
Z A P I S N I K 
sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 01. lipnja 2021. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA:021-02/21-01/15, URBROJ:2189/16-21-1 od 25. 
svibnja 2021. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 11,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio gosp. Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pitomača, pozdravio izabrane vijećnike i čestitao im na postignutim izbornim rezultatima.   
 

Nakon intoniranja himne Republike Hrvatske, pročelnik je zamolio da se prije prijelaza na 
rad po utvrđenom dnevnom redu, utvrdi broj nazočnih vijećnika prozivkom vijećnika poimenično 
prema Rješenju o konačnim rezultatima izbora. 
  
 Prozivkom je utvrđeno da je na sjednici od ukupno 15, nazočno svih 15 vijećnika i to: 

1. Rikard Bakan, 
2. Manfred Kodžaga, 
3. Svetlana Bastalić, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Mario Rengel, 
6. Željka Begović, 
7. Zdravko Sesvečan, 
8. Tomislav Lovreković, 
9. Siniša Bedeković, 
10. Mario Čajkulić, 
11. Zdravko Dijaković, 
12. Marijan Mikec, 
13. Zlatko Majstor, 
14. Danijel Bijuk, 
15. Mirna Lovreković. 

   
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, 
 - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
 Gosp. Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača  
daje na znanje slijedeći 
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva, 
     - utvrđivanje izabranog člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom, 
     - svečana prisega članova Općinskog vijeća, 
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 
 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
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TOČKA 1. 
 

 Izbor Mandatnog povjerenstva. 
 

Gosp. Danijel Petković podsjeća da se Mandatno povjerenstvo sastoji od predsjednika 
i dva člana te iznosi da sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, pravo na prijedlog izbora 
Mandatnog povjerenstva pripada predsjedatelju konstituirajuće sjednice ili najmanje 1/3 
vijećnika. Nadalje iznosi da je zaprimljen prijedlog vijećnika HDZ-a da se u Mandatno 
povjerenstvo izaberu: Željka Begović za predsjednika te Manfred Kodžaga i Tomislav Lovreković 
za članove. 

Obzirom da drugih prijedloga nije bilo, gosp. Danijel Petković daje prijedlog na 
glasovanje. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zdravko 
Dijaković i Siniša Bedeković) donijelo je  

 
R  J  E  Š  E  N  J  E 

o izboru Mandatnog povjerenstva 
 

Članak 1. 
    U Mandatno povjerenstvo izabiru se: 

       1. ŽELJKA BEGOVIĆ iz Otrovanca 60, za predsjednika, 
       2. MANFRED KODŽAGA iz Kladara 33A, za člana, 
       3. TOMISLAV LOVREKOVIĆ iz Pitomače, J.J. Strossmayera 26, za člana. 
 

Članak 2. 
     Mandatno povjerenstvo izabire se sa 01. lipnja 2021. godine, a mandat mu traje do 
isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

Članak 3. 
    Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

   
TOČKA 2. 

  
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva 

 - utvrđivanje izabranog člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati 
sjednicom, 
 - svečana prisega članova Općinskog vijeća. 
  

Prije samog podnošenja izvješća predsjednika Mandatnog povjerenstva, gosp. Danijel 
Petković upozorio je na mogućnost da može doći do nespojivosti dužnosti vijećnika i 
obnašanja pojedinih funkcija iz članka 79. Zakona o lokalnim izborima. Dužan je upozoriti 
vijećnike koji to do sada nisu učinili da se izjasne o svom vijećničkom mandatu i ukoliko postoji 
razlog nespojivosti dužnosti, da o tome odmah izvijeste Mandatno povjerenstvo. Stoga određuje 
stanku od 10 minuta, nakon koje će Mandatno povjerenstvo podnijeti izvješće. 
 
