
Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane  23. svibnja 2022. godine 
 

 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 024-02/22-01/14, URBROJ: 2189-16-22-1 od 17. 
svibnja 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.Tihomir Gregurek, 
11. Mirko Pavleković, 
12. Mirna Lovreković, 
13. Zlatko Majstor, 
14. Zdravko Dijaković. 

 Nije nazočan gosp. Siniša Bedeković koji je ispričao svoj izostanak. 
 

Ostali nazočni: 
- Željko Grgačić, Općinski načelnik, 
- 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, 
 - Zlata Kovačević, voditelj Odsjeka za financije i proračun, 

- 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,  
 - Goran Perović, stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije, 
 - predstavnici medija. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Rikard Bakan predložio je slijedeći  
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D N E V N I    R E D : 
 

- Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 
 
   1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača, 
          2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 
     3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. godinu, 
          4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 
imovinom u vlasništvu Općine Pitomača. 
   5. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača,    
   6. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
   7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi,  
   8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na 
području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“, 
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području 

općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u naselju Otrovanec“, 

   10. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića 
„Potočnica“. 
   Predloženi dnevni red usvojen je sa 14 glasova ZA. 

 
- Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća verificiran je za 14 glasova ZA. 

   
- Aktualni sat 
 
 Gosp. Zdravko Dijaković ukazuje na problem rekonstrukcije električne mreže u Sedlarici 
odnosno napominje da su učestali problemi sa dotrajalom mrežom iz razloga što je rekonstrukcija 
napravljena do kuće Maresić u Sedlarici, a dalje su ostale žice koje u svim vremenskim 
nepogodama stvaraju problem mještanima jer nestaju faze i nastaju problemi na svim aparatima 
koji su na trofaznoj struji. Obzirom da se to u ovoj godini već tri puta dogodilo, predložio je 
Općinskom načelniku da se nešto poduzme u smislu da se od HEP-a zatraži popravak mreže 
odnosno da u sljedećoj godini u svom programu predvide rekonstrukciju električne mreže u 
Sedlarici.  
 Gosp. Tihomir Gregurek upitao je Općinskog načelnika do kakvih je problema došlo kod 
radova na Centru za posjetitelje Križnica i kada je planirano otvorenje istog na što je gosp. Željko 
Grgačić odgovorio da je prilikom provođenja tehničkog pregleda bilo problema zbog neispravne 
vode koja je puna željeza, ali to se uspjelo riješiti u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Sveti 
Rok VPŽ. Pojašnjava da sanitarna voda treba biti ispravna, a što se tiče pitke vode, biti će 
postavljeni aparati sa vodom za posjetitelje. Također iznosi da će tih problema s vodom biti sve 
dok se ne provede vodovod u Križnici, a što se tiče otvaranja Centra, iznosi da je do 01. lipnja o. 
g. potrebno održati završnu konferenciju jer to uvjetuje SAFU te će svečano otvaranje biti nakon 
stavljanja u pogon i kada Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima preuzme i osmisli  
cijelu priču tako da se otvorenje očekuje u kasnijim mjesecima ove godine. 
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 Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da je u programu povodom Dana Općine Pitomača 
najavljena i pjevačica Maja Šuput te moli informaciju o cijeni njenog nastupa u Pitomači na što je 
gosp. Rajko Stilinović odgovorio da je to u organizaciji Turističke zajednice, a gosp. Danijel 
Petković  iznosi podatak da je cijena njenog nastupa 45.000,00 kuna  + PDV. 
 

 
TOČKA 1. 

    
  Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača. 
 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je Općina Pitomača vratila krediti koji je uzela u 
mjesecu studenom prošle godine u iznosu od 4.000.000,00 kuna, ali radi održavanja likvidnosti u 
narednom periodu predloženo je još jedno zaduživanje budući su izvršeni radovi na sanaciji 
„Klisa“, a nakon uporabne dozvole očekuje se primopredaja i završno izvješće za Križnicu kao i 
tehnički pregled na Starogradačkom Marofu na koje investicije otpada 6.000.000,00 kuna 
potraživanja. Iznosi da su uvjeti kratkoročnog zaduživanja ostali isti tj. plaća se 1,5% kamata na 
iskorišteni dio, a sredstva se neće koristiti dok se ne ukaže potreba.  
 Gosp. Zdravko Dijaković smatra da je ova kamata od 1,15% povoljna, ali i ukazuje na 
to da slijedi i naplata radova za provođenje aglomeracije za ovu godinu u iznosu od 4.000.000,00 
kuna. Obzirom da sredstva povrata ne dolaze na vrijeme, pita da li nije jednostavnije da se Općina 
dugoročno zaduži kreditom od 10.000.000,00 kuna koji bi pokrio sve te investicije i plaćanja?  

