Službene novine
Općine Pitomača
Godina XV
Pitomača, 31. ožujka 2008. godine
Broj 1
_______________________________________________________________________
1. Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine Pitomača u 2008.
godini,
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Pitomača za 2008. godinu,
3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Pitomača za 2008. godinu,
4. Izmjena Prijedloga zaključka o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Pitomači,
5. Odluka o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području općine Pitomača,
6. Odluka o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje
na području općine Pitomača,
7. Odluka o visini cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i
pročišćavanjem otpadnih voda na području općine Pitomača - voda,
8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune cjenika komunalnih usluga groblje,
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača,
10. Godišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu,
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za
razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2007. godine,
12. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje
od 01. siječnja - 31. prosinca 2007. godine,
13. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,
14. Odluka o visini naknade za jednogodišnje korištenje državnog poljoprivrednog
zemljišta na području općine Pitomača,
15. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača,
16. Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
godine na području općine Pitomača,
17. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača,
18. Odluka o vodoopskrbi općine Pitomača,
19. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Pitomača,
20. Odluka o zaključenju Ugovora o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača,
21. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2008.
godinu,
22. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba ostalih udruga za 2008.
godinu,
23. Odluka o visini jednokratne pomoći rodiljama s područja općine Pitomača,
24. Plan skupljanja otpadnih vozila koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš na
području općine Pitomača,
25. Odluka o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora na području općine
Pitomača u 2008. godini.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" RH broj: 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 39. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine" Općine
Pitomača, broj: 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 31. siječnja donijelo je slijedeći

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2008. GODINI
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se osiguranje i način korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2008. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača.
Članak 2.
Općina Pitomača je u Proračunu Općine Pitomača za 2008. godinu, glava 0209 programska djelatnost socijalne skrbi, predvidjela iznos financijskih sredstava u visini od
432.000,00 kuna (slovima: četristo trideset dvije tisuće kuna).
Sredstva iz prethodnog stavka koriste se sukladno ovom Programu, a u skladu sa
Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu.
Članak 3.
Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za:
- korištenje stipendija za više i visoke škole,
- sufinanciranje cijene đačkih putnih karata polaznika srednjih škola,
- sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama,
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
- jednokratnu pomoć socijalno ugroženim slučajevima,
- sufinanciranje boravka djece i rada Dječjeg vrtića "Pitomača",
- jednokratnu pomoć rodiljama,
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode,
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa.
KORIŠTENJE STIPENDIJA ZA VIŠE I VISOKE ŠKOLE
Članak 4.
Pravo na dobivanje stipendije imaju polaznici viših i visokih učilišta koji imaju prebivalište
na području općine Pitomača, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz natječaja za dodjelu
općinske stipendije, sukladno važećoj općinskoj odluci i pravilniku o stipendijama, te da
Općinsko poglavarstvo razmotri njihov socijalni status i donese odluku o odobrenju stipendije.
SUFINANCIRANJE CIJENE ĐAČKE PUTNE KARTE
Članak 5.
Pravo na sufinanciranje cijene đačke putne karte, sukladno Odluci o sufinanciranju cijene
đačke putne karte javnim prijevozom ("Službene novine" Općine Pitomača, broj: 2/03) imaju
polaznici srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Pitomača.
Članak 6.
Općinsko poglavarstvo razmatra pristigle zamolbe za sufinanciranje cijene đačke putne
karte i uvažavajući socijalni status podnosioca zamolbe, donosi Odluku o sufinanciranju cijene
đačke putne karte za svakog podnosioca zamolbe posebno.

Članak 7.
Pravo na sufinanciranje cijene đačke putne karte neće se dodjeliti polazniku srednje
škole koji ponavlja godinu (osim zbog zdravstvenih razloga), a uskratiti će se i polazniku za
kojega se utvrdi da je predao netočne podatke ili dokumente, što je bitno utjecalo na nastajanje
prava za sufinanciranje.
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Članak 8.
Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama imaju polaznici
škola za djecu s posebnim potrebama (npr. Osnovna škola “Virovitica” Virovitica...), te polaznici
ustanova za djecu s posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb, “Podravsko sunce”
Koprivnica...), u iznosu koji odredi Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 9.
Troškovi stanovanja u smislu ovog programa odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu i druge troškove stanovanja.
Članak 10.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji, ako
mjesečni prihod samca ili obitelji ne prelazi minimum utvrđen posebnim propisima (članak 35.
Zakona o socijalnoj skrbi).
Članak 11.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ili obitelj, ako samac ili član
obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih
životnih potreba ili kuću za odmor.
Članak 12.
Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se, jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi nadležna jedinica područne
(regionalne) samouprave, koja i osigurava sredstva za ovu namjenu.
JEDNOKRATNA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM SLUČAJEVIMA
Članak 13.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji radi savladavanja nedaća ili
poteškoća koji uslijed trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne
nepogode, problemi u odgoju djece, invalidnost, uključivanjem u svakodnevni život nakon
boravka u odgojnoj ustanovi ili duljeg liječenja, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim
stanjima) prema ocjeni Općinskog poglavarstva nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Pomaganje iz stavka 1. ovog članka odnosi se na nabavu odjeće, uključivanje u školsku
kuhinju, klubove, rješavanje problema stanovanja, smještaj u predškolsku ustanovu i slično.
Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se u pravilu za korisnika besplatno,
a odobrava se u novcu ili u naravi.
SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU
I OSTALIM USTANOVAMA ZA POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA
Članak 14.

Iz sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa osigurati će se sufinanciranje cijene
boravka djece u Dječjem vrtiću "Pitomača" za one korisnike koji nemaju mogućnosti, a imaju
izuzetnu potrebu za smještajem djece u vrtić, te za potrebe sufinanciranja smještaja i boravka
djece u ustanovama za djecu s posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb, “Podravsko sunce”
Koprivnica...).
Sredstva se koriste i za sufinaciranje određenih drugih troškova dječjeg vrtića
(osiguranje kruha i slično) radi osiguranja njenog rada.
JEDNOKRATNA POMOĆ RODILJAMA
Članak 15.
Iz sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa osigurati će se financijska sredstva za
jednokratnu pomoć rodiljama koje imaju prebivalište na području općine Pitomača, u iznosu koji
odredi Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.
POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE
Članak 16.
Pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode može se odobriti fizičkim i
pravnim osobama, te zadrugama kao naknada štete od kiše, poplave, tuče, oluje, suše ili slične
elementarne nepogode, pod uvjetom da je ista proglašena od strane nadležnih tijela Virovitičko
- podravske županije, te prijavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda.
Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća izazvanih elementarnom nepogodom
odobrava se u novcu ili u naravi.
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA
Članak 17.
Iz sredstava navedenih u članku 2. osigurati će se dio za sufinanciranje aktivnosti
gradske organizacije Crvenog križa Virovitica namijenjenih stanovništvu općine Pitomača, te
ostale planirane aktivnosti Crvenog križa.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Za provedbu ovog Programa nadležno je Općinsko poglavarstvo i načelnik kao
predsjednik Poglavarstva i naredbodavac za izvršenje Proračuna.
Članak 19.
Ovaj Program korištenja sredstava socijalne skrbi za područje općine Pitomača u 2008.
godini objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja
2008. godine.
KLASA: 021-05/08-01/2
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne ovine»
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i
članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 11. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeći
PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA
2008. GODINU
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za 2008. godinu,
a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja,
4. javnu rasvjetu,
financira se iz komunalnog doprinosa, proračuna Općine Pitomača, naknade za koncesiju i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 3.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1. opskrbu pitkom vodom,
2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
financira se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna Općine Pitomača,
naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 4.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1. prijevoz putnika,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. tržnice na malo,
financira se iz cijene komunalne usluge, proračuna Općine Pitomača, naknade za koncesiju i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 5.
U 2008. godini planira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
Opis poslova:

Uređenje
javnih
površina

- rekonstrukcija nogostupa i
biciklističke
staze,
te
uređenje zelenih površina u
Ulici
Ljudevita
Gaja
u
Pitomači

Procjena
troškova:
800.000,00

Iznos sredstava: Izvor
financiranja:
800.000,00

Sredstva
proračuna,
Komunalni
doprinos

Nerazvrstane
ceste

- asfaltiranje Livadske ulice u
Pitomači
- asfaltiranje Ulice Frana
Galovića u Pitomači
- asfaltiranje Ulice Petra
Zrinskog u Pitomači

Groblja

izrada
projektne
dokumentacije i izgradnja
mrtvačnica u Starom Gracu,
Maloj Črešnjevici i Velikoj
Črešnjevici

Javna rasvjeta

rekonstrukcija
javne
rasvjete
u
Ulici
Petra
Krešimira IV u Pitomači
rekonstrukcija
javne
rasvjete u Dravskoj ulici u
Pitomači
rekonstrukcija
javne
rasvjete u Ulici Dragutina
Domjanića

50.000,00

50.000,00

Opskrba
pitkom vodom

- izrada glavnog projekta
izgradnje
vodospreme
u
Sedlarici
- izgradnja vodovodne mreže
u Kladarama, Starom Gracu i
Starogradačkom Marofu

500.000,00

200.000,00

Odvodnja
i
pročišćavanje
otpadnih voda

650.000,00

650.000,00

Sredstva
proračuna,
Komunalni
doprinos

Javno
privatno
partnerstvo

1.500.000,00
7.000.000,00
5.800.000,00

- izrada glavnog projekta
izgradnje
kolektora
kanalizacije Dravska – Petra
Krešimira IV u Pitomači,
Josipa Jurja Strossmayera
- izrada idejnog rješenja
izgradnje pročistača otpadnih
voda (biološka faza)

240.000,00

Prijevoz
putnika

izrada
i
montaža
nadstrešnica za autobusna
stajališta uz D-2

160.000,00

Održavanje
čistoće

nabava
kamiona
za
prikupljanje
i
prijevoz
komunalnog otpada

450.000,00

Odlaganje
komunalnog
otpada

nabava
kamiona
za
prikupljanje
i
prijevoz
komunalnog otpada

100.000,00
380.000,00

Sredstva
proračuna,
Komunalni
doprinos

Sredstva
proračuna,
Fond
za
regionalni
razvoj,
Hrvatske
vode
Sredstva
proračuna,
Hrvatske
vode

240.000,00

160.000,00

Sredstva
proračuna

200.000,00

Sredstva
proračuna

50.000,00

Naknada za
odvoz
smeća, Fond
za
zaštitu
okoliša

200.000,00

Tržnice
malo

na

- nabava prenosivih pultova
za tržnicu

Ukupno:

20.000,00

20.000,00

10.110.000,00

10.110.000,00

Sredstva
proračuna

Članak 6.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, stupa na
snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.
KLASA: 021-05/08-01/3
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04)
i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 11. sjednici održanoj dana
31. siječnja donijelo je slijedeći

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA
2008. GODINU
Članak 1.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za 2008.
godinu, a sadrži opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima, kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
Članak 2.
Sredstva komunalne naknade ostvarena u 2008. godini trošiti će se za održavanje
komunalne infrastrukture u slijedećim djelatnostima:
• odvodnja atmosferskih voda,
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
• održavanje javnih površina,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• održavanje groblja i krematorija,
• javna rasvjeta.
Članak 3.
U 2008. godini planira se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
Opis i opseg poslova održavanja:

Procjena
troškova:

Iznos
sredstava:

Izvor
financiranja:

Odvodnja
- održavanje kanalske mreže na
atmosferskih voda području cijele općine

50.000,00

50.000,00

Komunalna
naknada

Čišćenje javnih
površina

- čišćenje javnih površina u svim
naseljima općine

30.000,00

30.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje javnih - održavanje javnih i zelenih
površina
površina naselja Pitomača održavanje kontejnerskih zelenih
otoka za selektivno prikupljanje
komunalnog otpada

50.000,00
50.000,00

100.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje
nerazvrstanih
cesta

50.000,00
150.000,00
89.000,00

289.000,00

Komunalna
naknada

- šljunčanje nerazvrstanih cesta asfaltiranje nerazvrstanih cesta zimska služba

Održavanje
groblja i
krematorija

- čišćenje groblja u svim naseljima
općine

20.000,00

20.000,00

Komunalna
naknada

Javna rasvjeta

- električna energija - održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete

360.000,00
110.000,00

470.000,00

Komunalna
naknada

959.000,00

959.000,00

Ukupno:

Članak 4.
Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik ili
korisnik stambenog i poslovnog i građevinskog zemljišta.
Naseljima s uređenim građevinskim zemljištem smatraju se naselja opremljena najmanje
pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema
mjesnim prilikama.
Poslovnim prostorom i zemljištem na koje se plaća komunalna naknada smatra se i
zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja, a služi za izgradnju objekata za
istraživanje, iskorištavanje, transport mineralnih sirovina, opskrbu električnom energijom i
opskrbu vodom, te stambenih i gospodarskih objekata, a opremljeni su najmanje pristupnom
cestom prema mjesnim prilikama.
Članak 5.
Za kontrolu utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
nadležna je komisija koju sačinjavaju načelnik općine, uprava društva «Komunalno Pitomača»
d.o.o. Pitomača i predstavnik Općinskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo.
Komisija može u rad prema potrebi uključiti i druge članove (npr. predstavnike Vijeća
mjesnih odbora naselja na čijem se području obavlja komunalna djelatnost).
Komisija je svoje izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade dužna dostaviti Općinskom
poglavarstvu do kraja ožujka za prethodnu godinu.
Članak 6.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, stupa na snagu
danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

KLASA: 021-05/08-01/4
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača ( „Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

IZMJENU PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA O IMENOVANJU SUCA
POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U PITOMAČI

Iz prijedloga zaključka o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Pitomači briše se
gosp. ZLATKO BLAŽEKOVIĆ iz Sedlarice, Sedlarica 92a, MBG: 0501949310913, koji je za isto
predložen Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije od strane Općine Pitomača.
Razlog brisanja je politička opredjeljenost kandidata, budući da jedan od uvjeta za
imenovanje suca porotnika je nepripadnost nijednoj političkoj stranci.