 Nakon stanke, gđa. Željka Begović, predsjednica Mandatnog povjerenstva podnosi 
Izvješće o provedenim izborima iz kojeg je vidljiv broj mjesta i vijećnika koje je u Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dobila svaka kandidacijska lista, s imenima i prezimenima kandidata. 
Između ostalog, iz izvješća je vidljivo da izabranom vijećniku Općinskog vijeća gosp. Željku 
Grgačiću, mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona zbog činjenice da je na izborima 
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održanim 16. svibnja 2021. godine izabran na dužnost Općinskog načelnika Općine Pitomača, a 
za njega je određena zamjena u osobi gosp. Maria Čajkulića, neizabranog kandidata sa iste 
liste. 
 
 Gosp. Danijel Petković utvrđuje da je izvješće Mandatnog povjerenstva primljeno na 
znanje te se donosi slijedeći 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
                                  
 1. Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim  
izborima i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, o 
imenima vijećnika kojima mandat miruje te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju 
obnašati dužnost zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
Gosp. Danijel Petković izvješćuje da do izbora predsjednika Općinskog vijeća, 

sjednicom predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 
Uvidom je utvrđeno da je najviše glasova dobila kandidacijska lista HDZ nositelja Željka 
Grgačića, a prvi na listi je gosp. Rikard Bakan te ga poziva da preuzme daljnje vođenje 
sjednice. 
 
 Gosp. Rikard Bakan pozdravlja sve nazočne kao i medije i pridružuje se čestitkama 
svima koji su osvojili vijećničke mandate na izborima za Općinsko vijeće Općine Pitomača te ih 
umoljava da ustanu i nakon što pročita tekst iz Poslovnika, vijećnici to potvrde riječima: 
„prisežem“. 
  
Tekst prisege:  
 „Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Pitomača 
obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike 
Hrvatske, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i  Statuta Općine 
Pitomača, te da ću se zauzimati za ustavni poredak Republike Hrvatske.“ 
 
 Nazočni vijećnici izgovaraju: „PRISEŽEM“ i potpisuju tekst prisege. 

 
 

TOČKA 3. 
  
 Izbor Odbora za izbor i imenovanja. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da sukladno Poslovniku Općinskog vijeća, pravo na 
prijedlog izbora navedenog Odbora pripada predsjedavajućem i najmanje 1/3 vijećnika.  
 Prijedlog vijećnika HDZ-a je da se u Odbor za izbor i imenovanja izaberu: Tomislav 
Lovreković za predsjednika te Ivica Peterfi i Svetlana Bastalić za članove. Prijedlog je sastavni 
dio zapisnika.  

Drugih prijedloga nije bilo. 
  
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Zdravko 
Dijaković i Siniša Bedeković) donijelo je 
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R J E Š E N J E  
o izboru Odbora za izbor i imenovanja 

 
 

Članak 1. 
   U Odbor za izbor i imenovanja izabiru se: 
         1.  TOMISLAV LOVREKOVIĆ iz Pitomače, J.J. Strossmayera 26, za predsjednika, 
         2.  IVICA PETERFI iz Grabrovnice 62, za člana, 
         3.  SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5, za člana. 
 

Članak 2. 
   Odbor za izbor i imenovanja izabire se sa 01. lipnja 2021. godine, a mandat mu traje 

do isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

Članak 3. 
    Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 4. 
 

 Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 
 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je prema Statutu i Poslovniku Općinskog vijeća 
propisano da prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća podnosi Odbor 
za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika. Izbor se obavlja javnim glasovanjem, a izabran 
je onaj kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova Općinskog vijeća. Stoga je zamolio 
prijedloge za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 

Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog da 
se za predsjednika Općinskog vijeća izabere gosp. Rikard Bakan.  
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk i 
Mirna Lovreković) donijelo je 
 

R J E Š E N J E  
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
 

   1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se RIKARD BAKAN iz 
Pitomače, Svetog Ivana Nepomuka 8. 

 
       2. Mandat predsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova Općinskog 
vijeća ovog saziva. 
 
       3. Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

   Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog 
da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere gosp. Mario Čajkulić.  
 Drugih prijedloga nije bilo. 
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 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Danijel Bijuk i 
Mirna Lovreković) donijelo je 
 

O D L U K U 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
 
 1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se MARIO ČAJKULIĆ 

iz Sedlarice 62. 
 

