
Z A P I S N I K  
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 21. studenoga 2019. godine 
 
 
 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-02/19-01/25, URBROJ: 2189/16-19-1 od 14. 
studenoga 2019. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 18,00 sati. 
 

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

vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
 

 Sjednici su nazočni: 
1. Rikard Bakan, 
2. Zdravko Sesvečan, 
3. Dinko Begovć, 
4. Irena Horvat, 
5. Ivica Peterfi, 
6. Tomislav Lovreković, 
7. Manfred Kodžaga, 
8. Željka Begović, 
9. Danijel Bijuk, 
10. Marijan Mikec, 
11. Tihomir Gregurek, 
12. Mirko Pavleković, 
13. Zlatko Majstor. 

 
 Nisu nazočni: Mario Čajkulić, Mario Rengel, Nifada Begović i Aleksandar Nađ. 

Ostali nazočni: 
 - Marin Aragović, zamjenik Općinskog načelnika, 

- Irena Gavrančić, v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
           - Tomislav Tišljar, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje i komunalne poslove, 

- Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti,  
- Tomo Filipović - županijski vijećnik, 
- predstavnik medija, 

          - Slađana Zgorelac, zapisničar. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je slijedeći 
 

  D N E V N I    R E D : 
 

          - Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
  - Aktualni sat 

 
1. Donošenje Odluke o II. zmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, 
2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, 
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3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU 

projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, 
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih 
cesta u zimskim uvjetima - usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, 
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, 

6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
„Potočnica“,  

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, 

8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača. 

9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača. 
  Predloženi dnevni ured usvojen je sa 13 glasova ZA. 
 
 - Verifikacija zapisnika sa  18. sjednice Općinskog vijeća 
 

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 13 glasova ZA. 
 

