
Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 16. kolovoza 2021. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/21-01/25, URBROJ: 2189/16-21-1 od 12. 
kolovoza 2021. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 18,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća gosp. Mario Čajkulić. 
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 9 vijećnika od ukupno 

15 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
  
 Sjednici su nazočni: 

1. Manfred Kodžaga, 
2. Svetlana Bastalić, 
3. Željka Begović, 
4. Zdravko Sesvečan, 
5. Tomislav Lovreković, 
6. Mario Čajkulić, 
7. Zdravko Dijaković, 
8. Mirko Pavleković, 
9. Zlatko Majstor. 
Nisu nazočni: Siniša Bedeković, Tihomir Gregurek, Mirna Lovreković te Rikard Bakan, Ivica 

Peterfi i Mario Rengel koji su ispričali svoj izostanak. 
   

Ostali nazočni: 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Kristina Galjar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i 

investicije, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
 Gosp.  Mario Čajkulić izvjestio je nazočne da je zaprimljena izjava općinskog vijećnika 
Marijana Mikca o stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću te Odluka HRVATSKE 
SELJAČKE STRANKE - HSS o imenovanju njegovog zamjenika - Mirka Pavlekovića. 
  

Općinsko vijeće prima ovu izjavu na znanje te se donosi  
 

Z A K L J U Č A K 
                                  
 1. Općinsko vijeće prima na znanje podneseni zahtjev za mirovanje mandata u Općinskom 
vijeću (Marijan Mikec, Pitomača, Ivana Mažuranića 34) i o zamjeniku vijećnika koji će umjesto 
njega obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Pitomača (Mirko Pavleković, Otrovanec 
30). 
 2. Zahtjev iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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 Potpredsjednik Općinskog vijeća poziva gosp. Mirka Pavlekovića na davanje svečane 
prisege na način da potpredsjednik pročita tekst, a imenovani isti potvrdi izjavom „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.“ 
  

Gosp. Mirko Pavleković potvrđuje i potpisuje prisegu, te Općinsko vijeće na današnjoj 
sjednici broji 9 članova. 
 
   Gosp. Zdravko Dijaković prije predlaganja dnevnog reda podsjeća da je Poslovnikom o 
radu Općinskog vijeća propisano da se sjednica može sazvati i elektronskim putem te se može 
provesti i elektronsko glasovanje. Zanima ga iz kojeg razloga ova jedna točka današnje sjednice 
nije sazvana na takav način jer ova odluka nije od neke posebne važnosti odnosno radi se o 
postupku javne nabave male vrijednosti. Predlaže da se ubuduće razmotri ovaj prijedlog i postupi 
po istom. 
 
 Gosp. Mario Čajkulić za današnju sjednicu predlaže slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
   
     1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za predmet nabave stručni nadzor i koordinator zaštite 
na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpadom Klisa“. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 9 glasova ZA. 
  
- Verifikacija zapisnika sa  2. sjednice Općinskog vijeća. 
 
         Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 9 glasova ZA. 
 
 
- Aktualni sat 
 

Gosp. Zdravko Dijaković postavlja pitanje u svezi poljoprivrednog zemljišta i iznosi da 
je općina prema Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, dužna srediti imovinsko 
pravne odnose tj. vlasništvo zemljišta da bi se mogao raspisivati natječaj za zemljište. Podsjeća 
da je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća gosp. Goran Perović pojasnio da još uvijek nije 
imovinsko pravno riješeno pitanje velikog dijela poljoprivrednog zemljišta te će se raspisivati 
natječaj samo za dio zemljišta, ali to ne može biti na 25 godina, već na kraće razdoblje (od 5 do 
10 godina) pa pita koje zemljište i koliko zemljišta je od 2008. godine do sada riješeno imovinsko 
pravno, koji su postupci vođeni i za koje zemljište te koji se postupci danas vode za rješavanje 
imovinsko pravnih odnosa za poljoprivredno zemljište? 

