
 
Z A P I S N I K 

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 
održane 14. rujna 2021. godine 

 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA:021-02/21-01/27, URBROJ:2189/16-21-1 od 09. 
rujna 2021. godine, a održana je u dvorani Doma kulture u Pitomači s početkom u 19,00 sati. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočno 13 vijećnika od ukupno 

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

1. Rikard Bakan, 
2. Manfred Kodžaga, 
3. Svetlana Bastalić, 
4. Ivica Peterfi, 
5. Željka Begović, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Mario Čajkulić, 
8. Mario rengel, 
9. Siniša Bedeković, 
10. Zlatko Majstor, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirna Lovreković, 
13. Mirko Pavleković. 
Nisu nazočni: Zdravko Sesvečan i Zdravko Dijaković koji su ispričali svoj izostanak. 

   
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- županijska vijećnica: Ivona Pankaz, 
- Marija Jakelić, ravnatelj - odgojitelj Dječjeg vrtića „Potočnica“, 
- Danijela Rešetar,v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
- Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić”, 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, 
 - Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je dopunu dnevnog reda s točkama 13. i 14. koje 
glase: 
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   13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 
Pitomače za investiciju ''Rekonstrukcija zgrade stare područne škole u naselju Stari Gradac za 
potrebe područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača'', 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 

području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u 

Dinjevcu“. 

 Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 13 glasova ZA. 
 
 Gosp. Rikard Bakan za današnju sjednicu predlaže slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 
  - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
      

1. Razmatranje  Polugodišnjeg  izvještaja  o  izvršenju  Proračuna  Općine   Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,         
  2. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,        
  3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,             
   4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine, 
          5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića  
“Potočnica”,  
   6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Potočnica“,  
   7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene 
smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog 
odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“, 
   8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,  
   9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje 
interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra rezervata 
biosfere Mura-Drava-Dunav“, 
  10. Donošenje  Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Pitomača, 
  11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača, 
  12. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača, 
  13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine 
Pitomače za investiciju ''Rekonstrukcija zgrade stare područne škole u naselju Stari Gradac za 
potrebe područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača'', 

14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 

području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u 

Dinjevcu“. 
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Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA. 

 - Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice Općinskog vijeća 
              
   Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 13 glasova ZA. 

       
- Aktualni sat 
 
  Gosp Zlatko Majstor postavio je pitanje u svezi popisa stanovništva u RH koji će se 
ove godine provoditi tj. interesira ga kada će se određivati popisivači za područje općine 
Pitomača i tko vrši njihov izbor, a ovo pita iz razloga upita od strane jedne osobe koja je prije 
radila na popisu stanovništva, a ista sada nije primljena. Nadalje je upitao da li postoji mogućnost 
da se utječe na Hrvatske ceste ili Ministarstvo prometa u svezi kamionskog prometa na način da 
se vrati zabrana koja je prije bila jer ovo sada je pretjerano veliki promet koji prolazi kroz 
Pitomaču. Također skreće pažnju na problem prijelaza životinja (divljači) kod Bereka gdje se 
često događaju nesreće pa pita da li bi se moglo napraviti osvjetljenje jer je na tom mjestu teško 
uočiti divljač. 
  Gosp. Željko Grgačić iznosi da se popisivači nisu birali ovdje već u Zagrebu, ali nije 
mu poznat sam način izbora. U raspravu se uključuje gosp. Manfred Kodžaga i napominje da 
je bio raspisan natječaj za popisivače te su isti prošli testiranje i educirani su od strane 
Ministarstva koje provodi popis, a edukacija o popisu stanovništva za popisivače s područja 
općine Pitomača bila je u Virovitici. 
  Gđica Ivona Pankaz konstatira da je ona koordinator za popis stanovništva na 
području naše općine te je Rješenje o imenovanju koordinatora primila 29.12.2020. godine, a 
jedina komunikacija sa Zagrebom bila je prije nekoliko dana kada je zatraženo da se na web 
stranicu stavi  obavijest stanovništvu da se kreće s popisom. Također joj nije poznato na koji 
način i uz koje kriterije su izabrani popisivači. 