KLASA: 021-05/08-01/5
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine» broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 39. Statuta Općine
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko
vijeće Općine Pitomača na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja donijelo je slijedeći

ODLUKU
o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području općine Pitomača
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju uvjeti priključenja građevine i obveze vlasnika za priključenje
na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda (u daljnjem tekstu: sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje) na
području općine Pitomača.

-

Odlukom se utvrđuje.
obveze priključenja,
postupak priključenja,
tehničko - tehnološki uvjeti priključenja,
rokovi priključenja,
naknada za priključenje,
način plaćanja naknade i
kaznene odredbe.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA
Članak 2.
Vlasnici građevina na području općine Pitomača dužni su priključiti svoju građevinu na
objekte i uređaje komunalne infrastrukture sustava javne vodoopskrbe i sustava javne
odvodnje, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, odnosno kada
su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.
Na područjima na kojima je izgrađen razdjelni sustav javne odvodnje na način da su
odvojeni sustav odvodnje otpadnih voda i sustav odvodnje oborinskih voda, vlasnici građevina
odvodnju otpadnih voda ne smiju priključiti na sustav odvodnje oborinskih voda, a odvodnju
oborinskih voda ne smiju priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda.
Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje samo za otpadne vode,
vlasnici građevina ne smiju na sustav odvodnje priključiti oborinske vode.
Vlasnici građevina ne smiju septičke jame direktno priključiti, niti prazniti sadržaj jama u sustav
javne odvodnje.
U slučajevima iz stavka 2. i 3. ovog članka „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača će u
Ugovoru o uvjetima priključenja odrediti obvezu ispravnog priključenja na odgovarajući sustav i
odrediti rok za isto, a ukoliko vlasnik građevine ne postupi po odredbama Ugovora, izvršiti će se
ispravno priključenje građevine na teret vlasnika građevine.
Poglavarstvo Općine Pitomača može posebnom Odlukom utvrditi pojedinačne slučajeve u
kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu iz
stavka 1. ovog članka, ukoliko je isti na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje
potrebe.
Zahtjev za oslobađanjem od priključenja na komunalnu infrastrukturu vlasnik građevine
podnosi pismenim putem poglavarstvu jedinice lokalne samouprave. Zahtjev mora sadržavati:

- katastarsku situaciju s ucrtanim objektom u mjerilu 1:1000,
- izvadak iz zemljišne knjige,
- presliku građevne dozvole,
- potvrdu sanitarnog inspektora da je voda koju vlasnik građevine koristi u
skladu s Pravilnikom o pitkim i sanitarnim vodama (ako se podnosi Zahtjev za oslobađanje
priključenja na javni vodoopskrbni sustav),
- potvrdu o nepropusnosti septičke jame izdanu od ovlaštene ustanove (ako se radi o
zahtjevu za oslobađanje priključenja na javni sustav odvodnje).
Na području koje obuhvaćaju Zone sanitarne zaštite crpilišta Pitomača i gdje postoji izgrađen
javni sustav odvodnje, nije moguće donijeti Odluku o oslobađanju priključenja na javni sustav
odvodnje.
Članak 3.
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi, ne smiju se priključiti na
komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije
koji se odnosni na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Vlasnik građevine podnosi zahtjev za priključenje građevine na sustave komunalne
infrastrukture t.d. “Komunalno Pitomača” d.o.o. Pitomača koje obavlja komunalne djelatnosti
opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Pitomača.
Zahtjevu za priključenje prilaže se:
- idejni projekt priključka (izdaje predstavnik “Komunalno Pitomača” d.o.o. Pitomača),
odnosno glavni projekt građevine kojim je obuhvaćen i priključak,
- akt na temelju kojeg se može graditi u skladu sa Zakonom o gradnji (građevna
dozvola),
- kopija katastarskog plana s ucrtanim objektom i ucrtanim susjednim objektima u
mjerilu 1:1000 s upisanim katastarskim i gruntovnim brojevima čestice (ukoliko na katastru ne
postoji službena karta u mjerilu 1:1000, potrebno je dostaviti katastarsku situaciju s ucrtanim
objektom i ucrtanim susjednim objektima u mjerilu 1:1000 izrađenu od strane ovlaštenog
geodeta),
- zemljišno-knjižni izvadak predmetne čestice.
Idejni odnosno glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa posebnim zakonima i
propisima koji reguliraju vodoopskrbu, odnosno odvodnju otpadnih voda, Odlukom o javnom
vodovodu odnosno Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda općine Pitomača, te
ovom Odlukom.
Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka donijet će Rješenje o odobravanju
priključenja pojedine građevine na sustave komunalne infrastrukture, te će zaključiti ugovor s
vlasnikom građevine, odnosno građevinskog zemljišta o uvjetima priključenja pojedine
građevine, odnosno građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne
odvodnje, kojim će odrediti rok izvedbe i cijenu naknade za priključak u skladu sa ovom
odlukom, te tehničko-tehnološke uvjete izvođenja priključka i način obavljanja nadzora nad
izvedbom priključka.
Članak 5.
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, može odbiti zahtjev vlasnika građevine za
priključenje na sustav javne vodoopskrbe ukoliko vodovodni priključak:
- ne zadovoljava tehničke uvjete,
- narušava utvrđenu kvalitetu komunalne usluge,
- ne osigurava tehničko - tehnološke uvjete izvođenja utvrđene ovom Odlukom.

„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, može odbiti zahtjev vlasnika građevine za priključenje
na sustav javne odvodnje ukoliko interni sustav kanalizacije (do priključka na sustav javne
odvodnje) ili sam kanalizacijski priključak:
- ne osigura tehničke uvjete da kakvoća otpadnih voda udovoljava graničnim
vrijednostima za ispuštanje otpadnih voda u javni sustav odvodnje određene posebnim
zakonima i propisima, te Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Općine Pitomača,
- narušava utvrđenu kvalitetu komunalne usluge,
- ne osigurava tehničko-tehnološke uvjete izvođenja utvrđene ovom Odlukom.
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača dužno je riješiti podnesen zahtjev zaključivanjem
ugovora ili odbijanjem zahtjeva u roku 15 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva, a ako
se radi o većim objektima u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja
potpunog zahtjeva.
Članak 6.
Vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi
komunalnog priključka neposredno nositelju izvedbe priključka, a na temelju računa za izvršeni
posao.
IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA
Članak 7.
Kućnim vodovodnim instalacijama smatraju se sve vodovodne instalacije, naprave i
uređaji unutar građevine odnosno građevinske parcele do vodomjera.
U objektima s više stanova ili poslovnih prostora kućnim vodovodnim instalacijama
smatraju se i instalacije iza glavnog zapornog ventila prije ulaza u objekt, te horizontalni i
vertikalni razvodi po objektu do vodomjera.
Kućna vodovodna instalacija spaja se na javni vodoopskrbni sustav preko vodomjera i
glavnog zapornog ventila, koji moraju biti smješteni na mjestu kojemu je omogućen pristup
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, neovisno od vlasnika građevine, odnosno građevinskog
zemljišta.
Troškove izgradnje i održavanja kućne vodovodne instalacije snosi vlasnik građevine
odnosno građevinske čestice čiji je priključak vezan na sustav javne vodoopskrbe.
U objektima s više stanova ili poslovnih prostora za kućne vodovodne instalacije dužan je
brinuti stambeni servis kojeg ovlasti većina vlasnika stanova ili poslovnih prostora u objektu i s
njim sklopi ugovor o održavanju.
VODOVODNI PRIKLJUČAK
Članak 8.
Vodovodnim priključkom smatra se spojni vod od vodovodne cijevi sustava javne
vodoopskrbe sa glavnim zapornim ventilom i zaključno sa vodomjerom. Zabranjeno je spajanje
na vodovodni priključak ispred vodomjera ili na bilo koji način na vodovodnu instalaciju koja je
priključena na sustav javne vodoopskrbe.
Iznimno, ukoliko nema druge mogućnosti priključenja, „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača, može dopustiti odnosno uvjetovati izvedbu takvog spoja radi priključenja susjedne
nekretnine. Ovakav priključak se izvodi na isti način i uz iste uvjete kao normalni priključak.
Zabranjeno je bez zaključenog ugovora s „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača i bez
nadzora istog obaviti priključenje na sustav javne vodoopskrbe.
Zemljište koje čini jednu građevinsku parcelu na kojoj je smještena građevina, mora
imati svoj samostalni priključni vod kojim se spaja kućna instalacija sa sustavom javne
vodoopskrbe. Ako se na jednoj građevinskoj parceli nalazi zgrada s više stambenih jedinica

