
 
 

Z A P I S N I K 
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 22. studenoga 2021. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/21-01/28, URBROJ: 2189/16-21-1 od 17. 
studenoga 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 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. Zdravko Sesvečan, 
10. Siniša Bedeković, 
11. Zdravko Dijaković, 
12. Tihomir Gregurek, 
13. Mirko Pavleković. 
Nisu nazočni: Mirna Lovreković i Zlatko Majstor koji su ispričali svoj izostanak. 

   
Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- županijski vijećnik: Dinko Begović, 
- 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,  
 - Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - Slađana Zgorelac, zapisničar, 
 - predstavnici medija. 
 
 Gosp. Rikard Bakan za današnju sjednicu predlaže slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
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- Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 

D N E V N I    R E D : 
 

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu, 
          2.  Donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini, 
 3. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu, 
 4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu, 
    5.  Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 
2021. godinu, 
 6. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Pitomača u 2021. godini,  

7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. 
godinu, 

8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
2021. godinu,    

9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ 
za 2021. godinu,    
  10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača, 
  11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije za Općinu Pitomača, 
  12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača, 
         13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić „Potočnica“, 
          14. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. 
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, 
          15. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na 
nepuno radno vrijeme, 
 16. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Pitomača, 

  17. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj 
uporabi. 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 13 glasova ZA. 

 
   - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

              
   Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 13 glasova ZA. 
 

    
   - Aktualni sat 
 

 Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da je Plinkom d.o.o. u jednom trenutku prestalo s 
distribucijom plina mještanima s područja općine Pitomača i distribuciju je preuzela Gradska 
plinara Zagreb, ali nakon nekog vremena otvorila se mogućnost da Plinkom d.o.o. ponovno 
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preuzme distribuciju plina na svom području te je većina mještana potpisala ugovore sa Plinkom 
d.o.o. Ovih dana izašla je informacija da slijedi poskupljenje plina od 01. prosinca ove godine. 
Stoga je zamolio općinskog načelnika odnosno člana Skupštine Plinkom d.o.o., za pojašnjenje da 
li je ta informacija točna, koliko će iznositi poskupljenje plina i da li su mještani s područja općine 
pogriješili što su ponovno prihvatili distribuciju plina preko Plinkom d.o.o., odnosno da li će biti 
razlika u cijeni plina između Plinkom d.o.o. i Gradske plinare Zagreb. 
 Gosp. Željko Grgačić napominje da još nema saznanja o iznosu povećanja plina za 
kućanstva, ali smatra da ne bi trebala biti razlika između spomenutih distributera i nakon što 
primi informaciju, izvjestiti će članove Općinskog vijeća. 
 
 Gosp. Sinišu Bedekovića interesira da li Centar za kulturu „Drago Britvić“ ima uporabnu  
dozvolu za Dom kulture u Pitomači, a ovo pita iz razloga što je u tijeku izgradnja protupožarnih 
stepenica na tom objektu. Također pita tko je bio organizator koncerta koji su održale Frajle u 
Pitomači tj. da li je to bila Općina Pitomača ili neka privatna tvrtka i tko je platio kaznu koja 
prema saznanjima iznosi 7.000,00 kuna za svaku izvođačicu, a kazna za odgovornu osobu 
propisana je u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, dok za fizičku osobu iznosi od 10.000,00 
do 50.000,00 kuna. 
 Nadalje predlaže da se vezano uz ovo godišnje doba i stari hrvatski običaj - svinjokolja, 
razmisli o izgradnji klaonice koja je prijeko potrebna u Pitomači, a nema je niti u bližoj okolici 
(najbliža je u Gradini). Smatra da bi se uz financiranje od strane fondova trebalo razmisliti o 
izgradnji jednog takvog objekta u kojem bi se ljudi zaposlili te razvijalo stočarstvo, turizam i  
prerađivačka industrija. Upitao je Općinskog načelnika da li bi svojim znanjem, iskustvom i 
kontaktima mogao dovesti firmu koja bi u Pitomači izgradila klaonicu. 
 Gosp. Danijel Petković odgovorio je da su radovi na Domu kulture u tijeku i tek po 
završetku istih može se pristupiti ishođenju uporabne dozvole. 
 Gosp. Željko Grgačić odgovorio je da je organizator koncerta Frajli bio Mastering d.o.o., 
vl. Đuro Kucelj. 
 Na pitanje o mogućnosti izgradnje klaonice pojasnio je da niti općine niti gradovi ne rade 
poduzetničke aktivnosti već nastoje obrtnicima osigurati uvjete za izgradnju određenih pogona i 
sigurno je da općina neće ići u izgradnju klaonice jer se ista ne bi trebala baviti poduzetništvom i 
stvarati konkurenciju privatnicima. 
  