  2. Mandat potpredsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova 
Općinskog vijeća ovog saziva. 

 
 3. Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
                                                                      
  Gosp. Rikard Bakan, izabrani predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje na ukazanom 
povjerenju te predlaže nastavak sjednice sa dopunom dnevnog reda sa slijedećim točkama: 

5. Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja, 
6. Izbor Odbora za financije i proračun, 
7. Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja, 
8. Izbor Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 

 9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Izvođenje radova u projektu Spektar 
KK.08.2.3.04.0032“. 
 
 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 11 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Danijel 
Bijuk, Mirna Lovreković, Zdravko Dijaković i Siniša Bedeković). 
 

 
TOČKA 5. 

 
Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 

propisano da Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika podnosi prijedlog za izbor Odbora za 
statutarno - pravna pitanja.  

Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog da 
se u Odbor za statutarno - pravna pitanja izaberu: Mario Čajkulić za predsjednika te Jelena 
Bedeković i Darko Siladić za članove. 
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, 3 glasa PROTIV (Danijel Bijuk, Mirna 
Lovreković i Siniša Bedeković) i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zdravko Dijaković) donijelo je 
 

R J E Š E N J E  
o izboru Odbora za statutarno - pravna pitanja 

 
  Članak 1. 

             U Odbor za statutarno - pravna pitanja izabiru se: 
               
    1. MARIO ČAJKULIĆ iz Sedlarice 62, za predsjednika, 
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    2. JELENA BEDEKOVIĆ iz Pitomače, Stjepana Sulimanca 11, za člana, 
    3. DARKO SILADIĆ iz Pitomače, D. Domjanića 31, za člana. 
 

   Članak 2. 
             Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna 
pitanja utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
  

   Članak 3. 
   Mandat  Odbora iz točke 1. Ovog Rješenja traje do isteka mandata članova Općinskog 
vijeća ovog saziva. 
 

    Članak 4. 
             Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 6. 
 
Izbor Odbora za financije i proračun. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 

propisano da Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika podnosi prijedlog za izbor Odbora za 
financije i proračun.  

Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog da 
se u Odbor za financije i proračun izaberu: Rikard Bakan za predsjednika te Mirna Lovreković i 
Dinko Begović za članove.   
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Danijel Bijuk, Mirna 
Lovreković, Zdravko Dijaković i Siniša Bedeković), donijelo je 

 
R J E Š E N J E 

o izboru Odbora za financije i proračun 
 
 

Članak 1. 
 U Odbor za financije i proračun izabiru se: 
 
 1. RIKARD BAKAN iz Pitomače, Svetog Ivana Nepomuka 8, za predsjednika, 
          2. MIRNA LOVREKOVIĆ iz Pitomače, Petra Preradovića 52, za člana, 
          3. DINKO BEGOVIĆ iz Pitomače, J. Jurja Strossmayera 47, za člana. 
 

Članak 2. 
          Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Odbora za financije i proračun 
utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
  

Članak 3. 
 Mandat  Odbora iz točke 1. Ovog Rješenja traje do isteka mandata članova Općinskog 
vijeća ovog saziva. 
 

Članak 4. 
           Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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TOČKA 7. 
 
Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 
 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 

propisano da Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika podnosi prijedlog za izbor 
Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja. 

Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog da 
se u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja izaberu: Rikard Bakan za predsjednika te Zlatko 
Majstor i Svetlana Bastalić za članove. 
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Danijel Bijuk i Mirna 
Lovreković) i 2 SUZDRŽANA glasa (Zdravko Dijaković i Siniša Bedeković) donijelo je 
 

R J E Š E N J E  
o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

 
Članak 1. 

            U  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja izabiru se: 
 
             1. RIKARD BAKAN iz Pitomače, Svetog Ivana Napomuka 8, za predsjednika, 
             2. ZLATKO MAJSTOR iz Pitomače, Dravska 66, za člana, 
             3. SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5, za člana. 
 