(stanova ili poslovnih prostora), svaka stambena jedinica mora imati vlastiti priključak i vlastiti
vodomjer.
Iznimke se mogu dopustiti samo u opravdanim slučajevima, a prema odredbama Odluke
o javnoj vodoopskrbi Općine Pitomača i ove Odluke. O iznimkama ove vrste odlučuje
“Komunalno Pitomača” d.o.o. Pitomača.
Troškove izgradnje vodovodnog priključka snosi vlasnik parcele ili građevine koja se
priključuje odnosno stambeni servis iz članka 7. stavak 5. ove Odluke.
Izvođenje radova iskopa, zatrpavanja i ugradnju vodomjernog okna za izvedbu priključka
na sustav javne vodoopskrbe mogu obavljati sve pravne i fizičke osobe registrirane za tu
djelatnost i licencirane od strane „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, a izvođenje samog
priključka sa svim potrebnim elementima vodovodnog priključka, kao i samo pripajanja na
vodovodnu cijev sustava javne vodoopskrbe, dobave i ugradnje vodomjera s pripadajućom
armaturom, dozvoljeno je isključivo ovlaštenim osobama „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača.
Nakon provedenog nadzora završnih radova izvedenog priključka, predstavnik
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, plombira glavni ventil ili zasun sve do uključenja u
javnu vodoopskrbu. Skidanje i postavljanje plombe kao i otvaranje glavnog ventila ili zasuna
dopušteno je samo ovlaštenoj osobi „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača.
Troškove održavanja vodovodnog priključka (zamjene ili popravci dotrajalog priključka i
zapornog ventila ispred vodomjera) snosi „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, osim troškova
popravka oštećenja priključka koji nastanu krivicom ili nepažnjom potrošača ili drugih osoba.
Ovlaštena osoba „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača mora imati dozvoljen i
omogućen pristup u parcelu u svako doba radi kontrole održavanja priključka do vodomjera,
neovisno od vlasnika građevine ili građevinskog zemljišta.
Vlasnik građevine ili građevinskog zemljišta koji se priključi na sustav javne
vodoopskrbe, dužan je staviti van upotrebe svaki dosadašnji sustav vodoopskrbe predmetne
građevine.
PRIVREMENI PRIKLJUČAK
Kod izgradnje novih objekata ili postavljanja privremenih objekata, izvođač odnosno
privremeni potrošač može zatražiti izvođenje priključnog voda preko kojeg će koristiti vodu za
potrebe gradnje i za opskrbu potrošača u privremenom objektu.
Ako zbog tehničkih razloga nije moguće izvesti vodomjernu ili zasunsku komoru izvest će
se o trošku izvođača privremeni priključak s vodomjerom koji će se koristiti za vrijeme gradnje,
na način kako to propiše „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača.
Troškove izgradnje privremenog priključka snosi vlasnik građevine za koju se izvodi
priključak odnosno privremeni potrošač.
Privremeni priključak izvodi se prema zaključenom ugovoru s „Komunalno Pitomača“
d.o.o. Pitomača , za što se podnosi pisani zahtjev, a „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača
izvodi postavljanje privremenog priključka sa vodomjerom kojim se obračunavaju potrošene
količine vode.
Ovakav privremeni priključak može biti odobren u maksimalnom trajanju od 90 dana.
Iznimno „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača može odobriti korištenje vode za
gradnju i privremene potrebe preko uličnog hidranta s nastavkom i vodomjerom u
maksimalnom trajanju od 30 dana.
Privremeni hidrantski priključak izvodi se prema zaključenom ugovoru s „Komunalno
Pitomača“ d.o.o. Pitomača, za što se podnosi pisani zahtjev, a „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača izvodi postavljanje hidrantskog nastavka sa vodomjerom kojim se obračunavaju
potrošene količine vode.
Članak 9.

Priključenje građevine odnosno parcele na sustav javne vodoopskrbe izvesti će se pod
slijedećim tehničko - tehnološkim uvjetima:
- priključak na sustav javne vodoopskrbe izvodi se podzemno na dubini 1,2 m, okomito
na uličnu mrežu, a na prijelazu ispod prometnica i pješačkih staza ugrađuje se u zaštitne
kolone,
- duljina priključka je najmanje 1 m, a najviše 10 m unutar građevinske parcele
(mjereno od regulacione linije), iznimno i duža ako ne postoji druga mogućnost,
- priključak završava vodomjernim oknom u koje se postavlja vodomjer s pripadajućom
armaturom. Vodomjerno okno mora biti izvedeno u vodotijesnoj izvedbi (strogo nepropusno) i
vodomjer unutar okna mora biti zaštićen od smrzavanja. Dimenzije i vrste materijala za
vodomjerno okno definira „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, a propisane su u sklopu
projektne dokumentacije priključka,
- ako ne postoje uvjeti priključenja parcele direktno na uličnu mrežu, „Komunalno
Pitomača“ d.o.o. Pitomača može iznimno odobriti priključenje preko susjedne nekretnine, uz
pismenu suglasnost i dozvolu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, ovjerenu kod javnog
bilježnika, da mjerni uređaj bude postavljen na njegovoj nekretnini, sukladno odredbi stavka 2.
ovog članka. Sve troškove vezane uz ovakav priključak snosi vlasnik građevine odnosno parcele
koja se priključuje,
- vodovodni priključak izvodi se sukladno uvjetima koje izdaje „Komunalno Pitomača“
d.o.o. Pitomača ,
- dimenzije priključka utvrdit će se prema normativima i proračunu, ovisno o predviđenoj
potrošnji, a sve prema projektnoj dokumentaciji, a ne mogu biti manje od 25 mm unutarnjeg
presjeka,
- vodomjer s potrebnom armaturom mora biti smješten u odgovarajućoj vodomjernoj
komori koja je opremljena sukladno uvjetima koje izdaje „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača,
- način ugradnje i tip vodomjera određuje „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača,
- ukoliko tehnički nije moguće izvesti priključak na drugačiji način, a na zahtjev vlasnika
građevine koja se priključuje, vodomjer se može ugraditi i u podrumske ili slične prostorije, uz
pismenu izjavu investitora ovjerenu kod javnog bilježnika, da će se sve štete koje mogu nastati
propuštanjem vode ili pucanjem cijevi biti trošak vlasnika građevine sukladno točki 3. ovog
Članka,
- postavljanje vodomjera u više stambene objekte i građevine sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, mora se izvoditi po uvjetima izdanim od strane „Komunalno
Pitomača“ d.o.o. Pitomača,
- pri križanju vodovodnih priključaka sa ostalim postojećim instalacijama (plin,
kanalizacija, TK instalacije, i elektroenergetske instalacije i sl.), ne smije doći do oštećenja ovih
instalacija. Troškove eventualnog oštećenja snosi nositelj izvedbe priključka,
- priključak se u pravilu izvodi bušenjem ispod postojećih prometnica, pješačkih staza i
uređenih javnih površina, a izuzetno prokopom, sve prema uvjetima i uz pismenu suglasnost i
nadzor predstavnika pravne osobe u čijoj je nadležnosti prometnica ili uređena javna površina,
- po izvođenju priključka javne površine treba sanirati odnosno dovesti u prvobitno
stanje u skladu sa uvjetima pravne osobe u čijem su vlasništvu odnosno nadležnosti,
- troškovi sanacije eventualnih šteta na javnoj površini učinjenih prilikom radova na
priključenju, kao i troškove dovođenja u prvobitno stanje plaća nositelj izvedbe priključka.
UNUTARNJA KANALIZACIJA
Članak 10.
Unutarnja kanalizacija sastoji se od vertikalne instalacije, horizontalnog odvoda, sabirne
jame i kontrolnog okna. Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena od materijala koji je
vodonepropustan i otporan na kiseline, lužine i temperaturu.