 
- Aktualni sat 

 
  Gosp. Zlatko Majstor upitao je koliko ukupno koštaju radovi u Dravskoj ulici, kada će 
ta staza biti konačno gotova te upozorio na dvije letve kod Šegregurove kuće u Dravskoj ulici koje 
su ostavljene tako da predstavljaju opasnost za sve koji tuda prolaze. Također je zamolio da 
ubuduće kada se dostavljaju pisani odgovori na postavljena pitanja vijećnika, da se isti pošalju 
svim vijećnicima, a ne samo vijećniku koji je postavio pitanje.  
 Gosp. Danijel Petković  navodi da će on odgovoriti na pitanja jer iz poznatog razloga 
nema Općinskog načelnika. Izvješćuje da se nakon prethodne sjednice Vijeća razgovaralo o 
mogućnosti opcije za ponovni raspis natječaja za izvođenje radova u Dravskoj ulici, ali nakon 
razgovora sa odabranim ponuditeljima koji zbog zauzetosti nisu mogli preuzeti tu investiciju, 
zauzet je stav da se ponovno omogući ponuditelju „Kograd“ ulazak u započetu investiciju s time 
da je pravovremeno završi. Nadalje izvješćuje da su radovi na samom kraju i nema korekcije po 
pitanju cijene za ugovorene radove jer nakon što je Općina pristala na produženje roka, 
podrazumijevalo se da se to produljenje omogući pod istim uvjetima. Što se tiče spomenutih letvi, 
napominje da će na tom mjestu biti pješački prijelaz i to će se ovih dana riješiti. 
  Gosp. Tihomir Gregurek iznosi da njemu nije poznato zašto na sjednici nije nazočan 
Općinski načelnik. Ujedno postavlja pitanje u svezi obavijesti koja postoji u sredstvima 
informiranja (ICV, pitomačke novosti, Vodakom d.o.o.), a odnosi se na lokalni vodovod u 
Dinjevcu, odnosno na saznanje da stanovništvo ima problema sa svojim lokalnim vodovodom, 
točnije da se u njihovom vodovodu pojavila opasna bakterija Ešerifija koli, za koju svi znamo 
koliko je opasna i ukoliko stanovništvo konzumira takvu vodu, mogu se pojaviti razne bolesti. 
Stoga pita što se poduzelo da se to riješi i bakterija istjera iz njihovog vodovoda. Podsjeća da je 
nedavno postavio pitanje oko odlaganja otpadnih voda kroz naselje Dinjevac, odnosno 
napomenuo da tamo ima jedan kanal koji ide od Velike Črešnjevice prema Pitomači, ali 
neodgovorni stanovnici Dinjevca odlažu otpad iz septičkih jama u kanal, a općinski vodovod na 
Lisičinama je samo 500 metara udaljen od toga kanala tako da bi se lako moglo dogoditi da se 
bakterija pojavi i na javnom vodovodu ukoliko se takvo neodgovorno ponašanje ne spriječi.  
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 Gosp. Rikard Bakan pojasnio je da se Općinski načelnik nalazi u bolnici. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da analogno nalazima za javno zdravstvo, postavljene su 
objave na općinskoj stranici, a i stranici Vodakom d.o.o. koji ima preporuku za priključenje na 
javni vodoopskrbni sustav koji je prošao i kroz naselje Dinjevac, ali nema povratnu informaciju 
da li se stanje vratilo u narmalu jer nema nikakvu informaciju iz Zavoda za javno zdravstvo. Stoga 
iznosi da se u suradnji s Vodakom d.o.o. može dati informacija u pismenom obliku. 
Također je izvjestio da su poduzete određene aktivnosti kako bi se uz pomoć mjesnog odbora i 
komunalnog redarstva došlo do informacije koji stanovnici čine takve opasne radnje vezane uz 
ispuštanje fekalija. 
 Gosp. Marin Aragović podsjeća da se na sjednici Vijeća često postavlja pitanje o 
nezakonitom odlaganju otpadnih voda na koje gosp. Tomislav Tišljar odgovara da se postavljaju 
oglasne ploče i ispisuju kazne, ali je tome teško stati na kraj. Izražava nadu da će projekt 
aglomeracije Pitomača u dogledno vrijeme saživjeti pa vjeruje da kada se krene u izgradnju, neće 
biti te teme na sjednici Općinskog vijeća. Također napominje da su svi mještani Dinjevca  
obavješteni u svezi pojave Ešerifije koli u njihovom vodovodu i većina njih se izjašnjava da oni 
koriste vodu iz uličnog vodovoda za tehničke svrhe, a ne za piće, što dokazuje i veliki broj 
priključaka na vodoopskrbnu mrežu u Dinjevcu. 
 
/Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je sjednici nazočan vijećnik Mario Čajkulić te Vijeće 
sada broji 14 vijećnika/. 

 
TOČKA 1.   

  
Donošenje Odluke o II.izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača. 
 

 Gosp. Rikard Bakan napominje da su vijećnici primili prijedlog izmjene Odluke koju je 
predložilo Povjerenstvo za dodjelu stipendija te otvara raspravu. 