 Gosp.  Zdravko Dijaković podsjeća da nije dobio pisani odgovor sa prijašnje sjednice u 
svezi raspisivanja natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i aktivnosti koje su vezane za 
raspisivanje. Stoga postavlja pitanje koliko je zemljišta privedeno mogućnostima za raspisivanje 
natječaja, što se događa sa zemljištem koje je ostalo pusto i na kojem su zakupnici odustali od 
bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom te isto nitko ne obrađuje i ne vodi brigu o korovu na 
njemu. Podsjeća da već dvije godine nisu potpisani ugovori sa zakupcima poljoprivrednog 
zemljišta i nije raspisivan natječaj tako da nije naplaćen niti zakup. Postavlja pitanje što je općina 
poduzela i što namjerava poduzeti obzirom da zakupnici koriste zemljište, a prihod se ne uplaćuje 
niti općini niti državi. 
 Gosp. Goran Perović odgovorio je da se prvi natječaj za poljoprivredno zemljište očekuje 
početkom mjeseca prosinca ove godine s obzirom da bi od Ministarstva poljoprivrede trebali 
dobiti suglasnost za raspisivanje natječaja, a radi se o 1.288 ha koje bi išlo u natječaj, dio u 
zakup, dio u prodaju i dio bi se predvidio za povrat. U pripremi su izmjene i dopune Plana 
raspolaganja kojima bi bilo obuhvaćeno 1.422 ha što je povećanje za 200 ha, od čega bi 
1.320,14 ha išlo u zakup, 75,92 ha u povrat i 26,29 ha u prodaju, a plan raspolaganja trebao bi 
biti na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, odnosno njegove izmjene i dopune s novim 
površinama. Nadalje pojašnjava da se do sada nije krenulo sa raspisivanjem natječaja jer Planom 
raspolaganja nije obuhvaćeno 467,15 ha odnosno 1003 kat. čestice, a od toga je 8 čestica 
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odnosno 1,72 ha iz k.o. Kladare, 12 čestica odnosno 3,89 ha iz k.o. Pitomača I, 661 čestica 
odnosno 283,88 ha iz k.o. Pitomača II i 322 čestice odnosno 178 ha iz k.o. Stari Gradac. Radi se 
o česticama koje se još uvijek vode na ugaslim poduzećima Borik i Duhanprodukt, a dobar dio 
predmeta je na državnom odvjetništvu ili sudu na rješavanju. Općina nema točan podatak za 
koliko čestica je pokrenut postupak jer postupak vodi državno odvjetništvo. Isto tako je teško dati 
u natječaj parcelu koja je površine 50 ha dok je u istoj rupa od 3 ha koja se sastoji od 40 
katastarskih čestica, od kojih su samo 35 čestica imovinsko pravno riješene. Za sada je riješen 
Banov brod, dio kod aerodroma, dio Banovog broda kod plinske stanice, ekonomija, Kladare, 
Berek kod instituta prema Dravskoj ulici, dio od Pivca, dio Križnice, dio Starog Graca i 
Starogradačkog Marofa, a preostaje za riješiti Pakaj i dio Križnice, ukupno 450 ha. 
 Gosp. Goran Perović u svezi pitanja za pusto zemljište koje nije obrađivano dvije godine 
niti uništen korov na njemu, odgovorio je da je gosp. Zdravko Dijaković vjerojatno mislio na 
zemljište od pokojnog gosp. Sesvečana koje se nalazi u Starogradačkom Marofu. Iznosi da je tek 
u 10. mjesecu izašao van iz posjeda, ali isto se ne može dati na privremeno korištenje u 
jednogodišnji zakup već se mora čekati natječaj te će to zemljište također biti obuhvaćeno 
izmjenama i dopunama. Isti je problem sa zemljištem pokojnog gosp. Puhača u Križnici, za koje 
je angažiran domaći OPG koji je vršio određene agrotehničke mjere na njemu kako bi se 
održavalo pogodnim za daljnju poljoprivrednu proizvodnju. 
 Na pitanje o naplati za zakup zemljišta, odgovorio je da se radi na izradi privremenih 
ugovora do dvije godine u kojima će retroaktivno biti navedena i obveza plaćanja zakupa. 
  
 Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da se na području općine radi aglomeracija što je 
veliki izdatak za općinski proračun, pa ga interesira koji je dio napravljen i koliko iznosi postotak 
sufinanciranje od strane općine te za koliko godina je planirano da se ta investicija napravi? 
 Gosp. Željko Grgačić napominje da će se točni iznosi dostaviti u pisanom obliku, a što se  
tiče rokova, iznosi da je rok za izvođenje radova predviđen u tri godine što se općinu koštati oko 
10.000.000,00 kuna, od čega je za 3.000.000,00 kuna izvršeno radova u ovoj godini, dok se u 
slijedećoj godini planiraju radovi u iznosu 4.000.000,00 kuna te u 2023. godini u iznosu od  
3.000.000,00 kuna. 
  Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da to nisu mala sredstava koje općina izdvaja za 
projekte odnosno financira iz vlastitih sredstava pa ga interesira tko će upravljati sa svim tim 
objektima (u Starogradačkom Marofu, Križnici…), jer sigurno je da sa istima ne mogu upravljati 
udruge. Stoga predlaže da se oformi tim u Komunalno Pitomača d.o.o. koji će upravljati njima na 
odgovarajući način, jer je u iste ugrađena skupa oprema. 
 Gosp. Željko Grgačić potvrđuje da će se to vjerojatno dati na upravljanje Komunalno 
Pitomača d.o.o., ali će i Turistička zajednica organizirati događanja u tim objektima. 
 