Unutarnja kanalizacija spaja se na javni odvodni sustav preko kontrolnog okna koje
mora biti smješteno na mjestu kojemu je omogućen pristup.
Troškove izgradnje i održavanja unutarnje kanalizacije snosi vlasnik građevinske čestice
odnosno građevine čiji je priključak vezan na sustav javne odvodnje.
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK
Članak 11.
Kanalizacijskim priključkom smatra se spoj kontrolnog okna unutarnje kanalizacije s
kolektorom sustava javne odvodnje.
Zemljište koje čini jednu građevinsku parcelu na kojoj je smještena građevina, može u
pravilu dobiti jedan priključak na sustav javne odvodnje, osim ako se tehničkom
dokumentacijom dokaže da je opravdano izvesti dva ili više priključaka.
Troškove izgradnje kanalizacijskog priključka snosi vlasnik građevinske čestice odnosno
građevine koja se priključuje i plaća ih nositelju izvedbe priključka.
Izvođenje priključaka na sustav javne odvodnje mogu obavljati sve pravne i fizičke
osobe registrirane za tu djelatnost.
Izvedeni kanalizacijski priključak održava „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača i to od
spoja na sustav javne odvodnje do zaključno sa kontrolnim oknom.
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača mora imati dozvoljen i omogućen pristup u parcelu radi
analize funkcionalnosti kanalizacijskog priključka na kontrolnom oknu.
Članak 12.
Priključenje građevine na sustav javne odvodnje izvest će se pod slijedećim tehničkotehnološkim uvjetima:
- u javni sustav odvodnje mogu se ispuštati otpadne vode koje zadovoljavaju parametre
utvrđene posebnim zakonima i propisima te Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda,
- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala, odgovarajućim
PVC ili PE cijevima, nosivosti SN4 ili veće,
- svi kanalizacijski vodovi mogu biti izvedeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru
na vodo-nepropusnost i protočnost,
- dimenzije priključaka utvrdit će se prema normativima i proračunima ovisno o veličini
objekta, broju potrošača i trošila, a sve prema projektnoj dokumentaciji, a ne manje od 100 mm
promjera za fekalne vode i 150 mm promjera za mješovite otpadne vode,
- duljina priključka je najmanje 1 m, a najviše 10 m unutar građevinske parcele, iznimno
i duža ukoliko ne postoji druga mogućnost,
- spoj na kanalizacijsku cijev sustava javne odvodnje izvodi se pod kutem 45° ili 90° u
smjeru toka kanalizacije, isključivo na reviziono okno, a iznimno direktno na kanalizacijsku cijev
ukoliko je dužina priključka pri spoju na okno veća od 25 m (detalj i način priključka u oba
slučaja definiran je projektom i mora biti u skladu s internim aktima „Komunalno Pitomača“
d.o.o. Pitomača ),
- priključak se završava s kontrolnim betonskim oknom minimalnih dimenzija 0,6 m x 0,6
m ili promjera 0,6 m, s betonskim ili lijevano-željenim poklopcem odgovarajuće nosivosti za
prometno opterećenje,
- križanje kanalizacijskih priključaka s ostalim instalacijama (voda, plin, TK instalacije i
elektroenergetske instalacije i sl.) izvodi se ukoliko je to moguće ispod navedenih instalacija, pri
čemu ne smije doći do oštećenja ostalih postojećih instalacija. Troškove eventualnog oštećenja
snosi nositelj izvedbe priključka,
- priključak se u pravilu izvodi bušenjem ispod postojećih prometnica, pješačkih staza i
uređenih javnih površina, a izuzetno prokopom, sve prema uvjetima i uz pismenu suglasnost i
nadzor predstavnika pravne osobe u čijoj je nadležnosti prometnica ili uređena javna površina,

