obzirom na iznos do kojeg Općinski načelnik može 
odlučivati (156.838,99 kuna), potrebna je odluka Općinskog vijeća kako bi načelnik mogao 
potpisati bjanko zadužnicu u iznosu od 2.100.000,00 kuna Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma 
i kulturnog centra Starogradački Marof“. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

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

Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt 
 „Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog 

 centra u Starogradačkom Marofu“ 
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Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku zadužnice Agenciji za plaćanje u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu 2.100.000,00 kuna u svrhu isplate predujma 
u vrijednosti do 50% odorenih sredstava javne potpore za projekt „Društveni dom izgradnja i 
opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“ sukladno Odluci 
Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju o dodjeli sredstava KLASA: 
440-12/18-07-04-01/0191, URBROJ: 343-2110/01-20-009 od 6. studenoga 2020. godine. 

Odlukom o dodjeli sredstava korisniku Općini Pitomača odobrena je potpora u iznosu 
4.293.864,58 kuna za mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ 
podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 
infrastrukturu“ – provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor lokalna infrastruktura. 
  

 Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Pitomača za potpisivanje zadužnice u iznosu 

2.100.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja za isplatu predujma u vrijednosti do 
50% odobrenih sredstava javne potpore iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, Vukovarska 269d temeljem Odluke o dodjeli sredstava. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 20. 

 
Donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za javnu nabavu. 
 
Gosp. Rikard Bakan  iznosi da je potrebno donijeti Odluku kojom bi se Regionalnoj 

energetskoj agenciji Sjever dalo ovlaštenje da kao središnje tijelo za javnu nabavu, provede za 
Općinu Pitomača postupak javne nabave za predmet nabave „Električna energija“. Također se 
odlukom daje suglasnost Općinskom načelniku za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
 O OVLAŠTENJU SREDIŠNJEM TIJELU ZA JAVNU NABAVU 

 
I. 

Odlukom o ovlaštenju središnjem tijelu za javne nabavu (u daljnjem tekstu: Odluka) 
daje se ovlaštenje javnom naručitelju Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever, OIB: 
91748607924, Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica, da u ime Općine Pitomača provede 
postupak javne nabave električne energije. 

 
II. 

Ovom Odlukom daje se ovlaštenje Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever da kao 
središnje tijelo za javnu nabavu  za Općinu Pitomača provede postupak javne nabave za 
predmet nabave „Električna energija“, a sve sukladno članku 366. stavku 1. Zakona o javnoj 
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nabavi. 
 

III. 
Središnje tijelo za javnu nabavu Regionalna energetska agencija Sjever, dužna je 

postupati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi u primjeni pozitivnih propisa za provedbu 
navedenog ovlaštenja te u dobroj vjeri savjesno s pažnjom dobrog gospodara obavljati dužnosti 
koje su joj povjerene, a u interesu javnog naručitelja Općine Pitomača. 

Središnje tijelo za javnu nabavu Regionalna energetska agencija Sjever za obavljene 
usluge će Općini Pitomača izdati račun po objavi dokumentacije o nabavi u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. 

 
IV. 

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Električne energije“ te sklapanje 
ugovora ili okvirnog sporazuma o javnoj nabavi,  a po provedenom postupku javne nabave. 

 
V. 

Za daljnju komunikaciju od strane javnog naručitelja Općina Pitomača imenuje se Mirela 
Tudić Rengel, voditeljica odsjeka za javnu nabavu, imovinsko pravne i opće poslove, 
033/782840, mirela.tudic.rengel@pitomaca.hr,  a u cilju djelotvorne provedbe postupka javne 
nabave. 

 
VI. 

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

 
 
  

Predsjednik Općinskog vijeća ukazuje na to da pojedini vijećnici imaju problema u 
primanju materijala na e-mailove pa je iste zamolio da dostave svoje privatne e-mailove tako da 
bi se materijali dostavljali i na privatne e-mailove, a gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se 
danom slanja saziva vijećnicima dostave i SMS poruke. 
 

 

 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 30. sjednicu Općinskog vijeća 
u 18,40 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 

 

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