
 Z A P I S N I K 
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 31. ožujka 2021. godine 
 
 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/21-01/03, URBROJ: 2189/16-21-1 od 26. 
ožujka 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 14 

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  

Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Rikard Bakan, 

2. Zdravko Sesvečan, 

3. Mario Čajkulić, 

4. Irena Horvat, 

5. Ivica Peterfi, 

6. Tomislav Lovreković, 

7. Manfred Kodžaga,  

8. Željka Begović, 

9. Marijan Mikec,    

10. Danijel Bijuk, 

11.Tihomir Gregurek, 

12. Mirko Pavleković, 

13. Aleksandar Nađ, 

14. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Nifada Begović te Mario Rengel i Dinko Begović koji su ispričali svoj 

izostanak. 

 
Ostali nazočni: 

 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
 - Marin Aragović, zamjenik općinskog načelnika, 
          - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  

- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - predstavnik medija, 
          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkom 27. koja glasi: 
 „Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača“. 
          Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 
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 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 

 
      1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 

od 01.01. do 31.12.2020. godine,   
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 

01.07. do 31.12.2020. godine.    
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje 

od 01.01. do 31.12.2020. godine,   
          4. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,     
 5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,           
          6. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje 
od 01.01. do 31.12.2020. godine,   

7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,  
          8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,  
          9. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2020. godine,  
          10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača 
za 2020. godinu,  
          11. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. 
godine, 
          12. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine, 
 13. Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju  
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području općine Pitomača za 2020. godinu, 

14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja 
otpada odbačenog u okoliš za područje općine Pitomača za 2020. godinu, 

16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta 
otpada KLISA”, 
 17. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt SUFINANCIRANJE 
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“, 

18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
19. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
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„Drago Britvić“,        
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika, 
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača, 
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača, 
 23. Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine 
Pitomača, 
 24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 
stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom 
pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade, 
 25. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na 
pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare, 

26. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene 
ustanove za područje općine Pitomača, 
 27. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 
 
     
- Verifikacija zapisnika sa  30. sjednice Općinskog vijeća 
 
Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 14 glasova ZA. 
 
- Aktualni sat 
 
Za aktualni sat nije bilo pitanja. 
  

TOČKA 1. 
 

      Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 

  
 Gosp. Rikard Bakan napominje da je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
Pitomača za 2020. godinu zajedno sa izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine 
Pitomača i detaljnim obrazloženjem dostavljen u materijalima te je zamolio pročelnika za kratko 
pojašnjenje. 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da sukladno Zakonu o proračunu, Općinski načelnik 

utvrdio je izvješće obračuna proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godine u kojem su prihodi  proračuna  ostvareni u iznosu od 32.895.935,23 kuna 
ili 96,24 % planiranih prihoda što predstavlja 93,20% ostvarenja općinskog proračuna iz 2018. 
godine koji je bio najviši od postojanja općine ali nije premašen iz razloga što općini do isteka 
proračunske godine nisu doznačena sredstva za sufinanciranje projekta Preradović & Csokonai, 
već su ista doznačena u prvom kvartalu ove godine. Također je istaknuo slijedeće: 
“Najznačajniji prihodi u proračunu su prihodi ostvareni od poreza u iznosu  od 19.274.238,20 
kuna, a najveći dio njih otpada na porez na dohodak sa ostvarenjem od 18.495.151,27 kuna. 
Tu su još pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, pomoći koje je općina 
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primila zbog nominacija na određene natječaje vezane uz projekte koje je provodila. Te pomoći 
dijele se na tekuće i na kapitalne. Tekuće pomoći ostvarene su za razne projekte od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva kulture i medija, 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Virovitičko - podravske županije. Od prije 
nekoliko godina i proračunski korisnici  uključuju svoje prihode u općinske prihode. Tako je 
Dječji vrtić “Potočnica” ostvario sredstva od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i 
socijalne politike, a krajem godine općini su dostavljena i sredstva za ublažavanje posljednica od 
elementarnih nepogoda. Centar za kulturu “Drago Britvić” ostvario je sredstva od Ministarstva 
kulture i medija, kao i Knjižnica i čitaonica Pitomača. Ostali prihodi su prihodi od imovine 
ostvareni u  iznosu od 2.472.357,95 kuna, a najviše otpada na naknadu za korištenje i 
eksploataciju mineralnih sirovina. Zatim su tu prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 
pristojbi po posebnim propisima, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga kao i 
prihodi od nefinancijske imovine. 
Što se tiče rashoda, isti su uvjetovani ostvarenjem prihoda. Korišteni su za sve one programe i 
mjere koje su upisane u općinski proračun u glavama Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog 
odjela, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 30.148.377,96 kuna i predstavljaju 84,92% 
planiranih proračunskih rashoda. Ukoliko netko želi pojašnjenje ili detaljnije informacije o 
prihodima ili rashodima neka uputi pitanje.”   
 

Gosp. Zlatko Majstor  konstatira da je jedna stavka jako smiješna, a to je prodaja 
osobnog automobile u iznosu od 640,00 kuna pa ga interesira koji je to auto. 
 Gđa Zlata Kovačević odgovorla je da se radi o naslijeđenoj imovini, a gosp. Danijel 
Petković pojasnio je da je to vezano uz jednu ostavinsku raspravu, odnosno iza pok. Miroslava 
Mihokovića Općina je naslijedila osobni automobil koji je prodan za 640,00 kuna. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 
Gregurek i Danijel Bijuk), usvojilo je 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA ZA 

RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE 
 
 /Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2020. godine sastavni je dio zapisnika/. 