Gosp. Danijel Petković podsjeća da je osnovni cilj da se s Fondom za zaštitu okoliša 
zatvori priča odnosno da sredstva koja oni odobravaju tj. njihovih 85% + 10% uđu u proceduru 
od 30 dana. Skreće pažnju da se  jedinica lokalne samouprave ne može zadužiti sve dok se ne 
vrati postojeći kredit. Stoga je Općina Pitomača zatvorila postojeći kredit, a radi investicija koje 
su u tijeku i utječu na financijsku likvidnost proračuna, predlaže se donošenje Odluke o 
kratkoročnom zaduživanju kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. u iznosu 5.000.000,00 kuna u 
svrhu realizacije započetih EU projekata i zbog premošćivanja jaza nastalog uslijed različite 
dinamike priljeva sredstava i dospjeća obaveza, a najduže do 12 mjeseci. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, 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. 
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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. 

 
TOČKA 2. 

 
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača. 

 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, 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. 
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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 
Pitomače 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. 
  
 

TOČKA 3. 
 
    Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. godinu. 
 
 Gosp. Rikard Bakan iznosi da sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma kojim je propisano da visina sredstava po jednom članu 
predstavničkog tijela jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika, godišnje ne može 
biti određena u iznosu manjem od 3.500,00 kuna, potrebno je donijeti izmjenu postojeće Odluke, 
budući je uočena pogreška u izračunu. 
 Gosp. Danijel Petković potvrđuje da nije napravljen dobar obračun, a Odluka je 
objavljena u “Službenim novinama” Općine Pitomača i potrebno je izvršiti ispravak iste. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, 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 
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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. 
      

TOČKA 4. 
 
 Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog Odluke o 

izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Pitomača kojim se predlaže izmjena postojećeg članka 42. Odluke o načinu raspolaganja, 

korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača. 

Gosp. Zdravko Dijaković  moli pojašnjenje na koji način će se nekretnine dati na 

korištenje i upravljanje odnosno tko je nadležan za donošenje takve Odluke. Nadalje konstatira 

kako je čudno da se nekretnine daju bez provođenja javnog natječaja bez obzira što se radi o 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu RH. 

Gosp. Danijel Petković  odgovara da je u postojećoj Odluci dodjela nekretnina na 

korištenja regulirana na način da Općina može ustanovama kojima je osnivač i trgovačkim 

društvima u svom isključivom ili pretežitom vlasništvu, dati na korištenje nekretnine u svojem 

vlasništvu bez provedbe javnog natječaja i bez naknade, a ovom izmjenom Odluke proširena je 

ovlast na način da Općina iznimno može jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 

te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH ili jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, dati na korištenje i upravljanje 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. 

Nadalje navodi da se u konkretnom slučaju radi o projektu Centra za posjetitelje Križnica gdje je 
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već pri izradi prijave projekta na natječaj zamišljeno da će se isti dati na upravljanje putem javnog 

natječaja i bez naknade, a sama Križnica spada u područje ekološke mreže Natura 2000 i jedina 

koja upravlja na našem području zaštićenim dijelovima prirode je Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko - podravske županije čiji osnivač je Virovitičko - 

podravska županija. Stoga ovakvom izmjenom Odluke dajemo mogućnost davanja na korištenje 

i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica,  Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Virovitičko - podravske županije, bez javnog natječaja i bez naknade. 

 

 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA, 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 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. 

   
TOČKA 5. 

 
 Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora na području općine Pitomača. 
 
         Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi promijenjen članak 28. postojećeg Zakona na način 
da je smanjen broj članova predstavničkog tijela, a istim zakonom u članku 61. stavkom 4. 
propisano je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim 
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom te da  postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora 
uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredba zakona kojim se 
uređuje izbor članova predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. Također iznosi da je 
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člankom 77. Zakona o lokalnim izborima propisano da se u predstavničko tijelo jedinice bira onaj 
broj članova koji je utvrđen zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te je stoga u skladu sa postojećim izmjenama i dopunama spomenutih zakona 
predložena izmjena općinske Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na 
području općine Pitomača. Obzirom da bi se do kraja ove godine trebali raspisati izbori za Vijeća 
mjesnih odbora na području općine Pitomača, potrebna je izmjena postojeće odluke. 
 
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, 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. 

 
TOČKA 6. 

 
  Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je člankom 4. stavkom 1. Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa propisano da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
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samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i 
sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu 
koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su 
u njegovoj nadležnosti.  

Obzirom da je člankom 57. istog Zakona propisano da je predstavničko tijelo dužno 
donijeti kodeks ponašanja u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, predlaže se 
donošenje predloženog Kodeksa ponašanja. 

Gosp. Zlatko Majstor konstatira da je Općinsko vijeće donijelo Kodeks ponašanja u 
prethodnom sazivu, na što je gđa Mirela Tudić Rengel odgovorila potvrdno i napomenula da 
je potrebno donijeti novi zbog usklađivanja sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. 

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

 
K O D E K S    P O N A Š A N J A  

članova Općinskog vijeća Općine Pitomača 
 

 /Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača sastavni je dio zapisnika i 
objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača/. 

  
 

TOČKA 7. 
 
 Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi. 
 
         Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je člankom 103. Zakona o cestama definirano da kada 
je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može joj se ukinuti 
status javnog dobra u općoj uporabi i nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu 
jedinice lokalne samouprave, a Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
 Budući se tijekom provedbe elaborata u Katastru promijenio broj čestice o kojoj je riječ u 
prijedlogu odluke, potrebno je promijeniti i ranije donijetu Odluku o ukidanju statusa javnog dobra 
u općoj uporabi. 