Gosp. Zlatko Majstor zamijetio je da će ubuduće samo odlikaši dobivati stipendiju, pa 
pita koliko to u brojkama znači manje stipendija, na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da se 
odluka donosi upravo iz nastalih okolnosti koje će objasniti pročelnik.  
 Gosp. Danijel Petković pojašnjava da na temelju prijedloga Povjerenstva zbog velikog 
broja stipendija i onih koji udovoljavaju uvjetima, sve je teže podvući crtu na broju dodjeljenih 
stipendija i sa stipendistima koji će ove godine (bilo je 56 zamobli, a 48 ih je zadovoljilo uvjete) 
proizlazi da će ponovno biti oko 100 stipendista koje općina stipendira, a na ovakav način, naredne 
godine bi zbog ograničenih financijskih srestava proračuna morali podvući crtu već na brojci 10. 
Stoga se došlo do zaključka da bi bilo jednostavnije da se povisi prag za ulazak na listu i prijedlog 
je da se za studente prve godine studija povisi sa 4,00 na 4,50, a za studente viših godina studija 
sa 3,00 na 3,50. Brojčano gledano, u slučaju da su se na ovogodišnjem natječaju primjenjivali 
ovakvi kriteriji, umjesto 58, imali bi 30 zamolbi i njih oko 20 imalo bi zadovoljavajući prag. 
Napominje da će se ove godine dodjeliti više stipendija od slobodnih mjesta, a općina to ne može 
unedogled financirati jer je iznos stipendije 700,00 kuna po stipendistu što za 10 mjeseci ispada 
700.000,00 kuna, a to je granica do koje bi se mogla izdvojiti sredstva iz proračuna za tu namjenu.  
 Gosp. Dinko Begović napominje da će ove godine biti veliki broj potpisanih Ugovora, ali 
podsjeća da ima i stipendista koji nisu ispunili uvjete iz ugovora te će vraćati stipendije. 
 Gosp. Zlatko Majstor postavio je pitanje kakva je situacija oko naplate povrata 
stipendija i da li predloženih 4,5 znači da je to kriterij za sve ili ima kriterij po kojem neki mogu 
dobiti povlaštene stipendije, na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da su kriteriji jednaki 
za sve odnosno glavni kriteriji su da prebivalište bude na području općine Pitomača, da su redovni 
studenti i da se ispoštuje ovaj prosjek ocjena, a socijalni status je nešto što povećava broj bodova. 
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Gosp. Tihomir Gregurek konstatira da imamo 100-njak stipendista što je oko 
700.000,00 kuna koje općinski proračun može podnijeti i ne vidi razloga zašto bi se smanjivao taj 
broj te smatra da je za svaku pohvalu to što je naša općina među boljima po broju dodjeljenih 
stipendija, ali ovakva predložena Odluka bi išla prema tome da bi se broj smanjivao, što je za 
njega neprihvatljivo i mišljenja je da bi se za mlade trebalo svakako pronaći sredstva u proračunu. 

Gosp. Danijel Petković izrazio je mišljenje da neće doći do smanjenja broja dodjeljenih 
stipendija, ali se nastoji ne povećavati broj stipednija na više od 100 stipendija.  
 
  Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, 1 glasom PROTIV (Tihomir Gregurek) 
i 1 SUZDRŽANIM glasom (Irena Horvat), donijelo je 
 

O D L U K U 
o II. izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

U Odluci o stipendijama Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača broj 11/17 
i 13/17) u članku 4. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi: 
“ - uspjeh u školovanju”. 
 

Članak 2. 
U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi: 

“1. Uspjeh u školovanju: 
- studenti viših godina studija dokazuju prosjekom ocjena prethodne/ih godine/a studija (potvrda 
visokoobrazovne institucije)”, 
- studenti prve godine studija dokazuju prosjekom ocjena prethodne dvije godne srednjoškolskog 
obrazovanja (zbroj pojedinačnih ocjena iz svih predmeta za obje godine podijeli se s ukupnim 
brojem predmeta).” 

 
Članak 3. 

 Članak 6. mijenja se i glasi: 
           “Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti iz članka 2. ove Odluke i koji su tijekom 
prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi: 
- za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,50 u prethodne dvije godine 
srednjoškolskog obrazovanja, 
“- za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina 
integriranih sveučilišnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih prethodne godine 
studija, 
- za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija, 
- za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih 
studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih prethodne godine studija.”. 
 

Članak 4.        
 U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:  
„Primljena sredstva korisnik je dužan vratiti u primljenom iznosu jednokratno ili u dogovorenim   
obrocima, s time da Općina Pitomača utvrđuje datum (e) dospjeća.”. 

 
Članak 5.        

 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine 
Pitomača. 
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TOČKA 2.   
 

            Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača. 
 

Gosp. Rikard Bakan navodi da se ovaj Etički kodeks donosi u skladu sa primjenom 
Strategije suzbijanja korupcije, a njime se utvrđuju načela ponašanja svih nositelja političkih 
dužnosti u Općini Pitomača i upoznaje javnost kakvo ponašanje mogu od njih očekivati. 