- po izvođenju priključka javne površine treba sanirati odnosno dovesti u prvobitno
stanje u skladu sa uvjetima pravne osobe u čijem su vlasništvu odnosno nadležnosti,
- troškovi sanacije eventualnih šteta na javnoj površini učinjenih prilikom radova na
priključenju, kao i troškove dovođenja u prvobitno stanje plaća nositelj izvedbe priključka.
V. ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 13.
Vlasnici građevine na koje se odnosi obveza priključenja na sustav javne vodoopskrbe
odnosno sustav javne odvodnje prema članku 2. stavak 1. ove Odluke, dužni su se priključiti u
rokovima kako slijedi:
- u roku 12 mjeseci od dobivene pravomoćne Uporabne dozvole za sustav javne
vodoopskrbe, odnosno 6 mjeseci od dobivene pravomoćne Uporabne dozvole za sustav javne
odvodnje,
- u roku 6 mjeseci od završetka izgradnje građevine (ishođene Potvrde i izvedenom
stanju građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji), u naseljima u kojima je
izgrađen sustav javne vodoopskrbe odnosno 3 mjeseca od završetka izgradnje građevine
(ishođene Potvrde i izvedenom stanju građevine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji, u naseljima u kojima je izgrađen sustav javne odvodnje.
VI. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE
Članak 14.
A) Vlasnik stambene građevine, odnosno građevinskog zemljišta dužan je platiti naknadu
za priključenje na sustav javne vodoopskrbe temeljem ugovora i to u iznosu od 2.000,00 kn za
stambenu građevinu odnosno građevinsko zemljište koje se priključuje na sustav javne
vodoopskrbe,
B) Vlasnik više stambene građevine, odnosno građevinskog zemljišta na kojem je
izgrađena ili se planira graditi više stambena građevina, dužan je platiti naknadu za priključenje
na sustav javne vodoopskrbe temeljem ugovora i to u iznosu od 2.000,00 kn za svaku
samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal, garaža ili slično),
C) Za poslovne objekte plaća se naknada prema kapacitetu predviđene godišnje
potrošnje i to:
- do 600 m³ predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m³ mjesečne potrošnje) plaća se
naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu
godinu,
- od 601 do 3.600 m³ predviđene godišnje potrošnje (ili 50 do 300 m³ mjesečne
potrošnje) plaća se naknada u visini 200% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu,
- za svakih daljnjih 3.600 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini
100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
D) Za stambeno-poslovne objekte plaća se naknada koja obuhvaća naknadu za stambeni
dio u skladu sa točkama A i B, a poslovni dio u skladu sa točkom C ovoga članka,
E) Privremeni priključci su priključci gradilišta i traju samo za vrijeme izgradnje objekta,
a mogu se pretvoriti u stalne priključke ako odgovaraju propisima, tehničkim uvjetima i
zahtjevima distributera. Naknada za privremeni priključak utvrđuje se u skladu sa prethodnim
stavcima ovog članka i uračunava se u iznos naknade kod prevođenja u stalni priključak.
Naknada za privremeni hidrantski priključak utvrđuje se u iznosu od 5% mjesečne bruto plaće u
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.
Članak 15.

A) Vlasnik građevine dužan je platiti naknadu za priključenje na sustav javne odvodnje
temeljem ugovora i to u iznosu od 5.000,00 kn za stambenu građevinu odnosno građevinsko
zemljište koje se priključuje na sustav javne odvodnje,
B) Vlasnik više stambene građevine, odnosno građevinskog zemljišta na kojem je
izgrađena ili se planira graditi više stambena građevina, dužan je platiti naknadu za priključenje
na sustav javne odvodnje temeljem ugovora i to u iznosu od
5.000,00 kn za svaku samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal, garaža ili slično),
C) Za poslovne objekte plaća se naknada prema kapacitetu predviđene godišnje
potrošnje i ispuštenih količina otpadne vode i to:
- do 600 m³ predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m³ mjesečne potrošnje) plaća se
naknada u visini 100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu
godinu,
- od 601 do 3.600 m³ predviđene godišnje potrošnje (ili 50 do 300 m³ mjesečne
potrošnje) plaća se naknada u visini 200% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici
Hrvatskoj za prethodnu godinu,
- za svakih daljnjih 3.600 m³ predviđene godišnje potrošnje plaća se naknada u visini
100% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,
D) Za stambeno-poslovne objekte plaća se naknada koja obuhvaća naknadu za stambeni
dio u skladu sa točkama A i B, a poslovni dio u skladu sa točkom C ovoga članka.
Članak 16.
Poduzetnici koji grade poslovne objekte u općinskim poslovnim zonama na zemljištu koje
su kupili od Općine Pitomača, oslobađaju se plaćanja naknade za priključak ako postoji Odluka o
subvencioniranju ili oslobađanju od plaćanja priključne takse za predmetnu zonu ili ako je
subvencioniranje uključeno u cijenu komunalnog doprinosa.
Poduzetnici koji grade poslovne objekte na drugim lokacijama iz razloga što zbog vrste
djelatnosti ne mogu graditi objekte u poslovnim zonama, mogu se osloboditi obveze plaćanja
naknade za priključak temeljem pojedinačnih odluka Općinskog poglavarstva.
VII. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE
Članak 17.
Vlasnik građevine, odnosno građevinskog zemljišta dužan je platiti naknadu utvrđenu
člankom 14. i 15. ove Odluke, temeljem zaključenog ugovora s „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača.
Naknada utvrđena ugovorom prihod je općinskog proračuna, uplaćuje se na žiro-račun
Općine Pitomača, a može se uplatiti odjednom ili u najviše dvije rate za priključenje na sustav
javne vodoopskrbe, odnosno pet rata za priključenje na sustav javne odvodnje, s time da
ukoliko se plaća na rate, vlasnik se može priključiti nakon što je izvršio uplatu prve rate.
VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Kaznom u visini od 1.500,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako postupi protivno:
1. odredbama iz članka 2. stavak 2., 3. i 4. ove Odluke,
2. odredbama iz članka 3. ove Odluke,
3. odredbama iz članka 7. stavak 3. ove Odluke,
4. odredbama iz članka 8. stavak 2. i 4. ove Odluke,
5. tehničko - tehnološkim uvjetima iz članka 9. i 12. ove Odluke,
6. odredbi članka 8. stavka 10. ove Odluke.

Kaznom u visini od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi
za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
IX. NADZOR
Članak 19.
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove
Odluke vezanih uz postupak priključenja, tehničko - tehnološke uvjete i rokove priključenja, te
može predložiti pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz članka 19. ove Odluke.
U slučajevima priključenja iz članka 5. ove Odluke „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača odvojiti će izvedeni priključak i donijeti rješenje o obvezi ispravnog priključenja na
odgovarajući sustav. Svi troškovi vezani uz odvajanje ovakvog priključka idu na teret vlasnika
građevine za koju je taj priključak bio izveden.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na
komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u
Općini Pitomača («Službene novine Općine Pitomača» broj 5/04).
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama»
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/6
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
RH, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 14. stavak 1. i 2., članka 15. stavak 1.
i 2. Odluke o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/08) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 31. siječnja donijelo je slijedeći

ODLUKU
o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe
i javne odvodnje na području općine Pitomača
1. Općina Pitomača u razdoblju od 15. veljače do 31. prosinca 2008. godine omogućiti
će, po povlaštenim, akcijskim iznosima naknade za priključenje, stjecanje prava na priključenje
građevine odnosno građevinskog zemljišta na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne
odvodnje na području općine Pitomača.
2. Naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe u razdoblju od 15. veljače
do 30. lipnja 2008. godine iznosi:
- 500,00 kn za jednokratnu uplatu naknade za priključenje stambene građevine,
odnosno građevinskog zemljišta,
- 500,00 kn za jednokratnu uplatu naknade za priključenje više stambene građevine,
odnosno građevinskog zemljišta na kojem je izgrađena ili se planira graditi više stambena
građevina, za svaku samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal, garaža ili slično).
3. Naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe iz članka 2. u razdoblju od
01. srpnja do 31. prosinca iznosi 1.000,00 kuna.
4. Naknada za priključenje na sustav javne odvodnje u razdoblju od 15. veljače do
31. prosinca 2008. godine iznosi:
- 2.000,00 kn za jednokratnu uplatu naknade za priključenje na sustav javne odvodnje
za stambenu građevinu odnosno građevinsko zemljište,
- 2.000,00 kn za jednokratnu uplatu naknade za priključenje više stambene građevine,
odnosno građevinskog zemljišta na kojem je izgrađena ili se planira graditi više stambena
građevina, za svaku samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal, garaža ili slično).
5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama»
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/7
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
RH, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. siječnja donijelo je slijedeći

ODLUKU
o visini cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i
pročišćavanjem otpadnih voda na području općine Pitomača - voda
1. Cijena usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Općine Pitomača utvrđuje se prema strukturi kako slijedi:
DOMAĆINSTVA

PRIVREDNI SUBJEKTI

STRUKTURA CIJENE VODE
SA
BEZ
ODVODNJOM ODVODNJE

SA
BEZ
ODVODNJOM ODVODNJE

1.