 
TOČKA 2. 

  
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za 

razdoblje od od 01.07. do 31.12.2020. godine. 
 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. 

do 31.12.2020. godine kao i sva ostala izvješća za proteklu 2020. godinu u narednim točkama 
dnevnog reda, dostavljeno u materijalima.  

Gosp. Željko Grgačić, Općinski načelnik, osvrnuo se na izvješće i između ostalog 
istaknuo da je iz istog vidljivo da su sve aktivnosti ovisile o situaciji sa COVID-19 koji je sve 
vrijeme bio prisutan te se ovom prilikom zahvalio na velikoj pomoći vatrogascima i civilnoj zaštiti 
koji su kada je bilo potrebno bili angažirani na punktovima. Napominje da se uz sve probleme 
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vodila briga o Dječjem vrtiću, Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o., Plinkom d.o.o, 
Knjižnici i čitaonici, Centru za kulturu i svih ostalim korisnicima općinskog proračuna, a također 
je posvećena briga gospodarstvu, poljoprivredi te turizmu koji se također zbog COVID-a nije 
mogao provoditi na predviđeni način. Što se tiče gospodarstva, podsjeća da je otkupljeno 
zemljište pa se radi idejno rješenje industrijske zone. Komunalne poslove obavlja Komunalno 
Pitomača d.o.o. te su zajedno nominirani neki projekti kao što je kupnja traktora u suradnji sa 
Fondom za zaštitu okoliša. Također je ostvarena jako dobra suradnja sa vrtićom te se 
sufinancira rad osnovne i srednje škole u Pitomači te Visoke škole u Virovitici, a stipendira se i 
cca 80 studenata. Nadalje navodi da je uspješno proveden natječaj za „Klopotec“ u Kladarskom 
bregu, a općina se uključila u davanje financijske potpore mladima koji su odlučili ostati na 
području općine Pitomača. Također je pružena financijska pomoć poduzetnicima u kupnji novih 
strojeva kao i za proširenje hala. Posebno je istaknuo da Općina nema nikakvih zaduženja. 

Gosp. Zlatko Majstor uputio je zamjerku Općinskom načelniku iz razloga što nije 
rasterećeno gospodarstvo, odnosno što još ima dosta nameta koji su se mogli drugačije 
rasporediti, a pogotovo se to odnosi na rasterećenje ugostitelja kojima nije pružena pomoć.  

Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je Općina raspisala natječaj te su se 
zainteresirani poduzetnici mogli javiti na isti, a što se tiče ugostitelja, razmatralo se kako im 
pomoći, ali još nije iznađen način na koji bi se to moglo napraviti.  

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Danijel Bijuk, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01.07. do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 3. 

 
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za 

razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 

   
Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića zajedno sa izvješćem Povjerenstva za popis 

imovine i obrazloženjem dostavljen je u materijalima. 
 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je 
 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DJEČJEG VRTIĆA “POTOČNICA” ZA 
RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE 

 
/Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2020. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 4. 
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          Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 

Gđa Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“ iznosi da je i 
uslijed COVID-a nastavljeno sa svim aktivnostima u vrtiću po mjerama i uputstvima Zavoda za 
javno zdravstvo. 
 
 Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
TOČKA 5. 

 
Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine.       
    
Gosp. Rikard Bakan navodi da je Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice sa 

izvješćem Povjerenstva za popis imovine i obrazloženjem također dostavljen u materijalima. 
 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, usvojilo je 
 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 
RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE 

 
/Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2020. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 

TOČKA 6. 
 

          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 7. 
 

Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2020. godine.                                           

Gosp. Zlatko Majstor zamjetio je da je Centar za kulturu ostvario samo 90.000,00 
kuna vlastitih prihoda, a iz općinskog proračuna izdvojeno je 860.000,00 kuna. Smatra da taj 
Centar postaje sve veće opterećenje za proračun, a bilo je rečeno da će se isti samofinancirati. 

Gosp. Željko Grgačić podsjeća da se krenulo dobro sa mnogim aktivnostima i 
događanjima u Centru za kulturu, ali je COVID-19 sve usporio jer nisu mogli biti organizirani  
planirani koncerti, izložbe kao ni književne večeri. 

Gosp. Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra potvrđuje da je prije COVID-a bila u 
planu organizacija izložbi kao i prezentacija dva nosača zvuka čija je promocija također trebala 
biti. Nadalje napominje da se nije mogla organizirati niti izložba pisanica. Uglavnom su svi 
troškovi Centra za kulturu terećeni za plaću zaposlenice Centra za kulturu koja pored poslova u 
Centru obavlja i niz drugih poslova te je i v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice.  

Gosp. Rikard Bakan skreće pažnju na to kako svima treba biti jasno da se ne mogu 
očekivati neki veliki prihodi od aktivnosti u Centru jer kultura nigdje nije prihodovna, ali 
naglašava kako ne bi bilo u redu da se Kuća Petra Preradovića ostavila na onoj razini kakva je 
bila prije uređenja jer Općina treba štititi svoja materijalna i nematerijalna nasljeđa. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Danijel Bijuk, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU “DRAGO BRITVIĆ” 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2020. GODINE 
 

/Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 
31.12.2020. godine sastavni je dio zapisnika/. 
 