Nadalje navodi da je Općina planirala sredstva u proračunu za poticanje gospodarskih 
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projekata i programa te je zamolio pismeni odgovor u kojem će biti navedeno koji su poduzetnici 
do sada dobili ta sredstva, iz kojih programa i za koju namjenu? Zatražio je iznose po svakom 
pojedinom projektu i podatke o izvršenoj kontroli tih projekata tj. da li su sredstva utrošena 
namjenski od strane korisnika. 

Također ukazuje na problem doktora obiteljske medicine u Domu zdravlja Pitomača. 
Konstatira da u Domu zdravlja trenutačno rade dva doktora iz čega proizlazi da nitko ne želi doći 
raditi u Pitomaču pa pita što se po tom pitanju namjerava napraviti odnosno predlaže da se 
razmisli o sufinanciranju i riješavanju stambenog pitanja dr. obiteljske medicine.  

 
Gosp. Zlatko Majstor zamolio je da se pismeni odgovori dostavljaju svim vijećnicima. 
 

 
TOČKA 1. 

 
 Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje 
Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za predmet nabave stručni nadzor 
i koordinator zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta 
otpadom Klisa“. 
 
 Gosp. Mario Čajkulić napominje da je večerašnja sjednica Općinskog vijeća sazvana 
samo sa ovom točkom dnevnog reda zbog obveze poštivanja rokova vezanih uz postupak nabave 
za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje 
odlagališta otpada Klisa, a radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude. U materijalima 
je dostavljen i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, kao i prijedlog odluke o odabiru ekonomski 
najpovoljnije ponude, iz kojih su vidljivi detalji postupka nabave te otvara raspravu. 
  
 Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da je naveden samo prijedlog izbora ponuditelja te 
podsjeća da je na prethodnoj sjednici postavio pitanje o svim investicijama koje su do sada 
izvršene na „Klisi“ kao i podatke o tome koliko je sredstava uloženo u projektnu dokumentaciju i 
sve ostale izvršene radove. Zamolio je za pojašnjenje dostavljenog odgovora na vijećničko 
pitanje u kojem stoji da nisu bile vršene nikakve aktivnosti na Klisi u zadnjih 12 godina. 
Pretpostavlja da to nije točno jer je bilo radova na „Klisi“ te ga interesira zbog čega se čekalo 
sve do 2019. godine sa pokretanjem procedure jer je zatvaranje Klise i uslijedilo zbog 
nepokrenutih aktivnosti odnosno zatvaranje se prije dvije godine i dogodilo jer se nije pratila 
potrebna procedura. Ponovno je zamolio odgovor na postavljeno pitanje o pokrenutim 
aktivnostima na „Klisi“. 

Gosp. Danijel Petković ne slaže se s konstatacijom da na „Klisi“ nije ništa rađeno jer 
je uz odgovor dostavljena kartica u kojoj je naveden dio troška koji je bio do 2008. godine kao i 
dio troškova koji su nastali u razdoblju od 2012. do 2020. godine. Iznosi da su svi troškovi 
evidentirani i odnosili su se na pripremu projektne dokumentacije vezane i uz ovaj postupak za 
izbor nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje 
odlagališta otpadom „Klisa“, a na kartici su troškovi sve ostale dokumentacije koja je rađena 
(elaborati, procjene, studije), a koja se odnosi i na ovaj postupak i biti će potrebna za izvođenje 
radova. 

Gosp. Zdravko Dijaković mišljenja je da upravo zbog nerada na aktivnostima svih tih 
godina od strane struktura Komunalno Pitomača d.o.o. nisu započeti niti odrađeni potrebni 
poslovi. 
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 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 9 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 stručnog nadzora i koordinatora zaštite 
na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Klisa“ te sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi, a po provedenom otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti, 
prema tekstu u privitku ovog Zaključka. 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 
 
 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, potpredsjednik zaključuje 3. sjednicu Općinskog 
vijeća u 18,15 sati i zahvaljuje na odazivu uz najavu slijedeće sjednice Općinskog vijeća u prvoj 
polovici mjeseca rujna. 

     
                             
                                                                                                  POTPREDSJEDNIK: 
                                   Mario Čajkulić 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac   
 
 
 
 