TOČKA 1.   
 
   Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu. 
  

Gosp. Rikard Bakan iznosi da je prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. 
godinu dostavljen u materijalima zajedno sa detaljnim obrazloženjem te je zamolio pročelnika 
za kratko pojašnjenje, nakon čega vijećnici mogu postavljati pitanja ukoliko ih interesira koja 
pozicija. 

Gosp. Danijel Petković  izvijestio je o slijedećem: 
 “Sukladno odredbi Zakona o proračunu predložene su II. izmjene i dopune proračuna 
Općine Pitomača za 2021. godinu. Predlaže se smanjenje ukupnih prihoda i rashoda u iznosu od 
10,646 milijuna kuna, a osnovni razlog je nepokretanje investicije Sanacija i konačno zatvaranje 
odlagališta otpada Klisa, budući se do kraja ove godine očekuje tek potpisivanje ugovora, ali se 
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ne planira početak radova u ovoj godini, pa je na poziciji prihoda kod Fonda za zaštitu okoliša, 
odnosno rashoda na poziciji - Sanacija odlagališta otpada Klisa, predloženo smanjenje stavke u 
iznosu od 10,545 milijuna kuna. Smanjene su ili povećane još neke proračunske stavke. 

Kod tekućih pomoći iz državnog proračuna predlaže se otvaranje nove pozicije za pomoć 
iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u iznosu od 220.000,00 kuna, a za 
250.000,00 kuna predloženo je smanjenje pozicije pomoći iz Ministarstva rada, mirovinskog 
sustava, obitelji i socijalne politike, jer su smanjena očekivana sredstva iz programa “Vrijedne 
ruke pomoći. 

Kod Ministarstva turizma i sporta napravljene su korekcije na pozicijama tekućih i 
kapitalnih primitaka budući se ove godine neće raspisivati njihovi natječaji, pa je bespredmetno 
stajalo 50.000,00 kuna na poziciji tekućih odnosno 300.000,00 kuna na poziciji kapitalnih 
pomoći. Kod prihoda je za povećanje predložena i pozicija naknada za korištenje i eksploataciju 
mineralnih i tekućih sirovina u iznosu 300.000,00 kuna.  

Na poziciji rashoda pojavile su se pozicije koje su predviđene za povećanje ili smanjenje 
od kojih je npr. pozicija - aglomeracija Pitomača, na kojoj je bilo planirano 1.900.000,00 kuna, 
ali obzirom da se radovi izvode bržim tempom od očekivanog, predloženo je povećanje na 
3.000.000,00 kuna.  

Kod programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture također je smanjena 
pozicija - Gradnja kanalizacijskog sustava za 190.000,00 kuna, a povećana je pozicija izdvajanja 
za vodoopskrbni sustav zbog projekta izgradnje vodovodne mreže zaseoka Šašnato Polje. 
Skinuta je i pozicija građevinsko zemljište na projektu 2. Osnovna škola i sportska dvorana jer 
se do kraja ove godine neće ništa poduzimati po ovom pitanju, a povećana je pozicija pomoć u 
novcu pojedincima i obiteljima za poboljšanje demografske strukture.  

Unutar pozicije i programa Centra za posjetitelje Križnica, neki troškovi su prebačeni u 
2022. godinu obzirom da se ti radovi planiraju i ostvariti u 2022. godini.“ 

 
Gosp. Zdravko Dijaković  konstatira da je proračun teško planirati, ali je vidljivo da su 

neke pozicije ostvarene samo nekih 7% pa ga interesira npr. kod stipendija gdje je smanjenje 
za 100.000,00 kuna, zbog čega to nije dobro planirano i da li nema dovoljno zahtjeva? Ovo pita 
iz razloga što se reklamiramo kao općina znanja pa bi u skladu s tim bilo u redu uložiti sredstva 
u mlade, da ostanu na području općine i da imamo obrazovano stanovništvo. 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da idućeg tjedna slijedi potpisivanje novih ugovora 
za stipendiste tako da se došlo do brojke od ukupno 65 stipendista koje će općina stipendirati u 
akademskoj godini 2021./2022. jer ih je dosta završilo svoje školovanje pa je i smanjen njihov 
broj u odnosu na dosadašnje godine kada ih je bilo i 100. Naglašava da su stipendije dobili svi 
koji su zadovoljili propisane kriterije za dodjelu stipendija. 
 

Gosp. Zdravko Dijaković podsjeća da je kod programa poticanja razvoja 
gospodarstva na sjednici Općinskog vijeća u mjesecu lipnju predložio da se ta sredstva povećaju 
kao i da se preispita na koji način se ta sredstva plasiraju i daju našim gospodarstvenicima radi 
mogućnosti poticanja razvoja, s time da je njegov prijedlog bio da se u ovoj situaciji sa COVID 
mjerama iznađe mogućnost novih programa gdje bi se pomoglo gospodarstvu i to ne 
sredstvima već da im se omoguće povoljnija određena davanja. Nije zadovoljan što u ovim 
izmjenama nema nikakvih mogućnosti za ta sredstva, a s druge strane vidljivo je da se za 
60.000,00 kuna povećava trošak upravnog odjela - protokola. Ukazuje da se turističke aktivnosti 
smanjuju, a istovremeno se grade objekti koji imaju turističku namjenu, odnosno ulažu se velika 
sredstva u Križnicu i objekte koji služe za turističku namjenu, a smanjuju se npr. sredstva 
predviđena za edukaciju, potpore agencijama odnosno sredstva ostaju neupotrebljena. 