 

TOČKA 8. 
 
          Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 

 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Danijel Bijuk, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), donijelo je 
   

Z A K L J U Č A K 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni 
dio.  

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 9. 
 

   Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 
 
           Gosp. Rikard Bakan navodi da je Izvješće o radu sa svim financijskim pokazateljima 
dostavljeno u materijalima. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 
i Danijel Bijuk), donijelo je 

  
Z A K L J U Č A K 

 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. 
do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 10. 

 
          Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine 
Pitomača za 2020. godinu. 
 
 Gosp. Rikard Bakan ispričao je direktoricu Turističkog ureda gđicu Ivonu Pankaz koja  
zbog zdravstvenih razloga nije mogla nazočiti današnjoj sjednici. 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi mišljenje HSPD-a da je u Turistički ured previše uloženo, 
a od istog ima premalo koristi. Naglašava da većinu poslova obavljaju općinske službe pa je po 
njegovom mišljenju taj ured nepotreban, a smatra da će isti biti samo na teret proračuna. 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da se ne slaže s takvim mišljenjem jer preko Turističkog 
ureda odnosno turističke zajednice realizirano dosta projekata, a i ubuduće će ih biti. Napominje 
da u 2020. godini nije bilo moguće održavati različite manifestacije i ostala događanja uslijed 
COVID-a, ali je uvjeren da će se projekt u Križnici i vinogorju realizirati u godinama pred nama 
pa će se vidjeti koliko TZ radi i koliko je turizam važan ne samo u Pitomači već i za ostale 
destinacije u kontinentalnom dijelu RH. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Zlatko Majstor i 
Aleksandar Nađ) i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek i Danijel Bijuk), donijelo je 
   

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice i Izvješće o radu 
Turističkog ureda Općine Pitomača za 2020. godinu s financijskim izvješćem. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
  

TOČKA 11. 
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Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 

31.12.2020. godine.        
     
Gosp. Davor Deskar, ravnatelj Draft d.o.o., naglasio je da što se tiče rada Draft d.o.o. 

u 2020. godini, mora istaknuti da je godina bila teška zbog ove situacije s COVID-19, ali je Draft 
puno radio i ostvario rezultate najbolje do sada što se vidi po broju prijavljenih i odobrenih 
projekata, a u konačnici i prema sufinanciranju i povučenim sredstvima. Vezano uz turizam i 
Kuću Petra Preradovića u Grabrovnici kao i turističke projekte koji se razvijaju unutar tvrtke 
Draft d.o.o. izvješćuje da je registrirana Turistička agencija koja je počela pružati i organizirati 
usluge dolazaka i turističkih aktivnosti koje se ovdje mogu ponuditi vanjskim posjetiteljima, ali 
nažalost COVID situacija je sve spriječila jer se nije mogao dobiti organizirani prijevoz i Draft 
d.o.o. je bio onemogućen realizirati bilo kakvu turističku ponudu. Izražava nadu da će naredno 
vrijeme svima omogućiti da razvijaju turizam i da projekti vezani uz turistički sadržaj sažive na 
zamišljeni način.  

Gosp. Zlatko Majstor napominje da se iz izvješća ne vide izvori financiranja i prihoda 
tvrtke Draft d.o.o. na što je gosp. Davor Deskar odgovorio da Draft d.o.o. sufinanciraju tri 
općine te je u protekloj godini Općina Pitomača sufinancirala rad društva sa 144.000,00 kuna, a 
ukupni godišnji prihodi Draft d.o.o. iznose 1.100.000,00 kuna pa kad se uzme stupanj 
sufinanciranja svih uključenih općina to iznosi 1/3 mjesečnih davanja na plaće što znači da je 
Draft d.o.o. ostvario ostatak za 11 zaposlenika na tržištu putem dobrih i kvalitetnih projekata i 
na taj način su pokriveni troškovi sufinanciranja. 

Na pitanje gosp. Zlatka Majstora u kojem iznosu su druge općine (Podravske Sesvete, 
Kloštar Podravski i Špišić Bukovica) sudjelovale u sufinanciranju, gosp. Davor Deskar 
odgovorio je da je Općina Pitomača u 2020. godini sufinancirala sa iznosom od 12.000,00 kuna 
mjesečno  tj. 144.000,00 kuna godišnje dok su Općine Kloštar Podravski i Špišić Bukovica 
sufinancirale rad sa 10.000,00 kuna mjesečno. Također izvješćuje da je Općina Podravske 
Sesvete odlučila da više neće sufinancirati troškove radi svojih internih odluka tako da su njihov 
teret podijelile preostale tri općine. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel 

Bijuk), donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
  

TOČKA 12. 
 

Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice 
Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine. 

     
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Danijel Bijuk), 

donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2020. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

TOČKA 13. 
 

Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o 
pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Pitomača za 2020. godinu. 
 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da ovo nije izvješće nego obrazac koji se šalje 
agenciji za okoliš, a mišljenja je da mještani s područja općine Pitomača previše plaćaju odvoz 
smeća. 