Članak 2. 
          Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
  

Članak 3. 
 Mandat  Povjerenstva iz točke 1. Ovog Rješenja traje do isteka mandata članova 
Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

Članak 4. 
             Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

TOČKA 8. 
 
Izbor Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća 

propisano da Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika podnosi prijedlog za izbor 
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.  

Gosp. Tomislav Lovreković, ispred Odbora za izbor i imenovanja podnosi prijedlog da 
se u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izaberu: Mario Rengel za 
predsjednika, Zdravko Sesvečan za potpredsjednika, Mirko Pavleković i Zlatko Majstor za 
članove te Marko Šamu i Mato Bastalić za zamjenike članova. 
 Drugih prijedloga nije bilo. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (Danijel Bijuk, Mirna 
Lovreković, Zdravko Dijaković i Siniša Bedeković) donijelo je 
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R J E Š E N J E  
o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
 

Članak 1. 
         U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine 
Pitomača izabiru se: 
 
          1. MARIO RENGEL iz Velike Črešnjevice 39, za predsjednika, 
 2. ZDRAVKO SESVEČAN iz Starogradačkog Marofa 41, za potpredsjednika, 
 3. MIRKO PAVLEKOVIĆ iz Otrovanca 30, za člana,  

4. MARKO ŠAMU iz Turnašice, Vatrogasna 1, za člana,  
 5. ZLATKO MAJSTOR iz Pitomače, Dravska 66, za zamjenika člana, 
 6. MATO BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5, za zamjenika člana. 
 

Članak 2. 
           Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
  

Članak 3. 
 Mandat  Povjerenstva iz točke 1. Ovog Rješenja traje do isteka mandata članova 
Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

Članak 4. 
          Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 9. 

 
Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 

donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave 
„Izvođenje radova u projektu SPEKTAR KK.08.2.3.04.0032“. 
 
 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da se radi o projektu SPEKTAR financiranom iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program kohezija, odnosno o projektu čiji je 
osnovni cilj rekonstrukcija i opremanje prostora stare srednje škole radi pružanja razvoja 
cjelovitih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao što su pomoć u kući, rana intervencija ili 
psihološka podrška. Podsjeća da je iz zapisnika vidljivo da su se na javni natječaj javila tri 
ponuditelja od kojih su dvije ponude pravovaljane te se kao najpovoljnija predlaže ponuda 
Zajednice ponuditelja Komfort d.o.o. Zagreb i Trgovačko - fasaderski obrt „Duga“ Pitomača u 
iznosu od 3.547.478,25 kuna s PDV-om. Obzirom da je iznos veći od onoga do kojeg Općinski 
načelnik može potpisivati na temelju statutarne odredbe (156.838,99 kuna) potrebna je 
suglasnost Općinskog vijeća. 
 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova (Danijel Bijuk, 
Mirna Lovreković, Zlatko Dijaković, Siniša Bedeković i Zlatko Majstor) donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 

 
    1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova u projektu Spektar 
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KK.08.1.3.04.0032.“, a po provedenom postupku javne nabave, prema tekstu u privitku ovog 
Zaključka. 

   2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 
 Gosp. Rikard Bakan  pozvao je sve, ukoliko se netko želi obratiti sa nekoliko prigodnih 
riječi. 
 

 Gosp. Željko Grgačić, općinski načelnik čestitao je svim vijećnicima na izboru i izrazio 
nadu za dobrom suradnjom u naredne četiri godine na obostrano zadovoljstvo, prvenstveno 
radi svih žitelja s područja općine Pitomača. 
 

Gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se danom slanja saziva za sjednice vijećnicima 
dostavljaju i SMS poruke o dostavljenim materijalima. 
 

 

 Obzirom da se nitko ne javlja za riječ, predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je 
dnevni red za konstituirajuću sjednicu iscrpljen te zaključuje sjednicu u 11,40 sati. 
         
       
 
                              PREDSJEDNIK 
                                           OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                     Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
 
              
 
   
        
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 
 
 
 
 