Gosp. Tomislav Tišljar pojašnjava da je postojeća Odluka donijeta 2020. godine, a 
prema istoj geodet Jagar koji je trebao provesti parcelaciju, zbog zdravstvenih problema nije to 
uspio napraviti te su bili angažirani drugi geodeti, ali u međuvremenu su se tijekom provedbe 
elaborata u Katastru promijenili brojevi čestice o kojoj je riječ pa je potrebna izmjena postojeće 
Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, a konkretno radi se o ukidanju statusa 
javnog dobra na nekretnini kčbr. 8921/4 PITOMAČA, Ulica Stjepana Sulimanca, nerazvrstana 
cesta, površine 184 m2 upisano u zk.ul.br. 10976 k.o. Pitomača, jer isto u naravi ne predstavlja 
javno dobro u općoj uporabi.  

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

O D L U K U 
o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 u općoj uporabi  
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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. 
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. 
 

TOČKA 8. 
 
 Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja 
na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju 
Otrovanec“. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da je ovu odluku potrebno donijeti kako bi se mogla izvršiti 
prijava na natječaj LAG-a „Virovitički prsten“ na mjeru 2.1.1. „Razvoj opće društvene 
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ i to za projekt  „Izgradnja 
pješačke staze u naselju Otrovanec“.  
            
 Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA, 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.  
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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. 
 

TOČKA 9. 
 
  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu 
ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija zgrade u funkciji 
sporta u naselju Otrovanec“. 
  

Gosp. Rikard Bakan navodi da je ovu odluku također potrebno donijeti kako bi se mogla 
izvršiti prijava na natječaj LAG-a „Virovitički prsten“ na istu mjeru kao i u prethodnoj točki, a 
odnosi se na projekt „Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta u naselju Otrovanec“. 

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

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti Općini Pitomača 
za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju 

„Rekonstrukcija 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 
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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. 
 
 

TOČKA 10. 
 

 Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg 
vrtića „Potočnica“. 
 

Gosp. Rikard Bakan konstatira da je u materijalima dostavljen prijedlog mjerila kojima 
se utvrđuje visina, uvjeti i način plaćanja učešća roditelja/skrbnika/udomitelja u cijeni programa 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. 

Gđa Mirela Tudić Rengel pojašnjava da je bilo potrebno ići u izradu nove Odluke o 
mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića iz razloga što postojeća Odluka o 
mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića “Potočnica” datira od 2012. godine 
i u novu Odluku ugrađene su olakšice u plaćanju redovitog programa za korisnike kao i olakškice 
u smislu udomiteljskih obitelji koje su se u praksi pojavljivale, a nisu bile regulirane odlukom. 
Ujedno, prema prijedlogu nove Odluke, način plaćanja neće biti unaprijed već će se plaćati za 
perthodni mjesec. 

Gosp. Zdravko Dijaković zamijetio je da će  prema predloženoj Odluci plaćanje cijene 
vrtića biti za prethodni mjesec, a znamo da cijena troškova vrtića raste pa pita koliki je omjer 
sufinanciranja roditelja u ekonomskoj cijeni te da li će se možda korigirati visina učešća roditelja 
na mjesečnoj bazi s obzirom na porast cijene energenata i svega ostaloga. 

Gosp. Danijel Petković odgovorio je da smo na početku pedagoške godine bili na 
nekom standardu u smislu da Općina Pitomača sufinancira 75%, a roditelji 25%. Naglašava da je 
Dječjem vrtiću “Potočnica” odobren projekt Središnjeg državnog ureda u iznosu 200.000,00 kuna 
za pokriće troškova rada vrtića, a jedan od uvjeta projekta je da se roditelje za jedan mjesec 
oslobodi od obveze plaćanja vrtića te je stoga dogovoreno da će to biti za mjesec svibanj. Navodi 
da uskoro kreću ljetni mjeseci srpanj i kolovoz kada roditelji plaćaju samo za jedan mjesec jer u 
vrijeme godišnjih odmora djeca cijeli mjesec ostaju doma. Napominje da bez obzira na povećanje 
cijena, Općina Pitomača neće do kraja pedagoške godine korigirati visinu učešća roditelja u 
ekonomskoj cijeni vrtića, a do jeseni će biti dostupni svi podaci na temelju kojih će se za novu 
pedagošku godinu utvrditi ekonomska cijena te na osnovu nje i eventualno nova visina 
roditeljskog učešća.  

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

 
 

O  D  L  U  K  U 
 o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa 

 Dječjeg vrtića „Potočnica“  
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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. 
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. 

Ukoliko jedan od roditelja/skrbnika/udomitelja nema prebivalište na području općine 
Pitomača plaća punu ekonomsku cijenu programa. 

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. 
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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 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. 
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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 

 
 
 
 
 Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 9. sjednicu Općinskog vijeća u 
19,40 sati i zahvaljujem na odazivu. 

  
                

                                                   
PREDSJEDNIK: 

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

 
 
 
 


