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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

1. 
 

Na temelju članka 119. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)  i 

članka 29. Statuta Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 

1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine 

Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 

2022. godine, 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 

5.000.000,00 kuna 

(petmilijunakuna/ništalipa) u svrhu realizacije 

započetih EU projekata, a sukladno ponudi 

Erste & Steiermarkische Bank d.d. od 

16.05.2022. godine, koja čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača na 

5. sjednici održanoj 22. studenoga 2021. 

godine donijelo je Odluku o kratkoročnom 

zaduživanju Općine Pitomača („Službene 

novine“ Općine Pitomača broj 8/21) temeljem 

koje se je Općina Pitomača  kratkoročno 

zadužila putem revolving kredita Erste & 

Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 

4.000.000,00 kuna 

(četirimilijunakuna/ništalipa) na razdoblje 

najduže do 12 mjeseci. 

Utvrđuje se da je Općina Pitomača 

kredit iz stavka 1. ovog članka u potpunosti 

vratila  te je isti zatvoren.  

 

Članak 3. 

Člankom 119. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj 144/21) propisano je 

da se jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave može kratkoročno zadužiti 

isključivo za premošćivanje jaza nastalog 

zbog različite dinamike priljeva sredstava i 

dospijeća obaveza, a 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 za 

premošćivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća 

obaveza, a najduže do 12 mjeseci. 

 

Članak 4. 

Općina Pitomača daje financijsko 

osiguranje u obliku zadužnice Erste & 

Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 

5.000.000,00 kuna 

(petmilijunakuna/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 5. 

Ovom Odlukom, daje se suglasnost 

Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora 

o kreditu iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

KLASA: 403-01/22-01/01 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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PREDSJEDNIK:                                                                                    

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

                                                                 

2. 
 

Na temelju članka 29. Statuta Općine 

Pitomača ("Službene novine" Općine 

Pitomača, broj 1/21. i 4/21), članka 23. 

Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača 

("Službene novine" Općine Pitomača broj 

2/11) i prijedloga Povjerenstva za dodjelu 

javnih priznanja, Općinsko vijeće Općine 

Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 

2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnih priznanja Općine 

Pitomača 

 

Članak 1. 

 Javna priznanja Općine Pitomača u 

2022. godini dodjeljuju se niže navedenim 

pravnim i fizičkim osobama: 

 

1. SREBRNA PLAKETA "GRB OPĆINE 

PITOMAČA" 

 

 - LIMENA GLAZBA PITOMAČA, 

Pitomača - za trajni doprinos i iznimna 

postignuća organiziranog rada u oblasti 

glazbe kroz 100 godina postojanja, 

 

 - ODRED IZVIĐAČA 

"BILOGORCI", Sedlarica - za trajni 

doprinos i iznimna postignuća u izviđačkim 

aktivnostima i promidžbi Općine Pitomača 

kroz 50 godina postojanja. 

 

2. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S 

LIKOM PETRA PRERADOVIĆA: 

 

         - MARIJANA DIJAKOVIĆ iz 

Pitomače, za dugogodišnji rad i osobiti 

doprinos u razvoju obrtništva, 

 

- VLATKA JANOŠEVIĆ, dr.med. iz 

Pitomače, za dugogodišnji rad i osobiti 

doprinos u području zdravstva, 

 - STJEPAN LACH iz Turnašice, za 

osobiti doprinos na području glazbe i 

promidžbe Općine Pitomača i podravskog 

kraja, 

 - MARIJA ŠPOLJARIĆ iz 

Grabrovnice, za dugogodišnji rad i osobiti 

doprinos  očuvanju i promicanju kulturne 

baštine pitomačkog kraja, 

 - KOVAČKA RADIONICA 

"TRSTENJAK" vlasnika Marijana 

Trstenjaka iz Velike Črešnjevice, za osobiti 

doprinos u razvoju obrtništva i očuvanju 

kovačke djelatnosti kroz 120 godina 

kontinuiranog rada. 

 

 3. PRIZNANJE S LIKOM PETRA 

PRERADOVIĆA 

 

 - učenici završnog razreda Osnovne 

škole Petra Preradovića i učenici završnog 

razreda Srednje škole Stjepana Sulimanca za 

izvrsne učeničke uspjehe. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka objaviti će se u 

"Službenim novinama" Općine Pitomača. 

 

 

KLASA: 061-01/22-01/01 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

     

      PREDSJEDNIK: 

       Rikard Bakan, 

mag.oec.,v.r. 

 

3. 
 

Na temelju članka 5, 7. i 9. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne  
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promidžbe i referenduma („Narodne novine“ 
broj 29/19. i 98/19) i članka 29. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača broj 1/21. i 4/21) Općinsko vijeće 
Općine Pitomača, na 9. sjednici održanoj 23. 
svibnja 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

o  izmjeni Odluke o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Pitomača za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o raspoređivanju sredstava 

za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. 

godinu („Službene novine“ Općine Pitomača 

broj 9/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 

3. mijenja se i glasi: 

 

„Iznos sredstava za svakog člana u 

Općinskom vijeću utvrđuje se u godišnjem 

iznosu od  3.500,00 kuna, tako da se 

sredstva raspoređuju pojedinoj političkoj 

stranci razmjerno broju njenih članova u 

Općinskom vijeću, kako slijedi:  

    

- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - 

HDZ (9 članova)             31.500,00 kuna, 

- DOMOVINSKI POKRET - DP, ZELENA LISTA, 

HRVATSKA SELJAČKA    STRANKA BRAĆE 

RADIĆ - HSS BRAĆE RADIĆ  - DOMOVINSKI 

POKRET - DP (1 član)          3.500,00 kuna, 

- ZELENA LISTA (1 član)      3.500,00 kuna, 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE - SDP (2 člana)   7.000,00 kuna, 

- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS (1 

član)                   3.500,00 kuna, 

- HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE - 

HSPD (1 član)                  3.500,00 kuna.“.                                                                               

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

KLASA: 402-01/21-01/02 

URBROJ: 2189-16-22-3 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                

      PREDSJEDNIK:     

                         Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

 

4. 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 

96/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

153/09, 143/12. i 152/14), članka 35. Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 

60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15, 

123/17, 98/19. i 144/20)  i članka 29. Statuta 

Općine Pitomača (“Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. 

svibnja 2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, 

korištenja i upravljanja imovinom 
u vlasništvu Općine Pitomača 

O  
Članak 1. 

U Odluci o načinu raspolaganja, 

korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 8/21) (u daljnjem tekstu: 

Odluka) u članku 42. iza stavka 2. dodaje se 

novi stavak 3. koji glasi: 

Iznimno, Općina može jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave 

te pravnim osobama u vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dati na korištenje i upravljanje 
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nekretnine u svom vlasništvu bez provođenja 

javnog natječaja i bez naknade, ako je to u 

interesu i cilju općeg gospodarskog i 

socijalnog napretka njezinih građana, osim 

ako posebnim zakonom nije drugačije 

određeno. 

 

Članak 2. 

 Dosadašnji stavak 3. postaje stavkom 

4. te se mijenja i glasi: 

„Odluku iz stavka 1. i 3. ovog članka 

donosi Općinsko vijeće.“. 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavkom 

5. 

 

Članak 3. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“  

Općine Pitomača. 

   

KLASA: 940-01/22-01/09 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                  

PREDSJEDNIK:                                                                                                  

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

 

5. 

 
Na temelju članka 61. stavka 4. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19. i 144/20) i članka 29. Statuta Općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Pitomača, na 9. sjednici održanoj 

dana 23. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O III. IZMJENAMA ODLUKE O 

POSTUPKU IZBORA ČLANOVA  

VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA 

PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 

Članak 1. 

 U Odluci o postupku izbora članova 
Vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača broj 4/16, 6/16. i 7/20) (u daljnjem 
tekstu: Odluka) u članku 11. stavku 4. iza 
riječi povjerenstva stavlja se točka, a riječi „i 
potvrda o podacima iz kaznene evidencija 
Ministarstva pravosuđa“ brišu se. 
 U članku 11. stavak 5. briše se. 

 

Članak 2. 

Članak 33. mijenja se i glasi: 

 „U Vijeće se bira broj članova kako 

slijedi: 

1. Mjesni odbor Pitomača – 13 članova, 

2. Mjesni odbor Dinjevac – 7 članova, 

3. Mjesni odbor Grabrovnica – 7 članova, 

4. Mjesni odbor Kladare – 7 članova, 

5. Mjesni odbor Križnica – 7 članova, 

6. Mjesni odbor Mala Črešnjevica – 7 članova, 

7. Mjesni odbor Otrovanec – 7 članova, 

8. Mjesni odbor Stari Gradac – 7 članova, 

9. Mjesni odbor Starogradački Marof – 7 

članova, 

10. Mjesni odbor Turnašica – 7 članova, 

11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica – 7 

članova, 

12. Mjesni odbor Sedlarica – 7 članova.“. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u "Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

 

KLASA: 024-08/22-01/01 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022.   

                                                         

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                     

PREDSJEDNIK:                                                                                              

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
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6. 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona 

o sprječavanju sukoba interesa („Narodne 

novine“ broj 143/21) i članka 29. Statuta 

Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. 

svibnja 2022. godine, donijelo je 

 

K O D E K S    P O N A Š A N J A  

članova Općinskog vijeća  

Općine Pitomača 

  

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Kodeksom ponašanja članova 

Općinskog vijeća Općine Pitomača (u 

daljnjem tekstu: Kodeks) uređuje se 

sprječavanje sukoba interesa između 

privatnog i javnog interes u obnašanju 

dužnosti članova Općinskog vijeća Općine 

Pitomača (u daljnjem tekstu: član Općinskog 

vijeća), temeljna etička načela, upravljanje 

sukobom interesa, način praćenja primjene 

Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama 

Kodeksa te druga pitanja od značaja za 

sprječavanje sukoba interesa. 

Članak 2. 

Svrha ovog Kodeksa je jačanje 

integriteta, objektivnosti, nepristranosti i 

transparentnosti u obnašanju dužnosti 

članova Općinskog vijeća, promicanje  

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se 

zasnivaju na temeljnim društvenim 

vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim 

običajima te jačanje povjerenja građana  u 

nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostava 

primjerene razine odgovornog ponašanja, 

korektnog odnosa i kulture dijaloga u 

obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na 

savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, 

objektivnost i odgovornost u obavljanju 

dužnosti člana Općinskog vijeća.  

 

 

Članak 3. 