Gosp. Zdavko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o. naglašava da ovo nije 
izvješće Komunalno Pitomača d.o.o. već jednog segmenta davanja javne usluge odvoza smeća 
koja je registrirana samo za odvoz smeća od kućanstva i usluge koje pripadaju toj javnoj usluzi, 
a to je glomazni papir i plastika, staklo na javnim površinama i rad reciklažnog dvorišta. Skreće 
pažnju da usluga mora pokrivati kompletno reciklažno dvorište i ukoliko se dogodi da npr. 
Virovitica (gdje  se otpad odvozi) podigne cijenu, Komunalno je na nuli, odnosno nema zarade. 
Ovo Izvješće dostavlja se općini i Ministarstvu te je to ispoštivano. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Danijel Bijuk, Zlatko Majstor i Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

 Z A K L J U Č A K 
 o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na 
području općine Pitomača za 2020. godinu 

 
I. 

 Usvaja se Izvješće o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju 
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada 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 14. 
 

Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu. 
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Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je iz izvješća vidljivo kako se pokušava nešto 
napraviti, ali uvijek prođu rokovi i sve ide ispočetka. 

Gosp. Danijel Petković uljučuje se u raspravu i iznosi da prethodna točka dnevnog 
reda kao i ova točka 14. proizlaze iz zakonskih obveza podnošenja izvješća, a ova priča vezana 
uz plan gospodarenja otpada na području općine Pitomača se ponavlja svake godine i 
nadograđuje stvarima koje su se u međuvremenu poduzele. U 2020. godini došlo je do izrade 
dokumentacije, ishođenja dozvole za sanaciju i konačno zatvaranje Klise, pa se napokon 
postiglo da se ista u  periodu od dvije godine zatvori na način koji je jedino bio moguć, a to je 
sredstvima nadležnog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša jer je taj projekt u vrijednosti 
29.000.000,00 kuna koje Općina nije mogla sama odvojiti iz općinskog proračuna. Potrebna je i 
suglasnost Fonda za zaštitu okoliša da bi se mogao raspisati natječaj. 

  
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Tihomir 

Gregurek, Danijel Bijuk i Aleksandar Nađ), donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine, 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 15. 
 
Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za područje općine 
Pitomača za 2020. godinu. 

 
Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 

i Danijel Bijuk), donijelo je 
  

Z A K L J U Č A K 
 
 1. Usvaja se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja 
otpada odbačenog u okoliš 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 16. 

 
Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice 

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno 
zatvaranje odlagališta otpada KLISA”. 
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Gosp. Rikard Bakan iznosi da su općini odobrena sredstva u iznosu od 2.862.994,49 
kuna za sufinanciranje projekta „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“ pa je 
potrebna Odluka Općinskog vijeća da bi načelnik mogao potpisati bjanko zadužnicu u iznosu od 
2.900.000,00 kuna te da bi se zadužnica dostavila Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 
      

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

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

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt 
 „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se financijsko osiguranje u obliku zadužnice Fondu za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 2.900.000,00 kuna u svrhu osiguranja svih ugovornih 
obveza za projekt „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA“ sukladno Odluci 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu sredstava, KLASA: 024-04/20-
03/14, URBROJ: 563-01/69-20-3 od 3. prosinca 2020. godine. 

Odlukom o dodjeli sredstava korisniku Općini Pitomača odobrena su sredstava pomoći u 
iznosu 2.862.994,49 kuna za sufinanciranje EU projekta Sanacija i konačno zatvaranje 
odlagališta otpada „Klisa“. 
  

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

2.900.000,00 kuna kao sredstva financijskog osiguranja u svrhu osiguranja svih ugovornih 
obveza u vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 3.  

Zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, Zagreb, Radnička cesta 80, temeljem Odluke o dodjeli sredstava. 

 
Članak 4. 

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

 
TOČKA 17. 

 
 Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnice Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt 
SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE 
„KRIŽNICA“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da također iz istog razloga kao za prethodnu točku, 
potrebna je Odluka Općinskog vijeća kako bi načelnik mogao potpisati bjanko zadužnicu 
Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kuna za 
projekt -Sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje Centra za posjetitelje „KRIŽNICA“. 
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Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  

  
O D L U K U 

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

za projekt SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE 
CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“ 

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

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 250.000,00 kuna u svrhu osiguranja svih 
ugovornih obveza za projekt SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA 
POSJETITELJE „KRIŽNICA“ sukladno Programu održivog razvoja lokalne zajednice, KLASA: 402-
07/20-01/1217, URBROJ: 538-08-1-2-2/418-20-6 od 15. prosinca 2020. godine i Ugovoru o 
financiranju broj:09-F-R-0351/21-10 od 05. ožujka 2021. godine. 

Odlukom o dodjeli sredstava korisniku Općini Pitomača odobrena su financijska sredstva u 
iznosu 250.000,00 kuna za projekt Sufinanciranje rekonstrukcije i izgradnje Centra za posjetitelje 
„Križnica“. 
  

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

iznosu 250.000,00 kuna kao jamstva za uredno izvršenje obaveza Općine Pitomača po Ugovoru o 
sufinanciranju broj: 09-F-R-0351/21-10 od 05. ožujka 2021. godine.  

 
Članak 3.  

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove Odluke dostaviti će se Ministarstvu regionalnoga razvoja 
i fondova Europske unije, Zagreb, Miramarska cesta 22. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 18. 
 