Gosp. Zlatko Majstor podsjeća da primjena ovog kodeska stupa na snagu za osam dana 
pa se nada da će se isti i primjenjivati, na što je gosp. Rikard Bakan odgovorio da se i do sada 
primjenjivao. 

Gosp. Danijel Bijuk ne slaže se s napomenom predsjednika Vijeća da se i do sada 
pridržavalo istoga i podsjeća na slučaj zamjenika Općinskog načelnika nakon provedenih lokalnih 
izbora i njegovog ružnog komentara na facebooku o crvenima koji bi trebali u širokom luku 
zaobilaziti Dinjevac. Ujedno iznosi da se nitko iz ovog saziva Općinskog vijeća nije ispričao osim 
načelnika što smatra da nije bilo u redu, na što je gosp. Manfred Kodžaga dao primjedbu da 
se može ispričati onaj tko je to rekao, a ne tražiti od svih općinskih vijećnika da se ispričaju. 

Gosp. Danijel Bijuk iznosi kako bi bilo krektno da se netko u ime stranke ispričao jer 
nije samo on bio uvrijeđen tim činom nego i 1300 ljudi koji su njemu dali glas.  

Gosp. Tihomir Gregurek podsjeća da se kodeks odnosi za razdoblje od 2015. do 2020. 
godine pa pita da li to znači da dalje neće vrijediti na što je gosp. Rikard Bakan pojasnio da je 
kodeks izrađen na temelju strategije prema kojoj se predložen ovaj kodeks, a isti donosi Općinsko 
vijeće i važiti će sve dok se ne stavi izvan snage. 

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

E T I Č K  I     K O D E K S 
nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača 

 
 
  I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika 

predstavničkog tijela Općine Pitomača (predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća 
Općine Pitomača), nositelja izvršne vlasti Općine Pitomača kao i članova radnih tijela Općine 
Pitomača, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku teksta: 
nositelji političkih dužnosti), u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju 
nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim 
običajima. Eventualna odstupanja drugih načela od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo 
kršenje. 

Ovim Etičkim kodeksom mještane Općine Pitomača i opću javnost upoznaje se s 
ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti. Mještani imaju pravo biti 
upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba. 

 
Članak 2. 

Etičkim kodeksom nastojati će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih 
dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog 
ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih) te da se rješavaju (što je moguće prije), 
potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje. 
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Članak 3. 
U ovome Etičkom 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, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, 
jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, 
imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci 
ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa 
zaposlenikom ili dužnosnikom Općine Pitomača; 

- mještani su mještani Općine Pitomača; 
- kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača; 
- sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u 

suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na 
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti; 

- 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 - pojedinačan ili ponavljan, 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. 

 

Članak 4. 
Pridržavanje ovog Etičkog kodeksa ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Općine  

Pitomača kao jedinice lokalne samouprave, pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava 
da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima. 

     Svrha ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove 
obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva 
povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih 
predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti 
na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova. 

 

II. TEMELJNA NAČELA 
Članak 5. 

     Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se naročito sljedećih temeljnih načela: 
- zakonitosti i zaštite javnog interesa; 
- odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja mještana u 

nositelje političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju; 
- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te 

zabrane uznemiravanja; 
- čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost 

sukoba interesa; 
- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 

osoba u srodstvu (članova uže obitelji), zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 
obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog 
rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti; 

- konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja; 
- javnosti rada i dostupnosti mještanima; 
- poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i  
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nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti; 

- zabrane svjesnog iznošenja neistina; 
- iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima; 
- aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani; 
- prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora; 
- isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta 

u općinskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere; 
- odnosa prema službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu koji se 

temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući 
prava i dužnosti službenika utvrđena Etičkim kodeksom Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Pitomača, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se 
smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena 
slijedom promjene vlasti i sl.); 

- redovitog puta komuniciranja sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, što 
uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem 
njihovih pretpostavljenih; 

- osobne odgovornosti za svoje postupke. 
 