 Na pitanje o prometu kamiona kroz Pitomaču, gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je 
to na nivou države, a što se tiče prijašnje zabrane, iznosi da je isto trajalo jako kratko jer s 
njom nisu bili zadovoljni gospodarstvenici.  

Gosp. Tomislav Tišljar iznosi da se jedino može zahtjevati od MUPa-a da provodi veću 
kontrolu tranzita. 

Gosp. Marin Aragović navodi je PU već imala nekoliko akcija na području naše 
županije upravo zbog kamiona, ali su u 80% do 90% kamiona koje su zaustavili, zatekli sve 
potrebne isprave o tranzitu i jedino rješenje je obilaznica. 
 Gosp. Željko Grgačić najavio je da će se dostaviti upit Ministarstvu prometa. 
  
 Gosp. Siniša Bedeković, vezano uz COVID-19, odnosno sredstva iz fondova EU, 
upitao je da li je Općina Pitomača dobila kakva sredstva i koliko, kome su sredstva doznačena i 
na koji način je išla isplata prema vatrogasnim zajednicama. Ovo pita iz razloga nezadovoljstva 
od strane  nekoliko osoba koje su prošle godine bile na punktovima i obećano im je 60,00 kuna 
po satu, ali su primili daleko manje od obećanog. 
 Gosp. Tomislav Tišljar pojašnjava da što se tiče dežurstava koja su se provodila, 
Općina Pitomača je dobivala podatke o satnici od strane DVD-ova i na temelju toga se vršila 
isplata, a gosp. Željko Grgačić potvrđuje da su evidenciju vodili vatrogasci i sredstva su se 
isplaćivala iz općinskog proračuna 
 Gosp. Danijel Petković navodi da će se provjeriti koliko je iznosila satnica i dostaviti 
odgovor u pisanom obliku. 
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 Gosp. Siniša Bedeković  ima primjedbu na način čuvanja zastave RH, a konkretno se 
to odnosi na istaknutu zastavu na ispostavi Porezne uprave u Pitomači koja je već nekoliko 
mjeseci u nepriličnom izdanju tj. prljava i poderana, a svima je znano da je zakonom 
zabranjeno držati je na takav način jer je ona ipak obilježje jedne države i nije u redu da se s 
njom tako postupa. Stoga je zamolio da se nekoga kontaktira u Poreznoj upravi i skrene 
pozornost da stave novu zastavu. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da će to općina riješiti, ali i uputiti dopis 
nadležnoj instituciji. 
  

Gosp. Siniša Bedeković iznosi problem potrganih šahtova koji još uvijek nisu 
popravljeni na potezu kod policije u Pitomači zbog čega su stanovnici te ulice ogorčeni jer i 
nakon uviđaja od strane Hrvatskih cesta, nema nikakvog pomaka jer su isti zaključili da je sa 
šahtovima sve u redu, što nikako nije točno jer je očito da se isti trebaju ili promjeniti ili zavariti. 
Ukazuje na problem što uslijed lupanja šahtova, stanovnici te ulice ne mogu spavati te će u 
slučaju nerješavanja problema, isti biti prisiljeni na mirni prosvjed kako bi skrenuli pozornost na 
taj problem jer je nevjerojatno da Hrvatske ceste ništa ne poduzimaju. Navodi da su svi 
potpisali peticiju i izaći će u medije te su spremni blokirati i promet preko pješačkog prijalaza, a 
sve s ciljem da se ulože dodatni napori na sanaciji šahta, ali i da se zatraži samanjenje brzine 
kretanja kamiona jer su ljudima oštećene fasade. 
 Gosp. Tomislav Tišljar izvjestio je da je Hrvatskim cestama dostavljen zahtjev, ali se 
još nisu očitovali, na što je gosp. Rikard Bakan zamolio da se ponovi dopis prema Hrvatskim 
cestama. 
  