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 

 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je u materijalima dostavljen prijedlog za dodjelu 
javnih priznanja Općine Pitomača, ali je izostavljen prijedlog priznanja za CENTAR ZA SOCIJALNU 
SKRB VIROVITICA. Stoga je zamolio da se u Odluku o dodjeli javnih priznanja uvrsti: CENTAR ZA 
SOCIJALNU SKRB VIROVITICA, za osobiti doprinos i suradnju u djelokrugu socijalne skrbi na 
području općine Pitomača. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

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

 
Članak 1. 
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 Javna priznanja Općine Pitomača u 2021. godini dodjeljuju se niže navedenim pravnim i 
fizičkim osobama: 
 

1. ZLATNA PLAKETA “GRB OPĆINE PITOMAČA”: 
 
            - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA, za osobiti doprinos i suradnju u djelokrugu socijalne 

skrbi na području općine Pitomača,  

 - NOGOMETNI KLUB PITOMAČA iz Pitomače, za trajni doprinos, promidžbu i iznimna 
postignuća u oblasti sporta kroz 100 godina organiziranog rada i postojanja nogometnog kluba, 
 

2. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM PETRA PRERADOVIĆA: 
 
           - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA, za osobiti doprinos i suradnju u djelokrugu socijalne 
skrbi na području općine Pitomača,  

 
- ČUVARICE KULTURNE BAŠTINE KLADARE iz Kladara, za osobiti doprinos na očuvanju i 

promicanju kulturne baštine pitomačkog kraja i promidžbu općine Pitomača, 
  
 - MIRJANA GOMERČIĆ iz Otrovanca, za osobiti doprinos na očuvanju i promicanju 
kulturne baštine pitomačkog kraja, 
 
 - MARIJAN KOVAČIĆ iz Pitomače, za osobiti doprinos razvoju gospodarstva i suradnju u 
provođenju turističkih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja na području općine 
Pitomača, 
 
 - SINIŠA ŠPIRANEC iz Pitomače, za osobiti doprinos razvoju sporta na području općine 
Pitomača, 
 
 - MARIJAN TRŽIĆ iz Grabrovnice, za osobiti doprinos razvoju sporta na području općine 
Pitomača. 
 

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

Članak 2. 
 Ova Odluka objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača. 
 
 

TOČKA 19. 
 
Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 

kulturu „Drago Britvić“. 
 

 Gosp. Rikard Bakan iznosi da budući da na raspisani javni natječaj ponovno nije 
pristigla niti jedna prijava, prijedlog je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 
„Drago Britvić“ ponovno imenuje gosp. Rajko Stilinović, do imenovanja ravnatelja, a najduže do 
godinu dana. 
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Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek 

i Danijel Bijuk), donijelo je 
  

O  D L U K U 
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 

Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
 

  
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem dužnosti 

ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja ravnatelja 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
 3. Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja urediti će se 
posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 4. Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
Općina Pitomača dana 18. veljače 2021. godine objavila je javni natječaj za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ na određeno vrijeme od 4 
(četiri) godine u „Narodnim novinama“ i dnevnom tisku „Glas Slavonije“. Na raspisani javni 
natječaj nije pristigla niti jedna zamolba. Člankom 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, 
broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), propisano je da ukoliko se na raspisani natječaj 
nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do 
imenovanja ravnatelja ustanove temeljem istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja 
ustanove, ali najduže do godinu dana. Temeljem navedenoga i prijedloga Stručnog vijeća 
Centra za kulturu „Drago Britvić“, Rajko Stilinović, ing., imenuje se za vršitelja dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja ravnatelja, a najduže do godinu 
dana.  Člankom 24. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine 
Pitomča broj 9/15. i 4/19) propisano je da zakonski zastupnik Osnivača s ravnateljem sklapa 
ugovor o radu, s kojim će se urediti osnovna prava i obaveze ravnatelja iz radnog odnosa. 
  

TOČKA 20. 
 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 
komunalne usluge ukopa pokojnika. 

 
 KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. dostavilo je Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
ukopa pokojnika te je potrebna prethodna suglasnost Općinskog vijeća na isti i predsjednik 
otvara raspravu. 
 Gosp. Zlatko Majstor iznosi da u dijelu koji određuje širinu i dužinu ukopne rupe 250 
x 90 cm, isto je neizvedivo jer obično su standardi maksimalno 200 x 80 cm pa predlaže da se 
to smanji kako ne bi bilo problema kod izvođenja radova. 
 Gosp. Zdravko Paša odgovorio je da će se provjeriti prema zakonu i pravilnicima pa će 
se vidjeti da li može biti drugačije uređeno i u tom slučaju ispraviti isto. 
 Gosp. Rikard Bakan zamolio je da se isto provjeri. 
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

komunalne usluge ukopa pokojnika 
  

Članak 1. 
Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika donesene od strane isporučitelja usluge 
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41 od dana 17. ožujka 2021. godine. 
   

Članak 2.  
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika nalaze se u privitku ove Odluke i 

čine njezin sastavni dio. 
Članak 3. 

Opći uvjeti iz članka 1. ove Odluke objavljuju se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača, na mrežnim stranicama Općine Pitomača www.pitomaca.hr  te na oglasnoj ploči 
Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 21. 
 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača. 
 

 KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. dostavilo je Opće uvjete isporuke komunalne usluge 
javne tržnice na malo za koje je također potrebna prethodna suglasnost Općinskog vijeća, te 
predsjednik otvara raspravu. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
   

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke  

komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača 
  
  

Članak 1. 
Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

javne tržnice na malo u naselju Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se prethodna 
suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača 
donesene od strane isporučitelja usluge KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. Pitomača, Vinogradska 
41 od dana 17. ožujka 2021. godine. 
   