Članak 6. 
Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na 

osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju. 
 

Članak 7. 
Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj 

imovini Općine Pitomača, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati 
poboljšati ugled Općine Pitomača u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim 
organizacijama, javnošću i ostalim subjektima. 

 
Članak 8. 

Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog 
domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Općine Pitomača povjereni ili u kojima su 
angažirani. 

 
Članak 9. 

     Nositelji političkih dužnosti u Općini Pitomača, obvezni su osigurati službenicima 
Jedinstvenog upravnog odjela primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i 
osigurati im kvalitetno upoznavanje s novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te 
dostupnost potrebne literature. 

 
III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA 

 
Članak 10. 

Poštovanje Kodeksa nadzire Povjerenstvo za etiku. 
Povjerenstvo za etiku čine predsjednik i dva člana, koja imenuje i razrješuje Općinsko 

vijeće. Predsjednik Povjerenstva za etiku imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda 
u lokalnoj zajednici. 

Predsjednik Povjerenstva za etiku ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 
stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članovi Povjerenstva za etiku imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, po jedan član  
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iz vladajuće stranke, a jedan iz oporbenih redova. 

Administrativnu potporu radu Povjerenstva za etiku pruža Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača. 

 
Članak 11. 

Povjerenstvo za etiku izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, bilo na 
zahtjev mještana bilo na zahtjev nositelja političkih dužnosti bilo na vlastitu inicijativu. 

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Povjerenstvo za etiku 
obavještava nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje 
u roku od 15 dana od dostave pritužbe. Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s 
Povjerenstvom za etiku u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje. 

Povjerenstvo za etiku odlučuje većinom glasova, u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe 
ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Povjerenstva za etiku dostavljaju se Općinskom 
vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva kao i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba 
odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Povjerenstva za etiku, taj član ne sudjeluje 
u odlučivanju. 

 
Članak 12. 

    Povjerenstvo za etiku mora nastojati brzo rješavati nastali problem kako bi se spriječilo 
daljnje kršenje zakona, nastanak neke vrste opasnosti za mještane ili službenike Jedinstvenog 
upravnog odjela ili samu Općinu Pitomača. 

 

 IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 13. 
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 

 
TOČKA 3. 

   
Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi 

EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“. 

   
 Gosp. Rikard Bakan navodi da je Sporazum dostavljen u materijalima, a potrebna je 
Odluka Općinskog vijeća o prihvaćanju svih prava i obveza koje proizlaze iz odredbi Sporazuma, 
kako bi se Općinski načelnik mogao ovlastiti za poduzimanje radnji potrebnih za realizaciju istog. 
 Gosp. Zlatko Majstor  podsjeća da je izrazio sumnju na ovaj posao sa Virkom d.o.o. iz 
Virovitice i smatra da ima previše odredbi koje se mogu svakojako protumačiti, a izražava bojazan 
da te poslove kasnije od njih ne preuzme netko treći. Obzirom da su velika sredstva u pitanju, 
pretpostavlja da će se općina morati zadužiti i izdvojiti preostala sredstva iz općinskog proračuna 
za tu investiciju. Napominje da će iz svega proizaći i to da će se svi morati priključiti na vodu jer 
ta odluka postoji već šest godina. 
 Gosp. Danijel Petković iznosi da su dva razloga zbog kojih će to raditi Virkom d.o.o. 
Prvi je što Vodakom d.o.o. nije imao mogućnosti zadovoljiti sve kriterije da bi bio nositelj te 
investicije prema Europi, a Virkom d.o.o je pristao i u muđuvremenu je već trajala izrada 
dokumentacije studije i aplikacije, a i Zakon o vodama se mijenjao u smislu da su imenovani 
regionalni distributeri iz čega je logični slijed da i Vodakom d.o.o. bude u sastavu Virkom d.o.o..  
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Stoga budući se Općina odlučila za aglomeraciju i njezino financiranje iz sredstava EU, 
navedeno je moguće provesti na taj način da Virkom d.o.o bude podnositelj, a općina spremna 
osigurati dio potrebnih sredstava. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 

O D L U K U 
o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ 
 

Članak 1. 
            Općinsko vijeće Općine Pitomača prihvaća Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU 
projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, KLASA: 911-
01/19-01/03, URBROJ: 2189/16-19-2 te prihvaća sva prava i obveze koje proizlaze iz odredbi 
navedenog Sporazuma, a koji čini sastavni dio ove Odluke 

 
Članak 2. 