 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da je na prethodnoj sjednici postavio pitanje za 
mjeru pomoći mladim obiteljima kojima općina pomaže u kupnji zemljišta, kuće ili stana. 
Obzirom da je primio odgovor u kojem su navedena imena onih koji su primili tu pomoć, 
zamolio je za podatak u kojim iznosima je to bilo pojedinačno za svakog kome su dodijeljena 
sredstva.  
 Gosp. Danijel Petković odgovara da se nisu navodili iznosi niti priložile kartice za 
fizičke osobe. Pojasnio je slijedeće: „Zavisno od plaćene cijene, za 50% vrijednosti gradilišta 
isplaćeno je maksimalno 20.000,00 kuna, a 20% odnosno maksimalno 50.000,00 kuna je limit 
za kupnju stambenog objekta. Obzirom na vrijednosti nekretnine, većina isplaćenih iznosa je za 
kupnju nekretnine tj. 50.000,00 kuna.  
 

Gosp. Tihomir Gregurek zamjetio je da se u vrijeme održavanja općinske 
manifestacije u Pitomači zaustavlja promet u samom centru i preusmjerava se promet na Ulicu 
P. Preradovića i Ulicu V. Nazora, a vidljivo je da tom prilikom mještani navedenih ulica imaju 
problema jer je cesta uska i sreća je što se još nije dogodila nesreća. Predložio je da se 
općinske manifestacije naprave na parkiralištu na kojem se postavlja šator u vrijeme glazbenog 
festivala ili to može biti i na rukometnom igralištu pa se ne bi zatvarao promet u centru 
Pitomače koji je i inače problematičan. 
 Gđica Ivona Pankas napomenula je da su određene manifestacije bile održane u 
sporednim prostorima u skladu sa mjerama, a ova zadnja je bila održana u centru upravo iz 
razloga da bi se pomoglo ugostiteljima kojih najviše ima na tom prostoru. 
 

TOČKA 1.   
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  Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine.         
   

Gosp. Rikard Bakan napominje da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine dostavljen vijećnicima u 
materijalima sa detaljnim obrazloženjem, kao i svi polugodišnji izvještaji u narednim točkama 
današnjeg dnevnog reda te je zamolio pročelnika za kratko pojašnjenje. 
 Gosp. Danijel Petković  podsjeća da je polugodišnji izvještaj obvezan izvještaj koji se 
radi sukladno Zakonu o proračunu te je obveza da se do 15. rujna isti predoči općinskim 
vijećnicima. Iz tabela je vidljivo da je ostvarenje općinskog proračuna oko 35% i na strani 
prihoda i na strani rashoda, a najbitnije je da je 50%-tno ostvarenje poreza na dohodak od 
nesmostalnog rada koje je omogućilo da se svi općinski projekti u prvoj plovini ove godine 
nesmetano odvijaju. Napominje da je u nominalnim iznosima primjetno da su prihodi porasli 
22% u odnosu na prvih šest mjeseci 2020. godine, a rashodi još i više pa se nada dobrom 
ostvarenju do kraja godine. Naglašava da su u međuvremenu donijete izmjene i dopune 
proračuna pa su i planske stavke  izvještaja drugačije jer je prošlo već dva mjeseca od 
ostvarenja te je zamolio nazočne da postave pitanja za određene stavke proračuna.  
 
  Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE 
 

 /Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2021. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
TOČKA 2.   

     
  Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine.   
   
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
   

 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2021. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

 
 

TOČKA 3.   
 

Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine. 
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Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
   
 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE 
 

 /Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2021. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 
 

TOČKA 4.   
 

      Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine. 
       

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

 POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ CENTRA ZA KULTURU 
„DRAGO BRITVIĆ“ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE 

 
 /Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2021. godine sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 
 

           
TOČKA 5. 

 
    Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg 
vrtića  “Potočnica”.  
   

Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisalo javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja obzirom da sadašnjoj ravnateljici ističe 
mandat sa danom 01. listopada 2021. godine. Također je Upravno vijeće na svojoj sjednici 
predložilo da se Marija Jakelić, dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića izabere i imenuje za 
ravnatelja - odgojitelja i u narednom četverogodišnjem razdoblju. 
 