Članak 2.  

http://www.pitomaca.hr/
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Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača nalaze 
se u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 
 

Članak 3. 
Opći uvjeti iz članka 1. ove Odluke objavljuju se u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača, na mrežnim stranicama Općine Pitomača www.pitomaca.hr  te na oglasnoj ploči 
Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

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

TOČKA 22. 
 
Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača, a u 
prilogu je i tablica sa prikazom raspolaganja po katastarskim česticama. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
   

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

Republike Hrvatske za područje općine Pitomača 
 
 

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

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

Članak 2. 
  Program iz članka 1. ove Odluke dostaviti će se na prethodno mišljenje Virovitičko - 
podravskoj županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.  
 

Članak 3. 
  Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o donošenju Programa 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/20.). 
 

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

danom dobivanja prethodne suglasnosti i mišljenja iz članka 2. ove Odluke.  
 

 
TOČKA 23. 

 

http://www.pitomaca.hr/
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Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području 
općine Pitomača. 

 
 Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
  

PROGRAM OLAKŠICA I POTICAJA 
RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 
Članak 1. 

  Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Program) definiran je sukladno Strategiji razvoja Virovitičko-podravske županije i Programu 
ukupnog razvoja općine Pitomača, kako bi se u potpunosti iskoristili svi postojeći gospodarski 
potencijali, a predstavlja nacrt poticanja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača 
putem mjera koje su opisane kroz nezavisne programe poticanja.  
 

Članak 2. 
Provedbom ovog Programa želi se oživjeti i unaprijediti gospodarstvo općine Pitomača te 

općinu Pitomača učiniti privlačnim za domaće i inozemne investicije. Program se sastoji od niza 
mjera čija je provedba usmjerena prema stvaranju povoljne i privlačne poduzetničke klime za 
gospodarstvo u općini Pitomača.  

Provedbom ovog Programa Općina Pitomača želi doprinijeti postizanju slijedećih općih 
ciljeva:  

- razvitak gospodarskih zona na području općine Pitomača,  
- privlačenje investitora na područje općine Pitomača,  
- otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti,  
- podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva,  
- tehnološki razvitak prioritetnih industrijskih djelatnosti,  
- razvitak proizvoda i usluga u prioritetnim industrijskim djelatnostima,  
- poticanje izvoznih aktivnosti domaćih tvrtki i povećanje prihoda od izvoza.  

 
Članak 3. 

Sredstva za provedbu programa osigurana su u Proračunu Općine Pitomača, glava 
00203 - Gospodarstvo, a koristiti će se u skladu sa Odlukom o izvršenju Proračuna Općine 
Pitomača. Za provedbu ovog Programa nadležan je Općinski načelnik kao naredbodavac za 
izvršenje Proračuna.  
 

Članak 4. 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirane su osnove za primjenu 

poticajnih mjera gospodarske politike, a Općina Pitomača sredstva iz prethodnog stavka koristiti 
će prvenstveno za:  

- davanje u zakup i prodaju nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu 
Općine Pitomača, pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez naknade,  

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva,  
- davanje potpora za povećanje zapošljavanja,  
- davanje potpora za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i 

inozemstvu,  
- davanje potpora za polaganje stručnih ili majstorskih ispita te stručnih edukacija, 
- formiranje centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora i zona malog 
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gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje malog gospodarstva,  
- druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva.  

 
 

Članak 5. 
Davanje u zakup i prodaja nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu 

Općine Pitomača, pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez naknade, ima za cilj ulazak 
poduzetnika u gospodarske zone koje se razvijaju ili planiraju razviti, a u kojima se kvalificiranim 
poduzećima nudi zemljište sa ili bez komunalne infrastrukture po povlaštenim cijenama, kao i 
različite olakšice odnosno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade 
za poduzetnike koji zadovoljavaju kriterije određene posebnim odlukama.  
 

Članak 6. 
Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva provodi 

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, u 
suradnji sa općinskom tvrtkom Draft d.o.o. Pitomača i Udruženjem obrtnika općine Pitomača, a 
ima za cilj svim gospodarskim subjektima pružiti potrebne informacije vezane uz problematiku 
poslovanja njih kao gospodarskih subjekata.  
 

Članak 7. 
Davanjem potpora za povećanje zapošljavanja Općina Pitomača ima za cilj olakšati 

poslovanje poduzetnicima koji su se odlučili na povećanje broja zaposlenih te na taj način 
pridonose smanjenju ukupne nezaposlenosti na području općine. Visina potpore kao i kriteriji za 
njenu dodjelu određuju se posebnom odlukom.  
 

Članak 8. 
  Davanje potpora za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i 
inozemstvu ima za cilj pokriti troškove poduzetnika izlagača vezanih uz osiguranje sajamskog 
prostora, troškova prijevoza na sajam i slično kroz povrat dijela uloženih sredstava ili osiguranje 
istog o trošku Općine Pitomača.  
 

Članak 9. 
  Davanje potpora za polaganje stručnih ili majstorskih ispita te stručnih edukacija ima za 
cilj pokriti troškove poduzetnika koji su u obvezi ili žele polagati stručni ili majstorski ispit te se 
dodatno stručno educirati kroz povrat dijela uloženih sredstava ili osiguranje istog o trošku 
Općine Pitomača.  
 

Članak 10. 
Formiranjem centra za poduzetništvo, poduzetničkog inkubatora i zona malog 

gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje gospodarstva, Općina Pitomača želi stvoriti 
kvalitetnije uvjete za početak rada poduzetnicima početnicima, ali isto tako i poduzetnicima u 
fazi rasta i razvoja.  