            Općinski načelnik Općine Pitomača, ovlašten za potpisivanje Sporazuma o pripremi, 
realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
Pitomača“, ovlašćuje se i za potpisivanje svih pratećih akata te za poduzimanje svih radnji kao i 
provedbu svih postupaka potrebnih za realizaciju Sporazuma iz članka 1. ove Odluke, u okviru 
zakonom propisanih ovlaštenja. 

 
Članak 3. 

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

TOČKA 4. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - usluga čišćenja snijega na području općine 
Pitomača. 

 Gosp. Rikard Bakan iznosi da se ova točka odnosi na uslugu čišćenja snijega na području 
općine Pitomača, a u materijalima je dostavljen  prijedlog Zaključka kojim se Općinskom načelniku 
daje suglasnost za donošenje Odluke kojom se za obavljanje poslova komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima tj. uslugu čišćenja snijega na području općine 
Pitomača izbabiru ponuditelji i to: 
- za ZONU 1. ponuditelj: ZLATKO, Obrt za usluge građevinskom mehanizacijoj vl. Zlatko Jakupece 
iz Pitomače (cijena ponude je 21.000,00 kuna - nije u sustvu PDV-a) 
- za ZONU 2. ponuditelj KOGRAD, vl. Ivan Kostelac iz Kladara (cijena ponude je 30.625,00 kuna 
s PDV-om), 
- za ZONU 3. ponuditelj KOGRAD, vl. Ivan Kostelac iz Kladara (cijena ponude je 44.250,00 kuna 
s PDV-om), 
- za ZONU 4. ponuditelj DENT d.o.o. iz Pitomače (cijena ponude je 30.625,00 kuna s PDV-om), 
- za ZONU 5. ponuditelj KOGRAD, vl. Ivan Kostelac iz Kladara (cijena ponude je 56.875,00 kuna 
s PDV-om) i  
- za ZONU 6. ponuditelj KOGRAD, vl. Ivan Kostelac iz Kladara (cijena ponude je 24.000,00 kuna 
s PDV-om). 
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Gosp. Zlatko Majstor ima primjedbu da je prethodne godine bilo 150.000,00 kuna za 
tu uslugu, a ove godine je iznos veći od 200.000,00 kuna pa ga zanima iz kojeg se razloga svake 
godine povećava iznos. 
 Gosp. Danijel Petković pojasnio je da je postupak proveden, a jedan od razloga 
povećanje cijene je i ova novoformirana grupa 6. koju prethodne godine nismo imali, a odnosi se 
na poslove posipavanja u slučaju leda na području općine, odnosno nastojalo se da to bude 
kvalitetnije nego prethodne zime.  
 Gosp. Tomislav Tišljar uključuje se u raspravu i potvrđuje da je prije bilo 5 zona, a ove 
godine je uvedena zona 6. i to kamion sa posipačem za područje cijele općine Pitomača, ali to ne 
znači da će se predviđena sredstva i utrošiti, već to ovisi o vremenskim uvjetima da li će trebati 
ti radovi. 
 Gosp. Danijel Petković napomenuo je da se može provjeriti koliko je sredstava utrošeno 
u prethodnoj sezoni za zimsku službu i dostaviti informacija. 
 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 
Majstor), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 
         1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave Povjeravanje poslova 
obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - usluga 
čišćenja snijega na području općine Pitomača, a po provedenom postupku, prema tekstu Odluke 
u privitku ovog Zaključka. 
 