Nadalje napominje da ne vidi nominiranje projekata koji se tiču vodoopskrbe i 
aglomeracije prema Hrvatskim vodama, već to općina plaća iz svog proračuna, a što proizlazi iz 
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neodrađenih poslova od strane Komunalno Pitomača d.o.o. koje nije nominiralo te projekte 
prema Hrvatskim vodama. Ponavlja da je aglomeracija velika investicija koja ide na teret 
općine, a kapaciteti Općinskog proračuna nisu takvi da pored svih postojećih aktivnosti i 
projekta poput Križnice, Općina može i to sufinancirati. Ukazuje na to da će se morati posegnuti 
za kreditom da bi se uopće financiralo sve predviđeno. Posebno se osvrnuo na predviđenu 
aglomeraciju u Sedlarici koja je puno zahtjevniji projekt. 
          Gosp. Danijel Petković, na pitanje u svezi gospodarstva, odgovorio je da je trenutno 
iskorištena pozicija raspoloživosti tih sredstava te je ta pozicija povećana.  
          U svezi smanjenja pozicije kod turizma, obrazložio je da je predložena za smanjenje 
pozicija za turističke manifestacije jer smo ove godine za iste bili zakinuti zbog situacije sa 
COVID-19, ali to ne znači da i dalje ne postoji tendencija ulaganja u turizam. Međutim, 
napominje da smo na kraju godine i sigurno je da do kraja ove godine tih manifestacija neće 
biti pa je iz tog razloga izvršena korekcija stavke na poziciji turizma. Pojasnio je da je ovim 
izmjenama skinut  i poticaj za edukaciju turističkih vodiča ali to je napravljeno iz razloga što je 
kroz projekt Križnice bila organizirana edukacija za turističke vodiče i voditelje grupa, pa je 
pretpostavljeno da to više nitko neće koristiti ove godine, a slično je i sa potporama agencijama. 
Istaknuo je da je na području Virovitičko - podravske županije samo jedna turistička agencija i 
to Draft d.o.o., a događa se da agencije ne mogu odraditi dvije plaćene usluge na našem 
području i na temelju toga zatražiti potpore. Stoga će od velike važnosti biti projekti EAGLE i 
Križnica jer će se stvoriti mogućnost naplate karata kao što se to sada radi u Kući Petra 
Preradovića u Grabrovnici.  
           Što se tiče aglomeracije, istaknuo je da investicija ide preko Virkom d.o.o. jer Vodakom 
d.o.o. nije imao dovoljne kapacitete za provođenje iste. Osvrnuo se i na dinamiku planiranih 
radova za koje je u ovoj godini bilo predviđeno 1.900.000,00 kuna, ali ponavlja da zbog daleko 
više izvršenih radova, potrebno je povećati i iznos općinskog učešća na 3.000.000,00 kuna. U 
jednoj od točaka današnjeg dnevnog reda je i planirano kratkoročno zaduživanje kreditom da se 
premosti ovo razdoblje u kojem Općina Pitomača istovremeno provodi pet, šest projekata koje 
je potrebno financirati u iznosima od 80% do 100%, a kvartalno potraživanje utrošenih 
sredstava stvara problem nelikvidnosti.  
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zdravko 
Dijaković, Tihomir Gregurek i Siniša Bedeković), donijelo je 

 
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA 

ZA 2021. GODINU 
 

/II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu sastavni su dio 
zapisnika/. 

 
TOČKA 2.   

 
 Donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća podsjeća da su točke 2. do 7. dnevnog reda vezane uz 
donijete izmjene i dopune Proračuna. Iz ovog prijedloga vidljivo je da se sredstva socijalne skrbi 
u iznosu 4.849.000,00 kuna povećavaju na 5.182.000,00 kuna, prvenstveno zbog aktivnosti 
projekta - Pomoć za sretniju starost.   
 Gosp. Siniša Bedeković iznosi da je ministar Aladrović polučio ugovor kojim je taj 
program financiran sa 100% iz europskih socijalnih fondova, a sada iz materijala proizlazi 
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povećanje u iznosu od 334.000,00 kuna. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da se ovdje radi o Programu – Pomoć za sretniju 
starost, u kojem  je Općina Pitomača partner Udruzi umirovljenika hrvatske općine Pitomača, sa 
iznosom financiranja 100%, ali općina ima trošak za troje zaposlenih na ovom projektu i mora 
se otvoriti pozicija rashoda, a Udruga taj trošak refundira Općini. Nadalje navodi da je zahtjev 
za nadoknadu sredstava kvartalni, odnosno nakon tri mjeseca se traži povrat sredstava. Skreće 
pažnju da se predloženo povećanje od 334.000,00 kuna ne odnosi samo na projekt - Pomoć za 
sretniju starost, već su u taj iznos uključene sve aktivnosti koje se financiraju iz programa 
socijalne skrbi. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom (Mirko 
Pavleković), donijelo je 
  