 
Članak 11. 

Pod drugim aktivnostima za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva misli se na 
pomoć poduzetnicima u realizaciji njihovih pojedinačnih projekata vezanih uz infrastrukturno 
opremanje njihovih postojećih ili novih pogona na lokacijama na području općine Pitomača ili 
ako investiraju u infrastrukturno opremanje svojih pogona izvan područja općine Pitomača, ali 
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su registrirani na području općine Pitomača i zapošljavaju djelatnike s područja općine 
Pitomača, korištenje oslobođenja od obveze uplate komunalnog doprinosa s osnove novog 
zapošljavanja, povrat sredstava za umjetno osjemenjivanje goveda poljoprivrednim 
gospodarstvima i slično.  

 
Članak 12. 

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje s važenjem Program olakšica i poticaja 
razvoja gospodarstva na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/13, 3/14. i 8/18).  
 

Članak 13. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 

Pitomača.  
TOČKA 24. 

 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 

stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom 
emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade. 

 
Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog za davanje 

suglasnosti Općinskom načelniku za odabir ponuditelja SUDDEUTSCHE TEERINDUSTRIE GmbH, 
PODRUŽNICA VIRJE, u iznosu od 428.750,00 kuna s PDV-om za izvođenje radova stabilizacije 
šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću 
reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade. 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. 

Na pitanje gosp. Zlatka Majstora o čemu se tu radi, gosp. Željko Grgačić pojasnio 
je da se radi o jednoj vrsti asfalta kakav je napravljen u Koprivnici (asfaltirani su poljski putevi) 
pa će se takav način primijeniti i na području Aršanja i poljskih puteva na području općine 
Pitomača. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Izvođenje radova stabilizacije šljunčane 
podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog 
vlaka finišera za ugradnju površinske obrade“, 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 25. 

 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 
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na pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare. 
 

  Gosp. Rikard Bakan navodi da je otvaranje ponuda bilo jučer pa je ova točka 
dostavljena naknadno, a potrebna je Odluka za davanje suglasnosti Općinskom načelniku za 
odabir ponuditelja „TiM“ d.o.o.  iz Otrovanca u iznosu od 441.643,75 kuna s PDV-om za 
izvođenje radova na pomoćnoj zgradi - garaži za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i 
Kladare. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor i 
Aleksandar Nađ), donijelo je  

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, 
garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare“ 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 26. 
 
Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih 

djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan 
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača. 

  
 Gosp. Rikard Bakan  izvješćuje da su dr. Andrea Hazurović Prka iz Virovitice i 
medicinski tehničar Zoran Popović iz Čemernice izrazili želju za obavljanjem poslova 
mrtvozornika na području općine Pitomača pa se predlaže njihovo imenovanje, odnosno 
dostava prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije. 
 

Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je  
   

P R I J E D L O G 
za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju 
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 

područje općine Pitomača 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Pitomača predlaže da se na dužnost zdravstvenih djelatnika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 
područje općine Pitomača, imenuju: 
 
 1. ANDREA HAZUROVIĆ PRKA, dr.med.specijalist otorinolaringologije iz Virovitice, Josipa 
Jurja Štrosmajera 206, 
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2. ZORAN POPOVIĆ, medicinski tehničar iz Čemernice, Kardinala Franje Kuharića 33. 
 

II. 
 Ovaj prijedlog dostavlja se na usvajanje Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske 
županije. 
 

TOČKA 27. 
 
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača. 

 
Gosp. Željko Grgačić podsjeća da je prijedlog za donošenje ove Odluke dostavljen  

naknadno i predložen kao dopuna dnevnog reda. Radi se o mogućnosti kupnje nekretnina 
označenih u točki 1. prijedloga Odluke od tvrtke TVIN d.o.o. radi izgradnje Doma za starije i 
nemoćne osobe u naselju Pitomača, odnosno za proširenje postojećeg mjesnog groblja te 
izgradnju nove mrtvačnice. U međuvremenu su razgovori vođeni i dalje te je pod istim uvjetima 
dogovorena veća površina za proširenje groblja, tako da procijenjene vrijednosti iznose 
863.000,00 kuna za upravnu zgradu, salon i zemljište do Vinogradske ulice, a 131.500,00 kuna 
za zemljište za proširenje groblja. 

Gosp. Željko Grgačić potvrđuje da se radi o upravnoj zgradi sa zemljištem u iznosu od 
863.000,00 kuna, a za zemljište za groblje, dogovor je da se ide preko komunalne naknade, 
tako da će nekoliko godina biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Planira se gradnja 
Doma za starije osobe koji bi bio u vlasništvu Općine. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, donijelo je  

 
O D L U K U  

o kupnji nekretnina u naselju Pitomača 
 

Članak 1. 
 Općina Pitomača, OIB:80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, kupuje od prodavatelja TVIN 
drvna industrija d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, nekretnine (poslovne zgrade, 
upravna zgrada i salon) označene kao: 

- čkbr. 2452/13, Zgrada, površine 47 čhv, upisana u z.k. uložak broj 7357 k.o. Pitomača, 
- čkbr. 2452/15, Kuća i dvor, površine 101 čhv, upisana u z.k. uložak broj 8862 k.o. 