         2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

TOČKA 5. 
  
Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
“Potočnica”. 

 
 Gosp. Rikard Bakan ukazuje da je u tijeku provođenje projekta „Vrijedne ruke pomoći“ 
u kojem je predviđeno zapošljavanje projektnog asistenta te je potrebno popis izvršitelja po 
Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ dopuniti  sa nazivom 
radnog mjesta - PROJEKTNI ASISTENT i poslovima koje obavlja. Također na prijedlog Upravnog 
vijeća potrebno je predvidjeti veći broj radnika kod pomoćnog kuhara - ice/servirke, odnosno 
umjesto jednog „1,“ staviti dva „2“ pomoćna kuhara. Ovo se predlaže iz razloga što je obzirom 
na broj djece u Dječjem vrtiću, potrebno zaposliti još jednog pomoćnog kuhara na određeno 
vrijeme.   
  
 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 III. Izmjene i dopune  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ 
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I. 
          Daje se prethodna suglasnost na prijedlog III. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, KLASA:601-02/19-02/21, URBROJ:2189/16-
19-02, koje je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na 19. sjednici održanoj dana 
12. studenoga 2019. godine. 

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

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

TOČKA 6. 
 

Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
„Potočnica“. 

 
Gosp. Rikard Bakan konstatira da se radi usklađenja sa Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju, predlaže donošenje Odluke kojom bi se uredila prednost prilikom upisa 
djece u redovne programe Dječjeg vrtića. Nakon donošenja ove Odluke, Upravno vijeće donijelo 
bi Pravilnik o upisu djece u dječji vrtić i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

Gosp. Zlatko Majstor napominje da je u članku 2. pod A. navedeno - djeca roditelja 
žrtava i invalida domovinskog rata, što je širok pojam i trebalo bi to detaljnije razraditi tko sve 
spada u tu kategoriju. Također je upitao kakva je situacija s upisom djece u vrtić, odnosno da li 
su sva djeca smještena na što je gosp. Danijel Petković odgovorio da su sva djeca primljena i 
na listi čekanja bila su samo djeca koja u trenutku primanja nisu imala jednu godinu, a u vrtić su 
smještena i djeca s plaćanjem pune ekonomske cijene i to sa područja općine Kloštar Podravski. 

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

O D L U K U 
O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE  

U DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“ 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 

„Potočnica“ (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).   
Prednost pri upisu djece u redovne programe Dječjeg vrtića imaju djeca s prebivalištem 

na području općine Pitomača, sukladno ovoj Odluci i Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić 
„Potočnica“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 

 
Članak 2. 

Prednost pri upisu djece u redovne programe Dječjeg vrtića imaju:  
A. - djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, 

          B. - djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece, 
 C. - djeca zaposlenih roditelja, 

D. - djeca s teškoćama u razvoju, 
E. - djeca samohranih roditelja, 
F.  - djeca u udomiteljskim obiteljima, 
G. - djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 
H. - djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu. 
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Članak 3. 
 Prednost pri upisu djece roditelja žrtava i invalida domovinskog rata i djece s teškoćama 
u razvoju ostvaruje se na način da imaju pravo na neposredan upis pod uvjetom da podnesu 
prijavu u vrijeme upisa i dostave dokaze o svom statusu. 
 Ostala djeca iz članka 2. ove Odluke prednost ostvaruju na temelju ukupnog broja bodova 
ostvarenih bodovanjem po kriterijima iz članka 2. točke B., C., E., F., G. i H. ove Odluke. 
 Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece ostvaruju 5 bodova po svakom 
malodobnom djetetu. 

Djeca zaposlenih roditelja ostvaruju 10 bodova po svakom zaposlenom roditelju. 
 Djeca samohranih roditelja ostvaruju 20 bodova. 
  Djeca u udomiteljskoj obitelji ostvaruju 20 bodova. 

Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu ostvaruju 5 bodova. 
 Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ostvaruju 1 bod. 
   