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

O D L U K U 
o izboru i  imenovanju ravnatelja - odgojitelja  

Dječjeg vrtića „Potočnica“  
 

 
 1. MARIJA JAKELIĆ iz Pitomače, Dravska 24, OIB:53612165568, izabire se i imenuje  
ravnateljem - odgojiteljem Dječjeg vrtića „Potočnica“ na vrijeme od četiri godine. 
 2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke dužna je stupiti na poslove ravnatelja - odgojitelja 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ s danom 01. listopada 2021. godine. 
 3. Opis i popis poslova ravnatelja - odgojitelja  prikazan je u članku 17. Pravilnika o 
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unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ (KLASA: 022-02/14-01/02, 
URBROJ:2189/16-14-02 od 18. ožujka 2014. godine), izmjene i dopune Pravilnika KLASA:601-
02/16-02/25, URBROJ:2189/16-06-04 od 20. prosinca 2016. godine), II. izmjene Pravilnika 
(KLASA:601/02/17-02/13, URBROJ:2189/16-17-04 od 05. listopada 2017. godine) i III. izmjene 
i dopune Pravilnika (KLASA:601/02/19-01/21, URBROJ:2189/16-19-03 od 03. prosinca 2019. 
godine). 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 Sjednici je nazočna gđa Marija Jakelić koja je zahvalila nazočnima na izboru i istaknula 
da će nastojati opravdati dobiveno povjerenje. 
 
 

TOČKA 6. 
 
     Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
    
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da ističe mandat članovima Upravnog vijeća dječjeg vrtića 
te je potrebno imenovati nove članove s time da tri člana imenuje osnivač, jednog člana 
predlaže Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“, a jednog člana čini predstavnik 
roditelja. Ispred osnivača predlažu se: Jelena Begović, Jelena Bedeković i Svetlana Bastalić. 

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

   
O  D  L  U  K  U 

o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Potočnica“  

 
Članak 1. 

 Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“: 
 1. JELENA BEDEKOVIĆ Pitomače, Ulica Stjepana Sulimanca 11, 
2. BRANKA FILIPOVIĆ iz Pitomače, Tina Ujevića 8, 
3. SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5. 

imenovane od strane osnivača Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13) i Odlukom o izmjeni 
Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj /17). 
 

  Članak 2. 
 Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ ispred osnivača imenuju se: 
 1. JELENA BEGOVIĆ iz Pitomače iz Pitomače, Tina Ujevića 20, 

2. JELENA BEDEKOVIĆ iz Pitomače, Ulica Stjepana Sulimanca 11, 
3. SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca, Stjepana Radića 5. 

 
Članak 3. 

 Prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
utvrđena su Statutom Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
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Članak 4. 

 Članovi Upravnog vijeća iz članka 2. ove Odluke imenuju se na razdoblje od četiri godine 
zajedno sa članovima imenovanim iz reda roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika. 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  

TOČKA 7. 
 
    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske 
cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 
    

Gosp. Rikard Bakan upoznaje nazočne sa prijedlogom kojim se cijena smještaja djece 
u Dječjem vrtiću „Potočnica“ umanjuje tako da iznosi 400,00 kuna mjesečno umjesto 
dosadašnjih 470,00 kuna. 

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

 
O  D  L  U  K  U 

o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i 
visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa  

predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“ 
 

Članak 1. 
U Odluci o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu 

roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 
Dječjem vrtiću „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/17) (u daljnjem tekstu: 
Odluka), u članku 4. stavku 1., brojka „470“ zamjenjuje se brojkom “400“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača.  
 

 
TOČKA 8. 

 
   Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme.     

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da je Danijela Rešetar imenovana vršiteljicom dužnosti 

ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača najduže do godinu dana pa je potrebno najkasnije dva 
mjeseca prije isteka mandata raspisati natječaj. Stoga predlaže donošenje Odluke o raspisivanju 
ponovljenog javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice na nepuno radno vrijeme. 
  