P R O G R A M 
o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 

na području općine Pitomača u 2021. godini 
 

Članak 1. 
U Programu korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. 

godini („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20. i 4/21) (u daljnjem tekstu: Program) u 
članku 2. stavku 1. brojka „4.849.000,00“ zamjenjuje se brojkom „5.182.000,00“, a riječi u 
zagradi „slovima: četiri milijuna osamsto četrdeset devet tisuća kuna“, zamjenjuju se riječima 
„slovima: pet milijuna sto osamdeset dvije tisuće kuna“. 

  
   Članak 2. 

U članku 3. iza alineje 20. stavlja se zarez i dodaje se nova alineja koja glasi: „aktivnosti 
projekta Pomoć za sretniju starost“. 

 
Članak 3. 

Iza članka 23. Programa dodaje se novi članak 23.a koji glasi: 
„AKTIVNOSTI PROJEKTA POMOĆ ZA SRETNIJU STAROST 
 

Članak 23.a 
Općina Pitomača partner je Udruzi umirovljenika Hrvatske Općine Pitomača na projektu 

„Pomoć za sretniju starost“ kroz koji je u udruzi zaposleno 25 ženskih osoba za provođenje 
aktivnosti gerontodomaćice za obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova, nabave namirnica i 
lijekova, dostavu hrane i slične poslove iz navedenog projekta, projektnog asistenta i 
koordinatora. Uz navedeno kroz projekt financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog 
sustava, obitelji i socijalne politike, u Općini Pitomača zaposlen je projektni asistent i dva 
terenska koordinatora“. 

 
Članak 4. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenim novinama" Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 3. 

 
 Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 
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 Gosp. Rikard Bakan iznosi da je u materijalima dostavljen prijedlog izmjena Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usklađen sa donesenim izmjenama 
Proračuna. 
 Na pitanje Gosp. Siniša Bedekovića da li se vodoopskrba namjerava produžiti prema 
Đuretini jer se i taj dio počeo turistički razvijati, gosp. Danijel Petković  odgovorio je da 
trenutno to nije predviđeno. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom (Tihomir 
Gregurek), donijelo je 

 
  P R O G R A M 

o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu 

 
 
         /Program o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Pitomača za 2021. godinu sastavni je dio zapisnika/. 
 

 
TOČKA 4.   

 
 Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu. 

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

 

P R O G R A M  
o  II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Pitomača za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
 U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Pitomača za 2021. godine („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20. i 4/21) (u daljnjem 
tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi: 
            „Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu planirana su u iznosu od 1.960.000,00 kuna (slovima: milijun 
devetsto šezdeset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
- komunalna naknada                                            1.125.000,00 kuna, 
- naknada za pravo puta      144.000,00 kuna, 
- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina             
- prihod od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u  
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Pitomača.“.                                                   
                                                

      641.000,00 kuna, 
        50.000,00 kuna. 
         
 
 

Članak 2. 
U članku 3. stavku 1. u tablici pod točkom 1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH 

POVRŠINA, u podtočki 1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina, brojka „100.000,00“ 
zamjenjuje se brojkom „230.000,00“. 
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 U istoj točki tablice iza riječi UKUPNO: brojka „200.000,00“ zamjenjuje se brojkom 
„330.000,00“. 
 U točki 4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE, iza riječi i brojke: „UKUPNO: 
730.000,00 kuna“ dodaje se riječ i brojka: „SVEUKUPNO: 1.960.000,00 kuna“. 
 Točka 5. ODRŽAVANJE GROBLJA briše se. 
 

Članak 3. 
Ovaj Program  stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 5.   
 
    Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa za 2021. godinu. 

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

 
P R O G R A M 

o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  
za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 11/20. i 4/21) (u daljnjem tekstu: Program), članak 3. mijenja se i glasi: 
          „U Proračunu Općine Pitomača sredstva šumskog doprinosa za 2021. godinu planiraju se u 
iznosu od 425.000,00 kuna (slovima: četiristo dvadeset pet tisuća kuna), a koristiti će se za 
sufinanciranje: 
- izgradnje vodoopskrbne mreže - 415.000,00 kuna (slovima: četiristo petnaest tisuća kuna), 
- izgradnje kanalizacijske mreže - 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna).“. 
 

Članak 2. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 6.   
 
 Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na 
području općine Pitomača u 2021. godini. 
     

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

P R O G R A M 
o  II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 

na području općine Pitomača u 2021. godini 
 

I. 
U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini 

(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/20. i 4/21) (u daljnjem tekstu: Program), točka III. 
mijenja se i glasi: 
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„Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa, osigurana su sredstva u Proračunu 
i to za: 
- financiranje programa javnih potreba u kulturi, u iznosu 590.000,00 kuna (slovima: petsto 
devedeset tisuća kuna),  
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi, Knjižnica i čitaonica Pitomača u iznosu 279.318,39 
kuna (slovima: dvjesto sedamdeset devet tisuća tristo osamnaest kuna i trideset devet lipa), 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi, Centar za kulturu Drago Britvić u iznosu 
1.899.000,00 kuna (slovima: milijun osamsto devedeset devet tisuća kuna).“. 

 
II. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
TOČKA 7. 

 
           Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
za 2021. godinu. 
  
          Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je  
 

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ ZA 2021. GODINU 

 
 
        /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 
  

TOČKA 8. 
 
   Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2021. godinu.  
 

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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 
KNJIŽNICE I ČITAONICE PITOMAČA ZA 2021. GODINU 

 
        /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 9. 
 

  Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago 
Britvić“ za 2021. godinu. 
 
 Gosp. Siniša Bedeković upitao je za razlog povećanja u iznosu od 59.000,00 kuna na 
poziciji Financiranje redovne djelatnosti, na što je gosp. Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja 
Centra za kulturu, odgovorio da je to prvenstveno zbog novog projekta „Kreativni kovčežić“, 
javnih radova i „Izbora najuzornije hrvatske seoske žene“.  
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Nakon rasprave, Općinsko vijeće 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa (Tihomir Gregurek i 

Siniša Bedeković), donijelo je  
II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 

CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“ZA 2021. GODINU 
 

      
         /II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu 
sastavni su dio zapisnika/. 

 
  

TOČKA 10.   
  
   Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača. 

   
  Gosp. Rikard Bakan navodi da se sukladno Zakonu o proračunu, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave mogu kratkoročno zaduživati najduže do 12 mjeseci te se 
predlaže kratkoročno zaduživanje Općine Pitomača zbog premošćivanja jaza nastalog zbog 
različite dinamike priljeva sredstava u općinski proračun i dospijeća nastalih obveza. Donošenje 
ove Odluke potrebno je kako bi Općinski načelnik mogao potpisati Ugovor o kreditu sa Erste & 
Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 4.000.000,00 kuna radi realizacije započetih EU projekata. 

Gosp. Zdravka Dijakovića zanima ukoliko se radi o kreditu na rok od godinu dana, da li 
će ta otplata biti vršena godinu dana ili će se sredstva vratiti u trenutku kada se dobije povrat za 
određene projekte te koliko iznosi kamata tog revolving kredita, odnosno koliki je trošak općine? 

Gosp. Danijel Petković pojasnio je da se kamata plaća samo na iskorišteni dio, a iznosi 
1,15% i namjera Općine je da se kredit koristi samo u slučaju potrebe. Iznosi da su neki projekti 
pri kraju i biti će izvršene okončane situacije kao npr. za Starogradački Marof i Križnicu, a očekuje 
se i povrat sredstava za poučnu stazu Banov brod.  

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

 
O D L U K U 

o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača  
 
 

Članak 1. 
Općina Pitomača kratkoročno će se zadužiti najduže do 12 mjeseci uzimanjem 

kratkoročnog revolving kredita Erste & Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 4.000.000,00 kuna 

(četirimilijunakuna/ništalipa) u svrhu realizacije započetih EU projekata, a sukladno ponudi Erste 

& Steiermarkische Bank d.d. od 13. listopada 2021. godine, koja čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 
Člankom 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12.  i 15/15) 

propisano je da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu kratkoročno 
zaduživati najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja 
postojećih obaveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih 
kredita ili zajmova. 

Općina Pitomača zadužuje se samo za premoščivanje jaza nastalog zbog različite dinamike 
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priljeva sredstava i dospijeća obaveza, a sukladno članku 86.a stavku 2. Zakona o proračunu. 
 

Članak 3. 
Općina Pitomača daje financijsko osiguranje u obliku zadužnice Erste & Steiermarkische 

Bank d.d. u iznosu 4.000.000,00 kuna (četirimilijunakuna/ništalipa) u svrhu realizacije kredita iz 
članka 1. ove Odluke, kao instrument osiguranja da će se odobreni kredit vraćati prema dinamici 
ugovorenoga roka. 

Za potpisivanje zadužnice iz stavka 1. ovog članka ovlašćuje se  Općinski načelnik Općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik). 

 
Članak 4. 

Ovom Odlukom, daje se suglasnost Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o 
kreditu iz članka 1. ove Odluke. 

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

 
 

TOČKA 11.   
 

   Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije za Općinu Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je Zakonom o zaštiti od požara propisano da jedinice 
lokalne samouprave donose Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije prema 
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave te najmanje jednom u pet godina 
usklađuju procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. Procjenu ugroženosti od požara 
i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača izradila je Ustanova za obrazovanje odraslih 
DEFENSOR iz Varaždina. 
 
 Općinsko vijeće bez rasprave, sa 12 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom (Tihomir Gregurek, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  

za Općinu Pitomača  
 

Članak 1. 
Odlukom o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu 

Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se Procjena ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: Procjena) izrađene od strane Ustanove za 

obrazovanje odraslih DEFENSOR, Zagrebačka 71, Varaždin. 

 

Članak 2. 
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Osijek, Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije je dalo Mišljenje KLASA: 214-02/21-
11/15, URBROJ: 511-01-385-21-5, od dana 8. listopada 2021 godine da je Procjena iz članka 1. 
ove Odluke izrađena sukladno Pravilniku o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 110/05, 28/10).  
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Članak 3. 
Procjena iz članka 1. ove Odluke čini prilog i sastavni je dio ove Odluke. 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

TOČKA 12.   
     

    Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za općinu Pitomača. 
    
 Gosp. Rikard Bakan navodi da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
donose plan zaštite od požara na svom području na temelju procjene ugroženosti od požara po 
prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave, a najmanje jednom godišnje 
usklađuju donijete planove s novonastalim uvjetima.  

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

 
O D L U K U 

o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača 
 
 

Članak 1. 
Odlukom o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Odluka) donosi se Plan zaštite od požara za Općinu Pitomača (u daljnjem tekstu: Plan) izrađen na 

temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača od kolovoza 

2021. godine, od strane izvršitelja Ustanove za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 

000 Varaždin. 

 

Članak 2. 
Temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/19) 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju 
planove s novonastalim uvjetima. 

 
Članak 3. 

Plan iz članka 1. ove Odluke čini prilog i sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 
 

TOČKA 13.   
 

 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu 
djece u Dječji vrtić „Potočnica“. 
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 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je ovo prijedlog Upravnog vijeća, a radi se 
određenim nelogičnostima kod primjene Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u 
Dječji vrtić „Potočnica“ koje su uočene prilikom bodovanja za upis djece za ovu pedagošku 
godinu,   
 
pa su predložene određene promjene. Tako se npr. kod „djece iz obitelji s troje ili više malodobne 
djece“, umjesto dosadašnjih 5 bodova, predlaže 1 bod po svakom maloljetnom djetetu. Također 
gdje stoji da „djeca zaposlenih roditelja ostvaruju 10 bodova po svakom zaposlenom roditelju“ 
predlaže se da dijete oba zaposlena roditelja ostvaruje 25 bodova, a dijete čiji je jedan od 
roditelja zaposlen da ostvaruje 10 bodova.  
 
 Općinsko vijeće bez rasprave, sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti  

pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ 
 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 6/19) (u daljnjem tekstu: Odluka), članak 3. mijenja se 

i glasi:  

„Red prvenstva upisa djece u redovne programe Dječjeg vrtića utvrđuje se prema 

sljedećim kriterijima: 

 

- dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata – IZRAVAN UPIS,  

- dijete s teškoćama u razvoju – IZRAVAN UPIS, 

- dijete oba zaposlena roditelja – 25 bodova, 

- dijete samohranih roditelja – 20 bodova, 

- dijete u udomiteljskoj obitelji – 20 bodova, 

- dijete čiji je jedan od roditelja zaposlen – 10 bodova, 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – 5 bodova, 

- dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece – 1 bod po svakom maloljetnom djetetu, 

- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – 1 bod. 

Red prvenstva upisa djece iz prethodnog stavka ostvaruje se pod uvjetom da je prijava 

podnesena u odgovarajućem roku upisa, sadrži sve pravovaljane dokaze o statusu te da su 

podmirene sve obaveze prema Dječjem vrtiću, Općini Pitomača i tvrtkama čiji je osnivač Općina 

Pitomača (Komunalno Pitomača d.o.o., Vodakom d.o.o., Plinkom d.o.o.). 

Ako dvoje ili više djece ostvaruje isti ukupni broj bodova, prednosti među njima imaju 

redom: 

- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, 

- dijete iz obitelji s troje ili više maloljetne djece, 

- dijete samohranih roditelja, 

- dijete u udomiteljskim obiteljima, 
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- dijete oba zaposlena roditelja. 

   Ako su djeca i po kriteriju iz stavka 3. ovog članka izjednačena, prednost pri upisu 

utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađem. 

   Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego zahtjeva za upis.“. 

 

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

Pitomača. 
 

TOČKA 14. 
 

Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 
IV. izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
“Potočnica”. 
   

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
predložilo  izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ iz 
razloga što se otvaranjem novih grupa u dječjem vrtiću, povećava broj zaposlenih odgojitelja sa 
16 na 19, a također se predlaže i izmjena kod pomoćnog kuhara-ice/ servira-ke na način da se 
kod uvjeta zapošljavanja briše tražena „1 godina radnog iskustva“.  

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

 
 Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. Izmjenama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

 
I. 

 Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o IV. Izmjenama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:601-02/21-02/24, 
URBROJ:2189/16-21-02, koje je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 12. sjednici 
održanoj dana 22. rujna 2021. godine. 
 

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

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

 
 

TOČKA 15. 
 

Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača.  
 

 Gosp. Rikard Bakan iznosi da na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača na nepuno radno vrijeme nije pristigla niti jedna zamolba te Povjerenstvo za provedbu 
postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice predlaže imenovanje vršitelja dužnosti 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice. 

Prijedlog je da se za v.d. ravnatelja do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog 
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natječaja, a najduže do godinu dana, imenuje Marinko Barčan, zaposlenik Općine Pitomače. 
 Gosp. Sinišu Bedekovića interesira kakva su daljnja razmišljanja u vezi toga odnosno 
da li će se i dalje raspisivati natječaj svake godine, na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da 
su  kriteriji za ravnatelja/icu dosta visoki što se tiče stručne spreme te nedostaju takvi kadrovi na 
tržištu, a ovdje se radi i o nepunom radnom vremenu tako da uglavnom nema zainteresiranih. 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković, upitao je obzirom da imamo Centar za kulturu „Drago Britvić“ 
da li je moguće da Knjižnica uđe u sastav tog Centra pa da te poslove odrađuje djelatnik Centra 
za kulturu, na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da se o tome razmišljalo, ali Zakon o 
knjižnicama ne dopušta da knjižnice budu u sastavu takvih centara. 
 
 Gosp. Rajko Stilinović potvrđuje da je kod osnivanja Centra postojala takva ideja i 
iznosi da je pokrenuta inicijativa prema izmjeni zakona koji bi omogućio da manje knjižnice mogu 
na takav način funkcionirati, ali to će biti moguće tek promjenom Zakona o knjižnicama.  
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 

 
 

O  D L U K U  
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 

  
1. MARINKO BARČAN, dipl.ing.agr. iz Pitomače, Frana Galovića 12, OIB: 38886918821, 

imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od 01. prosinca 2021. 
godine do imenovanja ravnatelja Knjižnice i čitaonice 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 objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
01. prosinca 2021. godine. 
 
  

TOČKA 16. 
 

 Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je ovu Odluku potrebno donijeti radi usklađenja sa 
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. 
 Gosp. Zdravko Dijaković konstatira da je odluka opširna i definira sve načine 
raspolaganja imovinom te pita da li je tu definirana i javna ustanova kao npr. Dom za kulturu, za 
davanje u koncesiju. Ujedno pita ukoliko javna ustanova preuzima upravljanje Križnicom i drugim 
objektima koje Općina sufinancira, da li se na njih prenose i upravljačka prava općine? 

Gđa Mirela Tudić Rengel pojasnila je da je to definirano u smislu da Općina može 
ustanovama i trgovačkim društvima u svom isključivom ili pretežitom vlasništvu dati na korištenje 
nekretnine bez provedbe javnog natječaja i bez naknade na temelju posebne odluke Općinskog 
vijeća. Davanje putem koncesije nije zamišljeno. 
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 Gosp. Željko Grgačić ukazuje da to još nije definirano, ali će se svakako morati urediti  
način upravljanja kao što je uređeno i npr. upravljanje u Noskovcima, odnosno to upravljanje 
definirati sa županijom. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u 

vlasništvu Općine Pitomača 
 
 

 /Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Pitomača sastavni je dio zapisnika/. 

 
 

TOČKA 17. 
 

  Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u 
općoj uporabi. 
 
 Gosp. Tomislav Tišljar iznosi da se predlaže proglašenje komunalne infrastrukture 
(Nerazvrstana cesta, put u Dravskoj u naselju Pitomača) javnim dobrom u općoj uporabi kako bi 
se mogao provesti upis navedenih nekretnina i uknjižba u zemljišno knjižnom odjelu u Pitomači 
kao javno dobro u općoj uporabi - komunalna infrastruktura, u neotuđivom vlasništvu Općine 
Pitomača. Ukazuje na to da je za svaku odluku o komunalnoj infrastrukturi potrebna odluka 
Općinskog vijeća pa će se vjerojatno na narednim sjednicama Vijeća nalaziti prijedlozi takvih 
odluka.  
 
 Gosp. Siniša Bedeković zamolio je da se navede naziv puta u samoj Odluci kako bi 
vijećnici konkretno znali o kojem putu se radi, na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da bi se 
eventualno u materijale mogao staviti plan karte. 
  
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA, donijelo je 
 
 

O D L U K  U 
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura navedena u donjem popisu 
javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Pitomača: 

1. Nerazvrstana cesta, put u Dravskoj ulici  u naselju Pitomača, na dijelovima 
nekretninama   označenim kao  čest.zem. 2295/1, 2295/2, 2295/4, 2295/5, 2291/1, 2290/1, 
2291/6, 2292/2, 2289/2, 2289/A/2, 2288/2, 2287/3, 2284/2, 2285/2, 2285/3, 2286/3, 2282/2, 
2283/1, 2282/1/C, 2280/4, 2272/2, 2272/4, 2280/5, 2293/2, sve u k.o. Pitomača.  
 

Članak 2. 
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 Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke provest će se upis u 
katastarskom operatu kao i uknjižba prava vlasništva u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u 
Virovitici,  Zemljišno knjižnog odjela u Pitomači, kao javno dobro u općoj uporabi - komunalna 
infrastruktura, u neotuđivom vlasništvu Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, 
OIB: 80888897427. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 
Pitomača. 
 
 
 
 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 5. sjednicu Općinskog vijeća u 
19,25 sati i zahvaljuje na odazivu. 

   
      
  
  
               
                                              
PREDSJEDNIK: 

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