OSNOVNA CIJENA VODE
Kn/m³ utrošene vode

4,00

4,00

5,50

5,50

2.

OSNOVNA CIJENA ODVODNJE
kn/m³ utrošene vode ili po m² korisne
površine (za industriju)

1,20

-

2,50

-

-

-

-

-

3.

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

4.

1.+ 2.+ 3.=

5,20

4,00

8,00

5,50

5.

PDV – 22% na 1+2+3

1,14

0,88

1,76

1,21

6.

4.+ 5.=

6,34

4,88

9,76

6,71

7.

NAKNADA ZA KONCESIJU

0,08

0,08

0,08

0,08

8.

NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA

0,80

0,80

0,80

0,80

9.

NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA

0,90

0,90

0,90

0,90

10. UKUPNO 6.+ 7.+ 8.+ 9.=

8,12

6,66

11,54

8,49

11. NAMJENSKA SREDSTVA
- za investicije u vodoopskrbi s PDV

0,44

0,44

0,50

1,50

12. NAMJENSKA SREDSTVA
- za investicije u odvodnji s PDV

0,44

0,55

0,50

2,55

13. SVEUKUPNO 10.+11.+12.=

9,00

7,65

12,54

12,54

2. Cijena usluga iz članka 1. ove Odluke primjenjuje se od dana 16. travnja 2007. godine
tj. od dana puštanja u pogon magistralnog cjevovoda Virovitica - Pitomača II dionica (od
Rogovca do Kladara).
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama»
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/8
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomače („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 31. siječnja donijelo je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE
CJENIKA KOMUNALNIH USLUGA - GROBLJE
1. Općinsko poglavarstvo suglasno je sa izmjenama i dopunama cjenika komunalnih usluga koje
je predložilo društvo „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, i to:
10. groblje

Red. Br.

Opis usluge

Prijedlog nove
cijene -izmjene i
dopune

1.

Usluga ukopa – pogreba

1.500,00

2.

Korištenje mrtvačnice bez ukopa / dan - noć

350,00

3.

Zatvaranje i lemljenje metalnog lijesa

200,00

4.

Dezinfekcija i krečenje grobnice

500,00

5.

Dezinfekcija i premještaj lijesa unutar grobnice

500,00

6.

Razbijanje betonske ploče debljine 2 cm i više

200,00

7.

Skidanje i postavljanje pokrova grobnice ili okvira

200,00

8.

Korištenje prostora kuće oproštaja za izlaganje urne, ispraćaj te
polaganje urne u postojeće ili novo grobno mjesto ( 50%
troškova ukopa)

850,00

9.

Otkaz mjesta na groblju

150,00

10.

Ekshumacija iz grobnice u grobnicu ili priprema za transport

2.000,00

11.

Ekshumacija iz zemljanog groba u zemljani grob, u grobnicu ili
priprema za transport

3.000,00

12.

Ekshumacija urne iz grobnice

1.000,00

13.

Ekshumacija urne iz zemljanog groba

1.500,00

14.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - jednostruko (prvi red)

1.000,00

15.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - dvostruko (prvi red)

1.500,00

16.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - jednostruko, drugi red 80%
cijene prvog reda

800,00

17.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - dvostruko , drugi red 80%
cijene prvog reda

1.200,00

18.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - jednostruko, treći i dalje
50% cijene prvog reda

500,00

19.

Novo ili ustupljeno grobno mjesto - dvostruko, treći i dalje 50%
cijene prvog reda

750,00

20.

Proširenje grobnog mjesta po m²

250,00

21.

Novo grobno mjesto za pokojnika koji nije imao prebivalište na
području mjesta Pitomača ili njoj pripadajućih mjesta (Kladare i
Križnica) u posljednjih dvije godine , ista se ne mogu kupit
unaprijed

22.

Za djecu do 10 godina cijena se smanjuje za 50% od ukupne
cijene troškova sprovoda.

23.

Naknada za obavljanje radova na mjesnom groblju u Pitomači plaćaju klesari

24.

izrada grobnog okvira

25.

postava pokrovne ploče

50,00

26.

postava spomenika sa postoljem

50,00

27.

betonski radovi na grobnicama

200,00

28.

Prodaja betoniranog novog grobnog okvira za jedno grobno
mjesto

2.000,00

29.

Prodaja betoniranog novog grobnog okvira za dva grobna mjesta

3.000,00

30.

Nepredviđeni radovi - sat rada radnika

55,00

31.

Godišnja naknada za održavanje groblja, za jedno grobno mjesto

60,00

3.000,00

100,00

2. Donošenjem ove Odluke vrši se izmjena i dopuna cjenika objavljenog u „Službenim novinama“
Općine Pitomača, broj 9/01, 3/02, 1/04, 6/07, sa primjenom nakon donošenja Odluke o suglasnosti
Općinskog vijeća Općine Pitomača.
3. Odluka će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača
KLASA: 021-05/08-01/9
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 26. i članka 78. Zakona o prostornom uređenje i gradnji («Narodne
novine» RH, broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 7/07) i članka 39. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na 11. sjednici održanoj 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača
Članak 1.
Prostorni plan uređenja Općine Pitomača donesen je 28. listopada 2003.godine, a
objavljen je u «Službenim novinama» Općine Pitomača, broj 3/03. Pravna osnova za Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Pitomača (u daljnjem tekstu Plana) je Program mjera
za unapređenje stanja u prostoru Općine Pitomača za razdoblje 2007.-2011. («Službene
novine» Općine Pitomača, broj 7/07).

Članak 2.
Razlog Izmjena i dopuna Plana su iskazane potrebe promjene građevinskog područja
samog naselja Pitomača i ostalih naselja u općini, usklađivanje prometnih koridora, uočeni
problemi u Odredbama za provođenje Plana, te dopuna i izmjena Plana u grafičkom i
tekstualnom dijelu obzirom na nove zakone i propise, novi infrastrukturni koridori i gospodarski
razvoj.

Članak 3.
Područje obuhvata Plana je područje općine koje je utvrđeno Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj («Narodne novine» RH, broj 10/97). Površina
obuhvata Plana iznosi 158,14 km2.

Članak 4.
Od stupanja na snagu Plana, nastale su nove okolnosti koje nužno zahtijevaju promjene
namjene pojedinih prostora od interesa za općinu Pitomača, što je definirano u Izvješću o
stanju u prostoru za razdoblje 2007.-2011. godine («Službene novine» Općine Pitomača, broj
7/07).