Ako dvoje ili više djece ostvaruje isti ukupni broj bodova, prednost među njima imaju 
redom: 
 - djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, 
 - djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece, 
 - djeca samohranih roditelja, 

- djeca u udomiteljskim obiteljima i 
- djeca oba zaposlena roditelja.  
 
Ako su i po tom kriteriju izjednačeni, prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja 

djeteta, od starijeg prema mlađem. 
Bodovanje se ne primjenjuje ako ima više slobodnih mjesta nego zahtjeva za upis. 

 
Članak 4. 

U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke preostane slobodnih 
mjesta za upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne 
samouprave na osnovu reda prvenstva iz članka 3. ove Odluke, uz plaćanje pune ekonomske 
cijene Dječjeg vrtića.  
  

Članak 5. 
Postupak upisa djece u Dječji vrtić, način i uvjeti ostvarivanja prednosti pri upisu prema 

redu prvenstva i druga pitanja u svezi s upisom djece u Dječji vrtić, podrobnije se uređuju 
Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“ i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage Pravilnik o kriterijima za upis 

djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/11). 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Pitomača. 
   

TOČKA 7. 
 

Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
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Gosp. Rikard Bakan pojašnjava da je u članku 7. stavku 1. Pravilniku o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača navedeno da se natječaj objavljuje u jednoj 
od dnevnih tiskovina, a u članku 17. stavku 2. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača navedeno da 
se natječaj objavljuje u javnom glasilu, pa se radi usklađenja Pravilnika i Statuta predlaže izmjena 
Pravilnika da način da se u članku 7. stavku 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Knjižnice i čitaonice Pitomača, riječ: “dnevnih” zamjenjuje riječju: “javnih”. 

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

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnostina na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača ovim Zaključkom daje suglasnost na Pravilnik o izmjeni 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, KLASA: 003-06/19-
01/01, URBROJ: 2189/16-19-1, od 12. srpnja 2019. godine. 

 
Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 

TOČKA 8. 
 

Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača. 

 
Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je dosadašnja vršiteljica dužnosti ravnatelja Knjižnice 

i čitaonice Pitomača dana 01. prosinca 2018. godine imenovana na određeno vrijeme do 
imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
Obzirom na izmjenu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, imenovana više ne može 
obavljati tu dužnost te se predlaže razrješenje iste. 

Gđa Irena Gavrančić zahvalila je svima na podršci svih ovih godina koje je obnašala 
dužnost v.d. ravnatelja i istaknula da je bila vrlo kvalitetna suradnja Knjižnice i općine koja je dala 
jako dobre rezultate. 

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

R J E Š E N J E 
o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

 
Članak 1. 

IRENA GAVRANČIĆ iz Otrovanca 146, administrativni tajnik, razrješuje se vršitelja dužnosti 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača s danom 30. studenoga 2019. godine, zbog imenovanja 
novog vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača sukladno članku 20. stavak 12. 
Zakona o  knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19). 

 
Članak 2. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
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TOČKA 9. 
 

Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača.     

 
Gosp. Rikard Bakan izvješćuje da na raspisani natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice 

Pitomača na nepuno radno vrijeme nije pristigla niti jedna zamolba te Povjerenstvo za provedbu 
postupka javnog natječaja za izbor ravnatelja predlaže imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice. 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznaje nazočne sa prijedlom da se za v.d. ravnatelja na 
nepuno radno vrijeme do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do 
godinu dana, imenuje DANIJELA REŠETAR iz Pitomače. 

 
Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 

Majstor), donijelo je 
 

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

 
1. DANIJELA REŠETAR iz Pitomače, M.P. Miškine 117, OIB: 19634353837, imenuje se 

vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati 
tjedno. 
 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od 01. prosinca 2019. 
godine, do imenovanja ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog natječaja, 
a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
    
 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje 19. sjednicu Općinskog vijeća 
u 18,52 sati i zahvaljuje na odazivu. 
 
                              
                           PREDSJEDNIK: 
                      Rikard Bakan,mag.oec.,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 
 
 
 
 