 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
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O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
 

1. Ovom Odlukom raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok 
od četiri godine. 

2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice.  

3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- Rikard Bakan, dipl.oec., za predsjednika, 
- Željka Begović, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19) i Statuta Knjižnice i 
čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) koje reguliraju postupak i 
uvjete za izbor ravnatelja/ice. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, 
omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim 
stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina 
Pitomača objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 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 „Nabava 
namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje 
Križnica - Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“. 
   
  Gosp. Rikard Bakan navodi da je u materijalima dostavljen  prijedlog za davanje 
suglasnosti Općinskom načelniku za odabir ponuditelja „TEHNOHIT - HR“ savjetovanje i 
trgovina vl. Mladen Balić iz Pitomače, Dragutina Domjanića 26, s ponudom od 249.475,00 kuna 
s PDV-om u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje 
Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“. 
Ova suglasnost je potrebna kako bi Općinski načelnik mogao donijeti Odluku o odabiru 
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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 13 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 „Nabava namještaja za opremanje 
interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra 
Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“, 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 10. 
 

   Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu 
Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan  navodi da je to zakonska odredba propisana Zakonom o sustavu 
civilne zaštite kojim je definirano da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća. 

Gosp. Zlatko Majstor zamjećuje da procjena sadrži preko 200 stranica, a nije ni jeftina 
(vjerojatno 20.000,00 kuna). 

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

   

 

O D L U K U 
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Procjena), koju je izradila Radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju i imenovanju radne 

skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača („Službene novine“ 

Općine Pitomača broj 3/21). 

Članak 2. 
Temeljem članka 7. stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), za potrebe izrade Procjene iz članka 1. 
ove Odluke, ugovorom je angažiran ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta -  Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, 
Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin. 
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Članak 3. 
Procjena iz 2021. godine čini prilog i sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Općinu Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/19). 

 
Članak 5. 

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

 
TOČKA 11. 

 
 Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine 
Pitomača. 

 
 Gosp. Rikard Bakan  navodi da je Zakonom o javnoj nabavi propisano da pravila, 
uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela 
javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Stoga se sukladno 
članku 15. navedenoga zakona predlaže donošenje ovog Pravilnika. 

Na pitanje gosp. Zlatka Majstora koje su bitne promjene u odnosu na prijašnji 
Pravilnik, gosp. Danijel Petković pojasnio je da se zbog sve većeg broja nabava predlaže da 
iste obzirom na visinu iznosa, ne završavaju sve na Općinskom vijeću iz razloga što bi se 
sjednice Općinskog vijeća nekad trebale sazivati svaka dva tjedna obzirom na veliki broj 
postupaka nabave koji se provode. Stoga je ovim izmjenama to izuzeto, a dodana je obveza 
slanja ponude na minimalno tri adrese i to ne samo za nabave veće vrijednosti već i za sve 
nabave iznad 70.000,00 kuna tako da se proširi krug onih kojima se pozivi za javno nadmetanje 
šalju, odnosno da se ne šalju samo jednom ponuditelju kao što je do sada bio slučaj. 

Gosp. Zlatko Majstor daje opasku da bi u članak 5. predloženog pravilnika trebalo 
nadograditi da se sukob interesa odnosi i na kumove, na što je gđa Mirela Tudić Rengel 
odgovorila da zakonom nije predviđena takva formulacija. 

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

   

P R A V I L N I K 
o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Općine Pitomača 
 
 

/Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača sastavni je dio 
ovog zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača./ 

 
 

TOČKA 12. 
 
   Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača. 
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  Gosp. Rikard Bakan naglašava da je obzirom na kronični nedostatak prostora za 
smještaj djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u Pitomači, planirano opremanje Područnog odjela 
dječjeg vrtića u Starom Gracu te je potrebno isti uvrstiti u Plan mreže dječjih vrtića na području 
općine Pitomača.  
 Gosp. Marin Aragović pojašnjava da je Općina Pitomača vlasnik stare PŠ u Starom 
Gracu koja od 2009. godine nije u funkciji. Obzirom da nema dovoljno kapaciteta u postojećem 
dječjem vrtiću u Pitomači, a 30. rujna ove godine otvara se mjera 7.4.1. ruralnog razvoja gdje 
je predviđen povrat od 100 % sredstava, namjera Općine Pitomača je prijaviti se na tu mjeru i 
omogućiti smještaj djece u Područnom odjelu Stari Gradac pa bi se zadovoljile potrebe roditelja 
za upisom u vrtić preostale djece na čekanju. 
 Na pitanje gosp. Siniše Bedekovića da li je to vezano uz smještaj djece samo iz 
Staroga Graca ili uz lokaciju same zgrade odnosno da li će se područni odjeli otvarati i u drugim 
mjestima na području općine, gosp. Marin Aragović odgovorio je da za sada nije predviđeno 
u drugim mjestima, ali u Stari Gradac će se moći upisati sva djeca s područja općine Pitomača. 

Gosp. Željko Grgačić istaknuo je da je ostalo neupisano preko 40-tero djece. Također 
navodi da ima dosta mještana koji iz Pitomače odlaze na posao u Viroviticu pa će im biti 
prihvatiljivo da djecu ostavljaju u Starom Gracu.  
 Gđa Marija Jakelić, ravnateljica vrtića, potvrdila je da je ove godine ostalo neupisano  
40-tero djece, a smatra da je upravo Stari Gradac na povoljnoj lokaciji jer su roditelji vezani 
poslovima u Virovitici pa im neće biti problem prilikom odlaska na posao ostavljati djecu u 
Starom Gracu. Nadalje navodi da je i sadašnjih 166-tero upisane djece previše u odnosu na 
propisane standarde, tako da je nužno da se i pored ove nadogradnje dječjeg vrtića Pitomača 
uredi i prostor u Starom Gracu. 
 Na pitanje gosp. Siniše Bedeković da li će se nadogradnjom vrtića zadovoljiti potrebe 
za smještajem sve djece s područja općine Pitomača u vrtić, gđa Marija Jakelić odgovorila je 
da se nakon dogradnje postojećeg vrtića u Pitomači i stavljanjem u funkciju područnog odjela u 
Starom Gracu može očekivati primitak sve djece u vrtić. 
 

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

  
P L A N 

mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača  
 

I. UVOD 
Članak 1. 

 Planom mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Plan) 
utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, 
objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže 
dječjih vrtića na području općine Pitomača.  

Članak 2. 
Općina Pitomača ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Prava i obveze iz prethodnog stavka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za 

djecu s područja općine Pitomača u ustanovama predškolskog odgoja i financiranjem 
ekonomske cijene redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno planiranim 
sredstvima u Proračunu Općine Pitomača, za tekuću godinu. 
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II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 
Članak 3. 

Na području općine Pitomača djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja provodi  
predškolska ustanova Dječji vrtić „Potočnica“. 

Mrežu dječjih vrtića na području općine Pitomača čine: 
 

NAZIV ADRESA OSNIVAČ SMJEŠTAJNI KAPACITET 

Dječji  
vrtić „Potočnica“ 

Pitomača,Trg  
kralja  
Tomislava 12/1 

Općina Pitomača jaslička skupina – 36 djece 
vrtićka skupina – 130 djece 

Područni odjel  
Stari Gradac 

Stari Gradac,  
Matije Gupca 1 

Općina Pitomača jaslička skupina – 12 djece  
vrtićka skupina – 40 djece  

 
Članak 4. 

      Mreža dječjih vrtića Općine može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u 
postojećem objektu Dječjeg vrtića, otvaranjem novih područnih objekata, izvojenih lokacija u 
skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od 
strane svih zakonom predviđenih osnivača. 
 

Članak 5. 
     U slučaju dodatne potrebe smještajnih kapaciteta za djecu jasličke i vrtićke dobi, 
moguća je dogradnja postojećeg objekta kao i prenamjena građevina u skladu s zakonskim 
propisima. 