Pitomača, 
- čkbr. 2452/31 Hidrokuća, površine 4 čhv, upisana u z.k. uložak 8862 k.o. Pitomača, 
- dio čestice čkbr. 2452/17 Ekonomsko dvorište, površine 3 jutra i 168 čhv, upisana u z.k. 

uložak 8862 k.o. Pitomača, površina dijela čestice za kupoprodaju iznosi 395 čhv. 
 

Članak 2.  
Općina Pitomača, OIB:80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, kupuje od prodavatelja TVIN 

drvna industrija d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, nekretnine (građevinsko 
zemljište) označene kao: 

- dio čestice čkbr. 2452/17 Ekonomsko dvorište, površine 3 jutra i 168 čhv, upisana u z.k. 
uložak 8862 k.o. Pitomača, površina dijela čestice za kupoprodaju iznosi 1422 m2. 

 
Članak 3. 

 Nekretnine iz članka 1. ove Odluke kupuje se radi izgradnje Doma za starije i nemoćne 
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osobe u naselju Pitomača. 
 Nekretnina iz članka 2. ove Odluke kupuje se radi proširenja postojećeg mjesnog groblja 
te izgradnje nove mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Pitomača. 
 

Članak 4. 
 Cijena za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od  863.000,00 kuna 
(slovima: osamsto šezdeset tri tisuće kuna/ništa lipa), sukladno Procjeni vrijednosti nekretnina 
izrađena od strane Branimira Bukvića, dipl.ing.građ. stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjenu nekretnina broj: O-026/2020 od listopada 2020. godine te Procjembenom elaboratu 
izrađenom od strane ing. građ. Rajka Stilinovića, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjenu nekretnina, od  ožujka 2021. godine. 
 Cijena za nekretninu iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u iznosu 74.600,00 kuna 
(sedamdeset četiri tisuće šesto kuna/ništa lipa) sukladno Procjeni vrijednosti nekretnina 
izrađena od strane Branimira Bukvića, dipl.ing.građ. stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjenu nekretnina broj: O-101/20 od siječnja 2020. godine te Procjembenom elaboratu 
izrađenom od strane ing. građ. Rajka Stilinovića, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i 
procjenu nekretnina, od  ožujka 2021. godine. 

Članak 5. 
    Člankom 35. stavkom 8. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12. i 152/14) definirano je da pravo vlasništva jednica lokalne samouprave i 
jednica područne (regionalne) samouprave na odgovarajući će se način primjenjivati pravila o 
vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom niti proizlazi iz naravi tih 
osoba. 

   Člankom 3. Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja 
nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke 
zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najma te o postupcima u svezi sa stjecanjem nekretnina 
i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 95/18) (u daljnjem 
tekstu: Uredba) propisano je da će Ministarstvo prije svakog raspolaganja nekretninama u 
vlasništvu Republike Hrvatske u smislu članka 2. Uredbe, izvršiti procjenu tržišne vrijednosti 
nekretnina sukladno posebnom propisu kojim se uređuje područje procjena vrijednosti 
nekretnina. Odluku o raspolaganju nekretninama čija je procijenjena vrijednost ili je ukupni 
iznos procijenjene naknade niži ili je jednak iznosu od 7.500.000,00 kuna donosi ministar 
nadležan za poslove državne imovine. Odluku o raspolaganju nekretninama čija procijenjena 
vrijednost iznosi više od 7.500.000,00 kuna donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog 
Ministarstva. 

Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u 2020. 
godini iznosi 156.838,99  kuna. 

Člankom 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21) 
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. 

Člankom 29. Statuta Općine Pitomača propisano je da Općinsko vijeće odlučuje o 
stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 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, 
odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna. 
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 Slijednom navedenoga utvrđena je nadležnost Općinskog vijeća Općine Pitomača za 
donošenje ove Odluke. 
 

Članak 6. 
 Za nekretnine iz članka 1. alineje 4. te iz članka 2. ove Odluke provesti će se parcelacija 
nekretnina te će se formirati nove čestice koje će biti predmetom ugovora o kupoprodaji.  
 

Članak 7. 
 Sredstva za isplatu kupoprodajne cijene iz članka 1. i 2. ove Odluke osigurati će se u 
Proračunu Općine Pitomača. 
 

Članak 8. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da s prodavateljem iz članka 1. i 2. ove Odluke zaključi 
Ugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina te mu isplati kupoprodajnu cijenu sukladno ovoj 
Odluci i dinamici plaćanja prema proračunskim mogućnostima i dogovoru sa istim. 
 

Članak 9. 
 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za javnu nabavu, 
imovinsko – pravne poslove i opće poslove. 
 

Članak 10. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave  u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 

 
Gosp.Rikard Bakan podsjeća da je ovo zadnja sjednica u ovom sazivu jer će se isti 

raspustiti zbog raspisivnaja lokalnih izbora te svima zahvaljuje na zajedničkom radu, na 
konstruktivnim raspravama, na nazočnosti sjednicama i svemu što je u protekle četiri godine 
napravljeno, a mišljenja je da je napravljeno puno i da svi trebamo biti ponosni na to.  

Gosp. Željko Grgačić također je zahvalio na kritikama, prijedlozima i suradnji koje su 
pomogle boljitku Općine te je svim vijećnicima i njihovim obiteljima zaželio sretan i blagoslovljen 
Uskrs.                   

      
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 31. sjednicu Općinskog vijeća 
u 19,08 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 

  
              
                                                                          
PREDSJEDNIK: 

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