Odredbe iz glava II. TEMELJNA 

ETIČKA NAČELA i III. SPRJEČAVANJE 

SUKOBA INTERESA ovog Kodeksa odnose se 

i na Općinskog načelnika Općine Pitomača (u 

daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i 

zamjenika Općinskog načelnika Općine 

Pitomača (u daljnjem tekstu: zamjenik 

Općinskog načelnika) te na članove radnih 

tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača (u 

daljnjem tekstu: članovi radnih tijela). 

 

Članak 4. 

U ovome Kodeksu pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje: 

- diskriminacija je svako postupanje kojim se 
neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od 
druge osobe u usporedivoj situaciji, na 
temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog 
podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, 
jezika, vjere, političkoga ili drugog 
opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih 
obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog 
položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj 
stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih 
poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa 
sa službenikom ili dužnosnikom Općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Općina), 
- povezane osobe su bračni ili izvanbračni 
drug nositelja političke dužnosti, životni 
partner i neformalni životni partner, njegovi 
srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i 
sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe 
koje se prema drugim osnovama i 
okolnostima opravdano mogu smatrati 
interesno povezanima s nositeljem političke 
dužnosti, 
- poslovni odnos  odnosi se na ugovore o 
javnoj nabavi, kupoprodaju, zakup, najam, 
državne potpore i druge oblike izravnog 
stjecanja sredstava od tijela javne vlasti, na 
koncesije, koncesijska odobrenja i ugovore 
javno-privatnog partnerstva, osim državnih 
potpora u slučaju elementarnih nepogoda 
- poslovni subjekti su trgovačka društva, 
ustanove i druge pravne osobe te drugi 
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subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, 
zadruge, obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva i nositelji samostalnih 
djelatnosti te nositelji i članovi drugih 
poslovnih subjekata osnovanih na temelju 
zakona, 
- privatni interes obuhvaća imovinsku i 
neimovinsku korist nositelja političkih 
dužnosti i povezanih osoba, 
- uznemiravanje je svako neprimjereno 
ponašanje prema drugoj osobi koja ima za 
cilj ili koja stvarno predstavlja povredu 
osobnog dostojanstva, ometa obavljanje 
poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni 
ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih 
ili drugih okolnosti koje drugu osobu 
zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i 
pritisak na osobu koja je odbila 
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga 
je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, 

a imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod. 

 

II. TEMELJNA ETIČKA NAČELA  

 

Članak 5. 

Etička načela kojih se član Općinskog 

vijeća dužan pridržavati u obnašanju dužnosti 

čuvajući vlastitu vjerodostojnost i 

dostojanstvo dužnosti koju obnaša su: 

1. načelo časnog, poštenog, savjesnog, 
odgovornog i nepristranog postupanja te 
zaštite vlastite vjerodostojnosti, 

2. načelo osobne odgovornosti, 
3. načelo zaštite javnog interesa, 
4. načelo transparetnosti, 
5. načelo očuvanja povjerenja građana, 
6. načelo javnosti, 
7. načelo uzornosti, 
8. načelo racionalnog korištenja javnih resursa. 

 

1. Načelo časnog, poštenog, savjesnog, 

odgovornog i nepristranog postupanja 

te zaštite vlastite vjerodostojnosti  

Članak 6. 

Član Općinskog vijeća u obnašanju 

javne dužnosti mora postupati časno, 

pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano 

čuvajući vlastitu vjerodostojnost i 

dostojanstvo povjerene mu dužnosti te 

povjerenje građana. 

 

2. Načelo osobne odgovornosti  

Članak 7. 

Član Općinskog vijeća osobno je 

odgovoran za svoje djelovanje u obnašanju 

javne dužnosti na koje je imenovan odnosno 

izabran prema tijelu ili građanima koji su ga 

imenovali ili izabrali. 

 

3. Načelo zaštite javnog interesa   

Članak 8. 

Član Općinskog vijeća ne smije 

koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili 

probitak osobe koja je s njima povezana. 

Član Općinskog vijeća ne smije biti ni u 

kakvom odnosu ovisnosti prema osobama 

koje bi mogle utjecati na njihovu 

objektivnost. 

 

4. Načelo transparentnosti   

Članak 9. 

Građani imaju pravo biti upoznati s 

ponašanjem člana Općinskog vijeća kao javne 

osobe, a koje je u vezi s obnašanjem njegove 

dužnosti. 

 

5. Načelo očuvanja povjerenja građana  

 

Članak 10. 

Član Općinskog vijeća je dužan čuvati 

povjerenje građana te paziti na očuvanje 

vlastitog integriteta te se od njega zahtijeva 

izbjegavanje situacija koje narušavaju 

njegovu objektivnost i nepristranost u 

obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti, 

član Općinskog vijeća se mora ponašati na 

način kojim čuva i unaprjeđuje povjerenje 

javnosti u integritet, nepristranost i 

učinkovitost tijela vlasti u kojem obnaša 

dužnost. 

 

6. Načelo javnosti  

 

Članak 11. 
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 U svim oblicima javnih nastupa i 

djelovanja, član Općinskog vijeća će iznositi 

stavove tijela u kojem obnaša dužnost u 

skladu s propisima te osigurava 

transparentnost u obnašanju dužnosti i 

transparentnost tijela u kojem obnaša 

dužnost.  

Član Općinskog vijeća je dužan, u 

skladu sa svojim ovlastima, javnosti 

pravovremeno pružiti potrebne informacije 

vezane uz dužnost koju obnaša i svoje 

vlastito postupanje, ako to nije u suprotnosti 

s posebnim propisima. 

 

7. Načelo uzornosti  

 

Članak 12. 

Član Općinskog vijeća treba biti 

uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u 

svojim odnosima s građanima i medijima, 

tako i u svojim odnosima s ostalim 

dužnosnicima, službenicima i namještenicima.  

Pri korištenju bilo kojeg sredstva 

komunikacije, uključujući i komunikaciju na 

društvenim mrežama, član Općinskog vijeća 

je dužan čuvati osobni ugled i ugled 

Općinskog vijeća. U tom smislu, potrebno je 

da član Općinskog vijeća vlastitim primjerom 

potiče druge članove predstavničkog tijela na 

kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, 

dobre međuljudske odnose, kolegijalnost i 

suradnju te odgovoran odnos prema 

građanima.  

 

8. Načelo racionalnog korištenja javnih 

resursa   

 

Članak 13. 

Obnašajući dužnost, član Općinskog 

vijeća treba osigurati da se s ljudskim i 

materijalnim  

resursima upravlja i koristi na zakonit, 

učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, 

isključivo u cilju ostvarenja javnog interesa. 

 

Članak 14. 

Član Općinskog vijeća dužan je 

primjenjivati načela utvrđena ovim Kodeksom 

u odnosu prema građanima i medijima, u 

međusobnim odnosima, odnosima prema 

drugim dužnosnicima, službenicima i 

namještenicima te odnosu prema Općinskom 

vijeću u kojem obnaša dužnost, kao i drugim 

tijelima. 

Član Općinskog vijeća dužan je 

kontinuirano paziti na poštivanje etičkih 

načela, svojim primjerom postaviti standarde 

u predstavničkom tijelu u kojem obnaša 

dužnost, kao i spriječiti potencijalni odnosno 

stvarni sukob interesa, te da se ne može 

ispričati za nepoznavanje obaveza i 

odgovornosti koje proizlaze iz ovog Kodeksa. 

 

III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA 

 

Članak 15. 

Član Općinskog vijeća ne smije ni na 

koji način pogodovati sebi ili osobama s kojim 

je povezan niti se svojim dužnošću smije 

koristiti kako bi ostvario neke svoje  privatne 

interese ili interese povezanih osoba. 

 

Članak 16. 

 U obnašanju javne dužnosti član 

Općinskog vijeća ne smiju svoj privatni 

interes stavljati ispred javnog interesa. 

 

Članak 17. 

Sukob interesa situacija je u kojoj je 

privatni interes člana Općinskog vijeća u 

suprotnosti s javnim interesom, a posebice: 

-kada je privatni interes člana Općinskog 

vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati 

da je utjecao na njegovu nepristranost u 

obavljanju javne dužnosti (stvarni sukob 

interesa), 

-kada privatni interes člana Općinskog vijeća 

može utjecati na njegovu nepristranost u 

obavljanju javne dužnosti (potencijalni sukob 

interesa). 

 

Članak 18. 

Članu Općinskog vijeća zabranjeno je: 
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- primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi 
radi obavljanja dužnosti, 
- ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 
jednakosti pred zakonom, 
- zlouporabiti posebna prava člana Općinskog 
vijeća koja proizlaze ili su potrebna za 
obavljanje dužnosti, 
- primiti dodatnu naknadu za poslove 
obnašanja javne dužnosti, 
- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili 
uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili 
utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi 
osobnog probitka ili probitka povezane osobe, 
- obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u 
zamjenu za dar ili obećanje dara, 
- utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o 
javnoj nabavi, 
- koristiti povlaštene informacije o djelovanju 
državnih tijela radi osobnog probitka ili 
probitka povezane osobe, 
- na drugi način koristiti položaj nositelja 
političkih dužnosti utjecanjem na odluku tijela 
javne vlasti ili osoba koje su u njima 
zaposlene kako bi postigli osobni probitak ili 
probitak povezane osobe, neku povlasticu ili 
pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način 
interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj 
osobi. 
 

Članak 19. 

Član Općinskog vijeća obvezan je 

čuvati povjerljive informacije i podatke za 

koje imaju saznanja u obnašanju dužnosti, a 

koje nisu obavezni javno objaviti u skladu sa 

zakonom.  

Na postupanje s informacijama i 

podacima koje saznaju u obnašanju dužnosti 

član Općinskog vijeća treba paziti na odredbe 

propisa kojima se uređuje tajnost podataka 

te zaštita osobnih podataka. 

 

Članak 20. 

Član Općinskog vijeća dužan je prema 

svim građanima jednako postupati, bez 

diskriminacije ili povlašćivanja na temelju 

srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke 

pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih 

uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, 

socijalnog položaja, spola, seksualne 

orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili 

po drugim osnovama. 

 

IV. UPRAVLJANJE SUKOBOM INTERESA 

 

Članak 21. 

Član Općinskog vijeća prije stupanja 

na dužnost, odnosno u roku od 60 dana od 

imenovanja, treba urediti svoje privatne 

poslove u svrhu sprječavanja predvidljivog 

sukoba interesa te o razrješenju sukoba 

interesa, ukoliko do njega dođe.  

 

Članak 22. 

Član Općinskog vijeća, dužan je 

pravovremeno prepoznati okolnosti koje bi 

mogle dovesti u situaciju sukoba interesa, 

deklarirati ih prema javnosti i drugim 

dionicima u određenom postupku. 

 

Članak 23. 

Član Općinskog vijeća obvezan je 

izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke 

koja utječe na njegov poslovni interes ili 

poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 

KODEKSA 

 

Članak 24. 

 Primjenu Kodeksa prate Etički odbor i 

Vijeće časti. 

 

1. Etički odbor 

Članak 25. 

 Etički odbor čine predsjednik i dva 

člana. 

           Predsjednika i članove imenuje i 

razrješuje Općinsko vijeće.  

           Mandat predsjednika i članova 

počinje danom stupanja na snagu 

imenovanja, traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća, a iste se osobe mogu 

ponovno imenovati. 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje 

se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda 

u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga 

odbora ne može biti nositelj političke 

dužnosti, niti član političke stranke, odnosno 
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kandidat nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću. 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz 

reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz 

vlasti i jedan iz oporbe. 

 

2. Vijeće časti 

 

Članak 26. 

Vijeće časti  čine predsjednik i četiri 

člana. 

Predsjednika i članove imenuje i 

razrješuje Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i članova počinje 

danom stupanja na snagu imenovanja, traje 

do isteka mandata članova Općinskog vijeća, 

a iste se osobe mogu ponovno imenovati. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti 

imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga 

javnog ugleda u lokalnoj zajednici.  

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne 

mogu biti nositelji političkih dužnosti, niti 

članovi političke stranke, odnosno kandidati 

nezavisne liste zastupljene u Općinskom 

vijeću.  

 

Članak 27. 

Etički odbor pokreće postupak na 

vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog 

vijeća, člana radnog tijela, radnog tijela, 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika, službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela ili po prijavi 

građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime 

prijavitelja, ime i prezime člana Općinskog 

vijeća koji se prijavljuje za povredu odredaba 

Kodeksa uz navođenje odredbe ovog Kodeksa 

koja je povrijeđena.    

Etički odbor ne postupa po anonimnim 

prijavama. 

Etički odbor može od podnositelja 

prijave zatražiti dopunu prijave odnosno 

dodatna pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 28. 

Etički odbor obavještava člana 

Općinskog vijeća protiv kojeg je podnesena 

prijava i poziva ga da u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti Etičkog odbora 

dostavi pisano očitovanja o iznesenim 

činjenicama i okolnostima u prijavi. 

Ako član Općinskog vijeća ne dostavi 

pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 

vođenjem postupka po prijavi. 

Etički odbor donosi odluke na sjednici 

većinom glasova. 

 

Članak 29. 

Etički odbor u roku od 60 dana od 

zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću 

donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. 

Ako je prijava podnesena protiv člana 

Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u 

postupku po prijavi i u odlučivanju. 

 

Članak 30. 

Za povredu odredba ovog Kodeksa, 

Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 

upozorenje ili preporuku za otklanjanje 

uzroka postojanja sukoba interesa odnosno 

za usklađivanje načina djelovanja člana 

Općinskog vijeća s odredbama ovog Kodeksa. 

Protiv odluke Općinskog vijeća, član 

Općinskog vijeća može u roku od 8 dana od 

dana primitka odluke podnijeti prigovor 

Vijeću časti. 

Članak 31. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici 

većinom glasova svih članova u roku od 15 

dana od dana podnesenog prigovora. 

Vijeće časti može odbiti prigovor i 

potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti 

prigovor i preinačiti ili poništiti odluku 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 32. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće 

časti na odgovarajući način primjenjuju se 

odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Pitomača. 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i 

Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za 
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rad i druga primanja sukladno Odluci o  visini 

naknade članovima Općinskog vijeća i 

članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Pitomača. 

 

Članak 33. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti 

objavljuju se u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača i na mrežnoj stranici Općine.   

VI. PRIMJENA KODEKSA 

 

Članak 34. 

Član Općinskog vijeća kontinuirano se 

edukacira o provedbi Zakona o sprečavanju 

sukoba interesa odnosno općenito na teme iz 

područja jačanja integriteta članova 

predstavničkog tijela. 

 

Članak 35. 

Član Općinskog vijeća ima obvezu: 

- da pisanim putem u roku od 15 dana od 

dana stupanja na dužnost ili stjecanja udjela 

obavijesti predsjednika Općinskog vijeća ako 

ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog 

subjekta, 

- da pisanim putem u roku od 15 dana 

obavijesti Općinsko vijeće o stupanju u 

poslovni odnos poslovnih subjekata u 

njegovu vlasništvu i vlasništvu članova 

njegove obitelji s Općinom te s trgovačkim 

društvima i drugim pravnim osobama kojima 

je Općina osnivač ili član. 

Popis udjela iz stavka 1. alineje 1. 

ovog članka treba biti javno dostupan na 

mrežnim stranicama Općine.  

 

VII.  ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 36. 

Danom stupanja na snagu ovog 

Kodeksa prestaje važiti Etički kodeks nositelja 

političkih dužnosti u Općini Pitomača 

(„Službene novine“ broj 6/19). 

 

Članak 37. 

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

KLASA: 024-02/22-01/15 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

                            PREDSJEDNIK:                                                           

                      Rikard Bakan,mag.oec, v.r. 

 

7. 

                                                                

            Na temelju članka 103. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19. i 
144/21) i članka 29. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 
1/21. i 4/21) Općinsko vijeće Općine 
Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 
2022. godine donijelo je 
 

O D L U K U 

o izmjenama Odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj uporabi  

 

Članak 1. 

 U Odluci o  ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi („Službene novine“ 

Općine Pitomača broj 10/20) članak 1. 

mijenja se i glasi: 

 

„Odlukom o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: 

Odluka) ukida se status javnog dobra u općoj 

uporabi Općine Pitomača, OIB: 80888897427, 

Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača na 

nekretnini oznake kčbr. 8921/4 PITOMAČA, 

ULICA STJEPANA SULIMANCA, 

NERAZVRSTANA CESTA, površine 184 m2 

upisano u zk.ul.br. 10976 k.o. Pitomača. 

Na nekretnini iz stavka 1. ovog članka 

ukida se status javnog dobra u općoj uporabi 

s obzirom da isto u naravi ne predstavlja 

javno dobro u općoj uporabi.“. 

 

Članak 2. 
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Članak 2. mijenja se i glasi: 

 Za nekretninu iz članka 1. stavka 1. 

ove Odluke zatražit će se od Općinskog suda 

u Virovitici, Zemljišnoknjižnog odjela 

Pitomača brisanje statusa javnog dobra u 

općoj uporabi. 

 

 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 

 

KLASA: 940-01/20-01/15 
URBROJ: 2189-16-22-5 
Pitomača, 23. svibnja 2022. 
                                                        

  OPĆINA PITOMAČA                                

OPĆINSKO VIJEĆE                   

      

         PREDSJEDNIK:                

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

 

8.                      

 

Na temelju članka 29.  Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na 9. sjednici održanoj dana 
23. svibnja 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju 
„Izgradnja pješačke staze u  

naselju Otrovanec“ 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost 
Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 
26/1, za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju „Izgradnja 
pješačke staze u naselju Otrovanec“. 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke 
planira se prijaviti na natječaj Lokalne 
akcijske grupe ''Virovitički prsten'' za 
provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće 
društvene infrastrukture u svrhu podizanja 
kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 
7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj iz 
stavka 1. ovog članka, ovom Odlukom ujedno 
se daje i suglasnost Općini Pitomača za 
prijavu na natječaj.  

 
 

Članak 3. 
Ova suglasnost daje se sukladno 

člancima 29. i 30. Pravilnika o provedbi mjere 
07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima (“Narodne novine” broj 48/18). 

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. 

 

KLASA: 901-01/22-01/06 

URBROJ: 2189-16-22-1 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

         
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                                     
PREDSJEDNIK: 

       Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

9.  
 

Na temelju članka 29.  Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/21. i 4/21), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na svojoj 9. sjednici 
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održanoj dana 23. svibnja 2022. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju 

„Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta 
u naselju Otrovanec“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost 
Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja  
26/1, za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju 
„Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u 
naselju Otrovanec“. 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke 
planira se prijaviti na natječaj Lokalne 
akcijske grupe ''Virovitički prsten'' za 
provedbu tipa operacije 2.1.1. ''Razvoj opće 
društvene infrastrukture u svrhu podizanja 
kvalitete života stanovnika LAG-a'' (T.O. 
7.4.1. iz PRR RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj iz 
stavka 1. ovog članka, ovom Odlukom ujedno 
se daje i suglasnost Općini Pitomača za 
prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

Ova suglasnost daje se sukladno 
člancima 29. i 30. Pravilnika o provedbi mjere 
07 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima (“Narodne novine” broj  48/18). 

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. 

 

KLASA: 901-01/22-01/05 

URBROJ: 2189-16-22-1 

Pitomača, 23. svibnja 2022.  

         
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                  
                        PREDSJEDNIK:                                                      

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
                     

                                   

10. 

 

Na temelju članaka 48. i 49. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13. i 98/19) i 

članka 29. Statuta Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 

1/21. i 4/21), Općinsko vijeće Općine 

Pitomača na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 

2022. godine, donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

 o mjerilima za naplatu usluga korisnika 

programa  Dječjeg vrtića „Potočnica“  

 

Članak 1. 

Odlukom o mjerilima za naplatu 

usluga korisnika programa Dječjeg vrtića 

„Potočnica“ (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuje se visina, uvjeti i način plaćanja 

učešća roditelja/skrbnika/udomitelja u cijeni 

programa Dječjeg vrtića „Potočnica“ (u 

daljnjem tekstu: Dječji vrtić). 

Roditelj/skrbnik/udomitelj djeteta (u 

daljnjem tekstu: korisnik usluge) dužan je 

sudjelovati u cijeni programa koji ostvaruje 

njegovo dijete na način utvrđen ovom 

Odlukom te Odlukom 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 2. 
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Programi Dječjeg vrtića organiziraju 

se kao redoviti jaslički program i redoviti 

vrtićki program (10-satni boravak), kraći 

program (engleska, dramsko - lutkarska, 

glazbena, likovna, sportska radionica i sl.) te 

dodatni program predškole (tzv. mala škola). 

Programi Dječjeg vrtića organiziraju 

se za 5 radnih dana tjedno. Praznikom, 

subotom i nedjeljom vrtić ne ostvaruje 

programe. 

                             

 

 

                     

Članak 3. 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. 

kolovoza, Dječji vrtić ostvaruje samo  

redovite programe prema iskazanom interesu 

roditelja. 

 

Članak 4. 

Sudjelovanje korisnika usluge s 

prebivalištem na području općine Pitomača u 

cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju 

u Dječjem vrtiću određuje se ovisno o vrsti i 

trajanju programa te dodatnim olakšicama. 

Ekonomska cijena smještaja djece za 

ostvarivanje programa iz članka 2. stavka 1. 

ove Odluke utvrđuje se prije početka svake 

pedagoške godine, a izračunava se temeljem 

rezultata poslovanja prethodne pedagoške 

godine. 

 

Članak 5. 

Sudjelovanje u plaćanju programa 

Dječjeg vrtića, korisnik usluge koji ima 

prebivalište na području općine Pitomača 

plaća sukladno 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“. 

 Olakšice u plaćanju redovitog 

programa za korisnike iz stavka 1. ovog 

članka određuju se kako slijedi: 

a) cijena usluge Dječjeg vrtića za treće dijete 

iste obitelji u redovitom programu umanjuje 

se za 50% visine od  iznosa učešća; 

b) cijena usluge Dječjeg vrtića za dijete iz 

udomiteljske obitelji u redovitom programu 

umanjuje se za 50% visine od iznosa učešća; 

c) visina roditeljskih uplata za ostvarivanje 

programa za djecu s teškoćama u razvoju koji 

koriste 4 satni program umanjuje se za 50% 

visine učešća; 

d) četvrto i svako daljnje dijete iste obitelji u 

redovitom  programu oslobođeno je plaćanja 

učešća; 

Pravo na olakšicu utvrđuje se na 

temelju dokumentacije koju dostavi korisniku 

usluge na početku svake pedagoške godine. 

Pravo na olakšicu traje sve dok 

postoje uvjeti za njeno priznavanje. 

 

Članak 6. 

Mjesečni iznos uplate korisnika usluge 

za ostvarivanje redovitog programa je fiksan i 

ne ovisi o broju dana koje je dijete provelo u 

Dječjem vrtiću. 

Korisnik usluge dužan je u razdoblju iz 

članka 3. ove Odluke koristiti jedan mjesec 

godišnjeg odmora za koji se oslobađa 

plaćanja cijene usluge Dječjeg vrtića u 

potpunosti. 

Korisniku usluge čije dijete zbog 

opravdanih razloga ne koristi usluge Dječjeg 

vrtića kontinuirano 20 i više dana radi 

zdravstvenih razloga, odnosno 40 i više dana 

radi osobnih razloga (godišnji odmor), 

umanjuje se iznos učešća za jedan mjesec u 

ekonomskoj cijeni redovnog programa za 

50% uz predočenje liječničke potvrde, 

odnosno potpisane izjave roditelja o 

korištenju godišnjeg odmora u trajanju od 

minimalno 40 dana. 

Dodatni program predškole (tzv. mala 

škola) organizira se besplatno. 

Korisnik usluge kraćih programa plaća 

mjesečnu cijenu istih prema odluci Upravnog 

vijeća. U slučaju da Općina Pitomača 

sufinancira realizaciju pojedinog kraćeg 

programa, sudjelovanje korisnika usluge 
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umanjuje se za iznos kojim Općina Pitomača 

sudjeluje u sufinanciranju.  

Korisnik usluge za čije je dijete 

osiguran smještaj u Dječjem vrtiću u trenutku 

kada napuni godinu dana starosti, plaća 

mjesečno 50% učešća u ekonomskoj cijeni 

redovitog programa za razdoblje od potpisa 

ugovora o korištenju usluge Dječjeg vrtića do 

mjeseca polaska djeteta u isti. 

 

Članak 7. 

Iznos učešća utvrđen člankom 5. ove 

Odluke korisnik usluge uplaćuje na žiro-račun 

Dječjeg vrtića, otvoren u Erste banci, IBAN: 

HR5224020061100023518, najkasnije do 10-

tog u mjesecu za prethodni mjesec. 

 

Članak 8. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati 

pružanje usluga korisniku usluge koji ne izvrši 

obvezu plaćanja dva mjeseca uzastopno. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati 

pružanje usluge korisniku usluge koji nije 

podmirio obveze prema Općini Pitomača, 

ustanovama, odnosno trgovačkim društvima 

u vlasništvu Općine Pitomača. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati 

pružanje usluge korisniku usluge, ukoliko ne 

opravda  izostanak djeteta duže od 60 dana. 

Dječji vrtić ima pravo otkazati 

pružanje usluge korisniku usluge, ako je 

oporavak djeteta duži od tri (3) mjeseca. 

Obavijest o ispisu djeteta iz Dječjeg 

vrtića u slučaju iz stavka 1, 2, 3. i 4. ovog 

članka dostavlja se u pismenom obliku te se 

ispis može izvršiti odmah.    

Dječji vrtić zadržava pravo naplate 

nepodmirenih potraživanja prisilnim putem. 

 

Članak  9. 

Dječji vrtić može otkazati pružanje 

usluga korisniku usluge: 

- zbog nemarnog i neodgovornog odnosa 

korisnika usluge prema Dječjem vrtiću 

(nepoštivanje kućnog reda i sl.) i 

- kada stručna služba Dječjeg vrtića ustanovi 

da dijete s posebnim potrebama nije 

sposobno biti uključeno u isti. 

 

Članak 10. 

Ako korisnik usluge ispisuje svoje 

dijete iz Dječjeg vrtića dužan je o tome 

obavijestiti ravnateljicu Dječjeg vrtića 

najmanje 8 dana prije ispisa, te podmiriti sva 

zaostala dugovanja. 

 

Članak 11. 

Dječji vrtić i korisnik usluge sklapaju 

ugovor o neposrednim pravima i obvezama u 

skladu sa odredbama ove Odluke i općih 

akata Dječjeg vrtića. 

 

 

 

Članak 12. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o mjerilima za naplatu 

usluga Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača od 

roditelja korisnika usluga („Službene novine“ 

Općine Pitomača broj 4/12). 

 

Članak 13. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača 

 

 

KLASA: 601-04/22-01/01 

URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 23. svibnja 2022. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                       

PREDSJEDNIK: 

                   Rikard Bakan, mag. 
oec.,v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 

 
1. 

 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i  112/19)  i 

članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/21. i 4/21), 

Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 19. svibnja 2022. godine, donio je 

 

P L A N  

o Izmjeni Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Pitomača za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

  U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača za 2022. godinu 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 10/21) (u daljnjem tekstu: Plan) članak 2. mijenja se i 

glasi: 

            „Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/22) utvrđuje se potreban broj službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača za 2022. godinu, kako slijedi: 

 

Rb. Naziv  

radnog mjesta 

Broj 

sistematizirani

h 

radnih mjesta 

na neodređeno 

vrijeme 

Potrebna 

 stručna  

sprema 

Stvarno  

stanje 

popunjenosti 

Planirani broj  

službenika/ 

namještenika  

u 2022. godini 

(neodređeno, 

vrijeme) 

1. 
PROČELNIK 

JEDINSTVENOG 

UPRAVNOG 

ODJELA 

 

 

1 

magistar struke ili 

stručni specijalist 

ekonomske, 

pravne ili 

poljoprivredne 

struke (VSS) 

1 0 

2. 
VODITELJ UREDA 

OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

1 sveučilišni 

prvostupnik ili 

stručni 

prvostupnik 

ekonomske ili 

pravne struke 

0 0 
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(VŠS) 

3. 
ADMINISTRATIVNI 

TAJNIK 

OPĆINSKOG 

NAČELNIKA 

 

1 SSS ekonomske ili 

upravne struke 
1 0 

4. 
VODITELJ 

ODSJEKA ZA 

JAVNU NABAVU 

IMOVINSKO 

PRAVNE POSLOVE 

I OPĆE POSLOVE 

1 sveučilišni 

prvostupnik ili 

stručni 

prvostupnik 

pravne struke 

(VŠS) 

1 0 

5. 
REFERENT ZA 

OPĆE POSLOVE 

 

1 SSS ekonomske ili 

upravne struke 
1 0 

6. 
REFERENT ZA 

JAVNU NABAVU 

 

1 SSS ekonomske ili 

upravne struke 
1 0 

7. 
SPREMAČ – 

DOSTAVLJAČ 

 

1 niža stručna 

sprema ili 

osnovna škola 

1 0 

8. 
VODITELJ 

ODSJEKA ZA 

DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

1 magistar struke ili 

stručni specijalist 

pravne, 

poljoprivredne ili 

ekonomske struke 

1 0 

9. 
REFERENT ZA 

DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

2 SSS ekonomske ili 

upravne struke 
1 0 

10. 
VODITELJ 

ODSJEKA ZA 

FINANCIJE I 

PRORAČUN 

 

1 sveučilišni 

prvostupnik 

struke ili stručni 

prvostupnik 

ekonomske struke 

1 0 

11. 
RAČUNOVOSTVENI 

REFERENT – 

BLAGAJNIK 

 

1 SSS ekonomske 

struke 
1 0 

12. 
REFERENT ZA 

RAČUNOVODSTVE

2 SSS ekonomske 

struke 
2 0 
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NE POSLOVE 

 

13. 
VODITELJ 

ODSJEKA ZA 

PROSTORNO 

UREĐENJE I 

KOMUNALNE 

POSLOVE 

 

1 sveučilišni 

prvostupnik 

struke ili stručni 

prvostupnik 

tehničke struke 

(VŠS) 

1 0 

14. 
REFERENT – 

KOMUNALNI 

REDAR 

1 SSS ekonomske ili 

upravne struke 

1 0 

15. 
KOMUNALNI 

IZVIDNIK 

 

1 SSS prometne ili 

strojarske struke 

1 0 

16. 
VODITELJ 

ODSJEKA ZA 

GOSPODARSTVO, 

POLJOPRIVREDU, 

RURALNI 

RAZVITAK I 

INVESTICIJE 

 

1 magistar struke ili 

stručni specijalist 

pravne ili 

ekonomske struke 

1 0 

17. 
STRUČNI 

SURADNIK ZA 

RURALNI 

RAZVITAK I 

INVESTICIJE 

 

2 sveučilišni 

prvostupnik 

struke ili stručni 

prvostupnik 

pravne ili 

ekonomske struke 

1 1 

18. 
VIŠI REFERENT ZA 

POLJOPRIVREDU 

1 sveučilišni 

prvostupnik 

struke ili stručni 

prvostupnik 

poljoprivredne 

struke 

1 0 

 

Članak 2. 

  Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
 

KLASA: 112-07/21-01/31 
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URBROJ: 2189-16-22-2 

Pitomača, 19. svibnja 2022. 

     

OPĆINA PITOMAČA 

 

                   OPĆINSKI NAČELNIK: 
                      Željko Grgačić,v.r. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Izdavač: 

Općina Pitomača 
 

  