      Na području općine Pitomača mogu se osnivati odnosno graditi novi objekti 
predškolskog odgoja u skladu s prostorno - planskom dokumentacijom Općine Pitomača. 
 
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA 

 
Članak 6. 

Općina Pitomača u svom Proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske 
cijene programa Dječjeg vrtića „Potočnica“. Sredstva se planiraju u Proračunu Općine Pitomača 
za tekuću godinu. 
 Sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka uređuje se posebnom odlukom. 
 
IV. ZAVRŠNA ODREDBA 

 
Članak 7. 

Ovaj Plan će se dostaviti Virovitičko - podravskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana 
mreža dječjih vrtića na njenom području.  

Članak 8. 
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Plana mreže 

dječjih vrtića na području Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/07). 
 

Članak 9. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmi dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
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Pitomača. 
 

TOČKA 13. 
 
     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomače za investiciju ''Rekonstrukcija zgrade stare područne škole u 
naselju Stari Gradac za potrebe područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica 
Pitomača''. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je danas dobivena povratna informacija o mogućnosti 
prijave na natječaj programa Ruralnog razvoja RH, podmjera 7.4. prema kojoj se mogu zatražiti 
sredsta za navedenu investiciju, a odluka je potrebna iz razloga da bi se ova investicija mogla 
nominirati na natječaj Fonda za regionalni razvoj. 
  

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

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Pitomače za 

investiciju ''Rekonstrukcija zgrade stare područne škole u naselju Stari Gradac  
za potrebe područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica Pitomača'' 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomači, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 

provedbu ulaganja na području općine Pitomače za investiciju ''Rekonstrukcija zgrade stare 
područne škole u naselju Stari Gradac za potrebe područnog odjela Dječjeg vrtića Potočnica 
Pitomača''. 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj programa Ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova 
sela u ruralnim područjima", podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za operaciju 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, 
POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, 
UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU 
INFRASTRUKTURU“. 

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u stavku 1. ovog članka, Ovom Odlukom 
ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomači za prijavu na natječaj. 

 
Članak 3. 

 Ova suglasnost daje se na temelju Priloga ove Odluke, sukladno članku 16. stavku 13. 
Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" 
(„Narodne novine'' broj 71/16. i 15/17), koji se nalazi u prilogu ove Odluke te čini njezin 
sastavni dio. 
            U prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, 
naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacija uključujući opis 
krajnjih korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora 



- 15 - 

 

 

 

sredstava i analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu 
projekta/operacije, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost 
projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Pitomače. 
  

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

Općine Pitomače. 
 
 
 

TOČKA 14. 
 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu 

ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje 

društvenog doma u Dinjevcu“. 

 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da se također radi o prijavi na natječaj Fonda za 
regionalni razvoj, podmjera 7.4., a da bi se mogla nominirati investicija “Rekonstrukcija i 
opremanje društvenog doma u Dinjevcu”, potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. 
 

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

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 

na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija i opremanje  

društvenog doma u Dinjevcu“ 

 

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, za 

provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju “Rekonstrukcija društvenog doma 

u Dinjevcu“. 

 

Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog 

razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacíje 7.4.1. “Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. 

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u stavku 1. ovog članka, ovom Odlukom 

ujedno se daje i suglasnost Općini Pitomača za prijavu na natječaj. 

 

Članak 3. 
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Ova suglasnost daje se sukladno članku 16. stavku 13. Pravilnika o provedbi mjere 07 

Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima (“Narodne novine” br. 71/16, 15/17, 

17/17. i 27/17). 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/operacije, naziv 

korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis 

krajnjih korisnika projekta/operacije, financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora 

sredstava i analizu troškova za provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika za provedbu 

projekta/operacije, način održavanja i upravljanja projektom/operacijom i usklađenost 

projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom Općine Pitomača. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama” 

Općine Pitomača. 

 

 

 
 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 4. sjednicu Općinskog vijeća u 
19,55 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 

         
             
                                                  PREDSJEDNIK: 

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