Članak 5.
Cilj i programska polazišta su usklađivanje prometnih koridora budućih ulica kojima se
omogućuje formiranje i opremanje građevinskih čestica, stvaranje planskih osnova za kapitalne
objekte u domeni javnih, društvenih, sportskih i gospodarskih djelatnosti, razvoj ruralnog
turizma u zoni vinograda.
Konačan cilj je bolje prometno povezivanje dijelova naselja i izgradnja u neizgrađenim
područjima unutar građevinskog područja naselja, mogućnost razvoja ruralnog turizma i razvoj
gospodarstva.

Članak 6.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana koristiti će se sve stručne podloge i rješenja,
katastarski planovi i odgovarajuće geodetske podloge za kojima se ukaže potreba, a sukladno
odredbama posebnih propisa.

Članak 7.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima:
- Općina Pitomača, Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove,

- Virovitičko-podravska županija, Županijski zavod za prostorno uređenje, Virovitica,
- Virovitičko - podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo,
komunalne poslove i zaštitu okoliša, Virovitica,
- Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Virovitica,
- Županijska uprava za ceste u Virovitičko-podravskoj županiji, Virovitica,
- HEP Koprivnica, DP ”Elektra” Đurđevac,
- HEP Prijenos d.o.o. Zagreb,
- Hrvatske vode Osijek, Vodno gospodarska ispostava “Brana” Virovitica,
- Hrvatske vode Varaždin, Vodno gospodarska ispostava “Bistra” Đurđevac,
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske
županije, Virovitica,
- Državna geodetska uprava, Virovitica
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi,
- Hrvatske željeznice, Zagreb,
- Hrvatske šume, Koprivnica,
- T-com d.d. Zagreb,
- T-mobile d.d. Zagreb,
- MUP, PU Virovitičko-podravska, Virovitica,
- Hrvatske ceste Bjelovar,
- Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača.

Članak 8.
Rok za izradu Izmjenu i dopuna Plana je 18 mjeseci od dana potpisa ugovora o izradi.

Članak 9.
Do donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača u zoni
obuhvata je dozvoljeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje.

Članak 10.
Sredstva za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurana su u Proračunu Općine Pitomača.

Članak 11.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/10
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. siječnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na svojoj 12.
sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2007. godine
1. Usvaja se Godišnji obračun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za razdoblje od 01.
siječnja - 31. prosinca 2007. godine u kojem su iskazani:
Planirani:

Ostvareni:

% izvršenja

Prihodi:

1.528.600,00

1.474.439,32

96,46

Rashodi:

1.528.600,00

1.467.867,01

96,03

Razlika prihoda i rashoda:

6.572,31

Donos salda 31.12.2006.

34.051,19

Saldo 31.12.2007.

40.623,50

2. Godišnji obračun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31.
prosinca 2007. godine sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/15
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača,31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 12. sjednici,
održanoj 31. ožujka 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Knjižnice i čitaonice Pitomača
za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2007. godine
1. Usvaja se Godišnji obračun Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. siječnja 31. prosinca 2007. godine u kojem su iskazani:
Planirani:

Ostvareni:

% izvršenja

Prihodi:

239.000,00

215.655,52

90,23

Rashodi:

239.000,00

211.599,02

88,54

Razlika prihoda i rashoda:

4.056,50

Donos salda 31.12.2006.

2.602,91

Saldo 31.12.2007.

6.659,41

2. Godišnji obračun Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31.
prosinca 2007. godine sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/16
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača,31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine»
RH, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine»
Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 12.
sjednici, održanoj 31. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje općine Pitomača
I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Pitomača, u katastarskim općinama Pitomača, Kladare i Stari
Gradac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na
području općine Pitomača predviđeno za zakup, prodaju, povrat i ostale namjene.
II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao Popis čestica,
prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio i biti će objavljen na oglasnoj ploči općine, a uvid
se može izvršiti svaki radni dan u vremenu od 08.00 do 15.00 sati.
III.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za zakup
daje se u zakup na rok do 10 godina.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
zakup, a dijelom ili u cijelosti nalazi se u inundacijskom pojasu, daje se u zakup na rok do 5
godina, odnosno do privođenja namjeni od strane Hrvatskih voda.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
prodaju daje se u zakup na rok do 10 godina, odnosno do uređenja imovinsko-pravnih odnosa,
izvršenja geodetsko-katastarske izmjere kojom će se utvrditi stanje zemljišta, te upisa Republike
Hrvatske u zemljišne knjige.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
povrat daje se u zakup na rok do 10 godina, odnosno do pravomoćnog rješenja o povratu.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
ostale namjene daje se u zakup na rok do 10 godina, odnosno do dobivanja građevinske ili
lokacijske dozvole.
IV.
Postupak javnog natječaja provesti će Komisija za provedbu natječaja i uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta na području općine Pitomača, imenovano od strane Općinskog
poglavarstva posebnom odlukom.
Općinsko vijeće objaviti će javni natječaj najkasnije u roku od 15 dana od dana
dobivanja suglasnosti na ovu Odluku i tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
V.
Rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta je 15 dana
od dana objave u jednom od dnevnih glasila.
Općinsko vijeće donijeti će po provedenom javnom natječaju za zakup, Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.

VI.
Ova Odluka objavit će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a stupa na snagu
danom dobivanja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na ovu
Odluku.

KLASA: 021-05/08-01/23
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

OBRAZLOŽENJE
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2008.
godine, donijelo je Odluku o o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača, sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Pitomača, na koji je
suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike
Hrvatske, klasa: 320-02/07-01/1832, ur.broj: 525-09-07-2/DL, od 09. studenog 2007. godine.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

-

Poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za zakup:
k.o. Kladare, 5 ha 78 a 25 m2,
k.o. Pitomača II, 260 ha 49 a 49 m2,
k.o. Stari Gradac, 2 ha 75 a 47 m2,
Ukupno: 269 ha 3 a 21 m2.

Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
prodaju:
- k.o. Kladare, 42 ha 92 a 89 m2,
- k.o. Pitomača I, 3 ha 12 a 59 m2,
- k.o. Pitomača II, 224 ha 30 a 96 m2,
- k.o. Stari Gradac, 199 ha 23 a 22 m2,
- Ukupno: 469 ha 59 a 66 m2.
Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
povrat:
- k.o. Pitomača II, 66 ha 53 a 60 m2,
- k.o. Stari Gradac, 61 ha 56 a 61 m2,
- Ukupno: 128 ha 10 a 21 m2.

Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke koje je Programom predviđeno za
ostale namjene:
- k.o. Pitomača II, 5 ha 3 a 75 m2,
- k.o. Stari Gradac, 2 ha 56 a 71 m2,
- Ukupno: 7 ha 60 a 46 m2.

-

Ukupno poljoprivredno zemljište obuhvaćeno natječajem:
k.o. Kladare, 48 ha 71 a 14 m2,
k.o. Pitomača I, 3 ha 12 a 59 m2,
k.o. Pitomača II, 556 ha 37 a 80 m2,
k.o. Stari Gradac, 266 ha 12 a 1 m2,
Ukupno: 874 ha 33 a 54 m2.

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH, broj 66/01,
87/02, 48/05 i 90/05) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 12.
sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine, donijelo je

O D L U K U
o visini naknade za jednogodišnje korištenje državnog
poljoprivrednog zemljišta na području općine Pitomača
1. