
Z A P I S N I K 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 25. siječnja 2022. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-02/22-01/01, URBROJ: 2189-16-22-1 od 20. 
siječnja 2022. 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 14 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. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Mirna Lovreković, 
14. Zlatko Majstor. 
Sjednici nije nazočan Zdravko Dijaković. 

   
Ostali nazočni: 
- Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 
- županijski vijećnici: Dinko Begović, Ivona Pankaz, 
- Rajko Stilinović, v.d. ravnatelja Centra za kulturu “Drago Britvić”, 
- Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., 
- Antonio Vidović, direktor Vodakom Pitomača d.o.o., 
- Dražen Derežić, direktor Plinkom Pitomača d.o.o., 
- Davor Deskar, direktor Draft d.o.o., 

 - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, 
- Mirela Tudić Rengel, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne i opće 
poslove, 

 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i v.d. ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača, 
 - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove,  
 - Kristina Galjar, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak 
investicije, 

- Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 



- 2- 

 

 

 

 
- Slađana Zgorelac, zapisničar, 

 - predstavnici medija. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan predložio je dopunu dnevnog reda s 
točkom 9. koja glasi: 

 „Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 
2020”. 
          Predložena dopuna dnevnog reda usvojena je sa 14 glasova ZA. 
   
 Gosp. Rikard Bakan predložio je slijedeći  
 

D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 
 1. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 
na području općine Pitomača, 

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na 
području općine Pitomača, 

3. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Pitomača, 
4. Razmatranje Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 

općine Pitomača za 2021. godinu, 
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 
          7. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o V. 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
“Potočnica”, 

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 

9. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 
2020. 
 Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

 

- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 14 glasova ZA. 

   
- Aktualni sat 
 
 Gosp. Siniša Bedeković osvrnuo se na popis stanovništva RH koji pokazuje da je na 
području općine Pitomača oko 1600 stanovnika manje što je umanjenje 15% u odnosu na 
prethodni popis 2011. godine te upitao da li postoji program, razmišljanje i sl. kojim bi se 
pokušala zaustaviti depopulacija. Smatra da je razvijanje gospodarstva najbolja demografska 
mjera. Napominje da je na 5. sjednici Vijeća napomenuo izgradnju klaonice te navodi da se 
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klaonica gradi u Čađavici uz sredstva EU i Virovitičko - podravske županije tako da je 
predviđena klaonica mesa sa hladnjačom, a planirana je i sirana u Virovitici što bi također dobro 
došlo za područje općine Pitomača jer bi se time širila i stočarska proizvodnja. Nadalje 
konstatira da Općina ima tvrtku Solarpit d.o.o. tj. tvrtku za preradu voća i povrća te pita da li 
postoji mogućnost da se javlja na natječaje za sredstva iz fondova EU vezano uz zeleno 
obnovljivu energiju, a u županiji se razgovara i o geotermalnim bušotinama pa bi se škole i 
javne ustanove mogle javljati na natječaje u vezi postave solarnih panela. Napominje da bi 
trebala postojati dugoročna strategija za obnovljive izvore te pita da li se Općina namjerava 
javljati na natječaje za obnovljive energije. 
 Gosp. Željko Grgačić osvrnuo se na popis stanovništva i podsjetio da prema podacima 
s ostalih područja RH, sam popis nije dobro odrađen na nivou RH pa je tako i na našem 
području zamjećeno da nisu npr. upisani studenti koji su na školovanju u drugim sredinama 
odnosno stvari na terenu nisu dobro odrađene i ima puno primjedbi. Općina Pitomača poduzima 
već godinama korake u vidu pomoći obiteljima starosti do 40 godina u kupnji zemljišta, stana ili 
kuće na području općine, a  povećana je i naknada za novorođenčad na 2.500,00 kuna, ali 
napominje da je cijela RH u tranziciji i otvaranjem granica mladi su otišli u druge zemlje (Irska, 
Njemačka…). Podsjeća da je opremljena industrijska zona u Kladarama i dane su određene 
pogodnosti gospodarstvenicima u vidu same cijene zemljišta, kilovata struje i zapošljavanja. 
Skreće pažnju na to da se nije pomoglo samo onima u industrijskoj zoni već i privatnom sektoru 
koji ima svoja poduzeća i obrte na drugim lokacijama tako da je i prošle godine isplaćeno cca 
1.000.000,00 kuna upravo za poduzetništvo jer oni i pune općinski proračun. Nadalje navodi da 
je otkupljeno poljoprivredno zemljište i ide se u proširenje zone u Kladarama te se na taj način 
stvaraju uvjeti za razvijanje obrtništva i novozapošljavanje. U svezi klaonice, iznosi mišljenje da 
je na području općine loše stanje po pitanju držanja stoke (krave, svinje) i nije siguran kakvo će 
biti stanje sa spomenutom klaonicom u Čađavici. 
 Gosp. Marin Aragović uključuje se u raspravu i iznosi da je Virovitičko - podravska 
županija u suradnji sa Općinom Čađavica i Vukovarsko - srijemskom županijom krenula u izradu 
dokumentacije za izgradnju klaonice te će se projekt prijaviti na natječaj, a predviđena je kao 
regionalna klaonica za zapadnu Slavoniju u Općini Čađavica. Za siranu iznosi da je već 
izgrađena u Virovitici sredstvima Ministarstva poljoprivrede i Virovitičko - podravske županije 
kroz sporazum za razvoj Slavonije, Baranje i Srijema i izdana je uporabna dozvola te će do kraja 
godine biti pokrenuta proizvodnja. 
 Gosp. Danijel Petković u svezi pitanja za Solarpit d.o.o. odgovara da je tvrtka brisana 
iz registra. 
 Gosp. Marin Aragović potvrđuje da je Općina Pitomača bila samo suvlasnik te tvrtke u 
dijelu od 10% u vrijednosti osnivačkog uloga i ulagači su namjeravali napraviti sušaru za 
sušenje voća i povrća, ali u međuvremenu je Solarpit d.o.o. brisan iz sudskog registra. 
 Gosp. Davor Deskar odgovorio je da se tvrtka Draft d.o.o. javlja na natječaje za sve 
prihvatljive aktivnosti, ali naglašava da su svi natječaji različiti i ne može se ista dokumentacija 
upotrijebiti za različite vrste natječaja već se mora prilagoditi svakom natječaju.  
 Gosp. Željko Grgačić napominje da u Pitomači u Dravskoj ulici (iza Đure Fonjaka) 
postoji geotermalni izvor, ali to je Inina bušotina i na upit županije Općina je dala potvrdan 
odgovor o zainteresiranosti za spomenuto. 
 
 Gosp. Zlatko Majstor ima primjedbu što nije primio odgovor sa prethodne sjednice 
Općinskog vijeća kada je zatražio podatak o tome koliko košta uređivanje web stranice Općine 
Pitomača od strane ICV-a. Upitao je da li Općina ima pretplatu za Virovitički list, u kojem iznosu 



- 4- 

 

 

 

te kada se namjerava uspostava financijske transparentnosti Općine Pitomača jer je to obvezna 
prema zakonskoj odredbi. 
Nadalje pita u svezi povećanja cijena od strane Komunalno Pitomača d.o.o. za održavanje 
grobnih usluga i iznosi podatak da na području općine pitomača cijena održavanja groblja iznosi 
140,00 kn, što je veća cijena nego što je npr. za groblje u Markovom polju u Zagrebu gdje je 
cijena 120,00 kuna i na području naše općine grobnica se naplaćuje duplo tj. po kvadraturi, a 
ne po kubikaži pa smatra da bi se to trebalo ispraviti. Mišljenja je da nema opravdanja za 
poskupljenje. 
 Gosp. Danijel Petković uputio je ispriku zbog nedobivenog odgovora te naveo da će se 
dostaviti pismeni odgovor u svezi postojećeg ugovora sa ICV-om u svezi cijene izrade web 
stranice, a ugovorni odnos za Virovitički list nije se promijenio. Što se tiče transparentnosti, 
navodi da je na stranici Općine Pitomača objavljen link za transparentnost na kojem se može 
dobiti uvid kao što i nalažu zakonske odredbe. 
 Gosp. Zdravko Paša, direktor Komunalno Pitomača d.o.o. iznosi da se cjenik odnosi na 
cijene komunalnih usluga koje se nisu mijenjale od 2008. godine tj. 14 godina te je sada 
korigirana cijena za održavanje groblja. Pojašnjava da je jedna grobnica namijenjena za 4 
grobna mjesta i ovakav cjenik je tako formiran od 1993. godine. Navodi da su groblja koja 
održava Komunalno Pitomača d.o.o. razmještena na 9 različitih lokacija te je oko 90 sprovoda 
godišnje samo u Pitomači, a površine na grobljima treba kositi bar 10 puta godišnje. Također 
iznosi da su porasle cijene goriva i opreme za košnju te je potrebno ukalkulirati plaće radnika i 
povećanje cijena je nužnost da bi tvrtka sa 26  zaposlenih mogla normalno funkcionirati.  
 
 Gosp. Tihomir Gregurek također se osvrnuo na popis stanovništva i činjenicu da je RH 
izgubila 10% ukupnog stanovništva u odnosu na prethodni popis, a Općina Ptiomača 17% 
svojeg stanovništva te je pod hitno potrebno napraviti analizu zbog čega je došlo do toga jer 
ovo što se činilo do sada nije dovoljno. Ujedno je ukazao i na problem skele i rupa na zgradi u 
poslovnom centru sa koje pada žbuka što svi mogu vidjeti prolaskom kroz poslovni centar u 
Pitomači iza bine gdje se održavaju skupovi i zabave što ne izgleda lijepo pa pita tko je 
odgovoran za to. 
 Gosp. Željko Grgačić u svezi popisa stanovništva ponavlja da na cijelom području RH 
popis nije dobro proveden pa čak dolaze prijedlozi iz županija da lokalne jedinice same odrade 
popis stanovništva. Ujedno napominje da i mještani npr. iz Ulice Braće Radića i Vladimira 
Nazora u Pitomači imaju većinom  prebivališta u raznim mjestima van područja općine, a razlog 
smanjenja broja stanovnika je i u većem odljevu ljudi koji uglavnom neće ostati ovdje raditi za 
minimalac već idu u sredine gdje su više plaćeni. 
 Gosp. Manfred Kodžaga potvrđuje da i na našem području ima stanovnika koje 
popisivači nisu obišli.  
 Gosp. Zdravko Paša obavještava da je naručeno idejno rješenje sanacije navedene 
zgrade u poslovnom centru jer je zgrada djelomično konstrukcijski narušena kako ne bi propala 
cijela terasa te se od VTC- projekta čeka rješenje tog probelma odnosno potrebno je izvidjeti 
što uopće napraviti sa istom jer su gredice koje drže uloške na zgradi u raspadu i pitanje je tko 
će to platiti. 
  

TOČKA 1. 
 

 Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog 
otpada na području općine Pitomača. 
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   Gosp. Rikard Bakan  iznosi da je Zakonom o gospodarenju otpadom propisano da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o dodjeli obavljanja javne 
usluge i koncesije za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge. 
 Iz prijedloga je vidljivo da se predlaže davanje KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. 
obavljanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača. 
 Općinsko vijeće bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada  

na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Trgovačkom društvu KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41, čiji je 
osnivač u sto postotnom vlasništvu Općina Pitomača dodjeljuje se obavljanje javne usluge 
prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka dostaviti će se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, 

Radnička cesta 80 u roku osam (8) dana od dana donošenja.  
 

Članak 3. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli obavljanja javne 

usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/18). 
 

Članak 4. 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 

 
TOČKA 2. 

 
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog 

otpada na području općine Pitomača. 
 

  Gosp. Rikard Bakan navodi da se ovom Odlukom kao što i sam naziv govori, 
određuje način pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada od korisnika i to putem 
spremnika kao i prijevoz istog i predaja na daljnju obradu ovlaštenoj osobi. 
 Gosp. Zlatko Majstor konstatira da se nakon usporedbe dolazi do podatka da prema  
primjeni nove Odluke o načinu pružanja javne usluge u gradu Zagrebu cijena prikupljanja 
komunalnog otpada po kanti iznosi 45,00 kn, a na području općine Pitomača bi prema novom 
izračunu iznosila 47,50 kn bez PDV-a. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 3 glasa PROTIV (Zlatko Majstor, 
Siniša Bedeković i Mirna Lovreković) donijelo je 
 

O D L U K U 
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada  

na području općine Pitomača 
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 /Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području 
općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača/. 

TOČKA 3. 
 

   Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine 
Pitomača. 

 
Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da sukladno članku 113. Zakona o gospodarenju 

otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o sprječavanju 
odbacivanja otpada koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere 
uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada, uključujući i kad je to primjenjivo, mjere 
uklanjanja naplavljenog morskog otpada. Mjere uključuju evidentiranje lokacija protuzakonito 
odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu.  

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

 
O D L U K U 

o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Odlukom o sprječavanju odbacivanja otpada  na području općine Pitomača (u daljnjem 
tekstu: Odluka) određuju se posebne mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada na 
području Općine Pitomača te mjere za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada. 
 

Članak 2. 
 Mjere za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje 
protuzakonito odbačenog otpada su: 
- učestala kontrola lokacija od strane komunalnog redara putem Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pitomača (komunalnog redarstva), 
- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, 
- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti ili obrasca elektroničkim putem o protuzakonito 
odbačenom otpadu, 
- objava informacija o telefonskom broju i ovlaštenoj osobi kojoj je moguće prijaviti 
protuzakonito odbačen otpad, 
- uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 
- davanje informacija i distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem davatelja javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača te o načinu zbrinjavanja 
ostalih vrsta otpada, 
- uspostava mrežne stranice i ažurno održavanje mrežne stranice sa svim bitnim informacijama 
o gospodarenju otpadom na svojem području, 
- osiguranje godišnje provedbe informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na 
svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu te informativne izdavanje publikacije o 
gospodarenju otpadom, 
- periodične akcije uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada u suradnji s davateljem javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača. 
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Članak 3. 
  Mjere iz članka 2. ove Odluke provodi osoba koja obavlja poslove službe nadležne za 
komunalni red jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: komunalni redar). 
  

Članak 4. 
 Za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine 
Pitomača. 

Članak 5. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za sprečavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i  mjerama za otklanjanje odbačenog otpada na području 
općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 8/18). 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 

 
 

TOČKA 4. 
  

Razmatranje Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 
područje općine Pitomača za 2021. godinu. 
  

Temeljem zakonske obveze Izvješće je dostavljeno u materijalima te predsjednik otvara 
raspravu. 

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

  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 

za područje općine Pitomača za 2021. godinu 
 

I. 
Zaključkom o usvajanju Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 

područje općine Pitomača za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Zaključak) usvaja se Izvješće o 
Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. 
godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće).  

 
II. 

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka. Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke I. 
dostavljaju se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 
državne uprave za vatrogastvo.  

 
III. 

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

 
TOČKA 5. 
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Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da će nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva 
poljoprivrede biti potrebno provesti postupak raspisivanja natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta te se predlaže imenovanje Povjerenstva, a u isto se predlažu: Rikard Bakan za 
predsjednika te Tomislav Lovreković, Marinko Barčan, Mirela Tudić-Rengel i Krunoslav Bedeković 
za članove čime je ispoštivana zakonska obveza da se u Povjerenstvo imenuju dva člana iz redova 
predstavnika Općinskog vijeća te tri stručne osobe tj. poljoprivredne, pravne i geodetske struke. 

 
Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 11 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (Zlatko Majstor, 

Tihomir Gregurek i Mirna Lovreković), donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
I. 

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:  

- Rikard Bakan, dipl.oec., za predsjednika, 
  - Tomislav Lovreković, za člana, 
  - Marinko Barčan, dipl.ing.agr., za člana,  

- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu, 
- Krunoslav Bedeković, geodet. 
 

II. 
Članovi Povjerenstva iz točke I. ove Odluke kao i članovi njihovih obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su 
u nadležnosti rada tog Povjerenstva.  
 

III. 
Stupanjem  na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/18).  

 
IV. 

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

 
TOČKA 6. 

 
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Pitomača. 
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Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da je također potrebno imenovati i Povjerenstvo za 
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta, a u isto se predlažu: Zlatko Novak-Jembri za 
predsjednika te Mirela Tudić-Rengel i Ana Kovač za članice. 
 

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

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta  
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
I. 

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:  

- Zlatko Novak - Jembri, ing.agr., za predsjednika,  
- Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., za članicu, 

  - Ana Kovač, dipl.ing.geod., za članicu. 
 

II. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/18).  
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će su u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača.  
 

TOČKA 7. 
 

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

 
 Gosp. Rikard Bakan podsjeća da uskoro kreće realizacija 2. faze projekta „Igraonica 
sreće“ u Dječjem vrtiću “Potočnica” za koju je predviđeno da će trajati do 30. rujna 2023. 
godine  
i za što su odobrena sredstva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 
politike, a u istom je predviđeno zapošljavanje određenih djelatnika (logoped / psiholog, 
projektni asistent, odgojitelj, kuharica, spremačica) te je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
predložilo izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ na način da se u istom predvide radna mjesta: administrativni djelatnik, stručni 
suradnik - psiholog, stručni suradnik - logoped te da se poveća broj radnih mjesta 
odgojitelja/ice na 22 i spremača/ice na 4. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o V. Izmjenama 



- 10- 

 

 

 

 i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  
Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

 
I. 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o V. Izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:601-02/21- 
02/24, URBROJ:2189-16-2-22-02, koje je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 
6. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2022. godine.  
 

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

 
III. 

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

TOČKA 8. 
 

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je gosp. Rajko Stilinović s danom 01. travnja 2021. 
godine imenovan vršiteljem dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ do imenovanja 
ravnatelja Centra za kulturu, a najduže do godinu dana. Stoga je potrebno raspisati javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Tihomir 
Gregurek) donijelo je 

 
O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  
Centra za kulturu „Drago Britvić“ 

 
 

Članak 1. 
          Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Centra za kulturu „Drago Britvić“ na vrijeme od četiri (4) godine, puno radno vrijeme. 

  
Članak 2. 

         Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 8 dana, a objaviti će se u “Narodnim 
novinama”, dnevnom tisku te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 
         Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih prijava provest će Stručno vijeće Centra za 
kulturu „Drago Britvić“ koji će Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu 
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor ravnatelja/ravnateljice. 
 

Članak 3. 
         U Javnom natječaju objaviti će se uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, traženi dokazi o 
ispunjavanju uvjeta, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok 
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u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru. 
 

Članak 4. 
 Tekst javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke prilaže se istoj i čini njezin sastavni dio. 
 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

TOČKA 9. 
 

 
Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 

2015. - 2020. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi prijedlog za donošenje odluke o produljenju važenja postojeće 
Stretegije razvoja Općine Pitomača prvenstveno zbog potrebe prijava na određene natječaje 
ministarstava i fondova EU te napominje da je u tijeku postupak za izradu nove strategije. 
 Gosp. Zlatko Majstor upitao je kome se namjerava povjeriti izrada nove strategije, na 
što je gosp. Danijel Petković odgovorio da je jednoj od prethodnih sjednica donijeta Odluka o 
pokretanju izrade, a istu će izvršiti tvrtka Mobes kvaliteta iz Iloka. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Siniša Bedeković) i 1 
SUZDRŽANIM glasom (Tihomir Gregurek) donijelo je    

 
O D L U K U 

o produljenju važenja Strategije razvoja  
Općine Pitomača 2015. - 2020.  

 
Članak 1. 

 Odlukom o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020. (u 
daljnjem tekstu: Odluka) produljuje se važenje Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020. 
godine, do dana 31. prosinca 2022. godine.  
 

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

 
 

 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 7. sjednicu Općinskog vijeća 
u 19:50 sati i zahvaljuje na odazivu. 

  
                

                                               
PREDSJEDNIK: 

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


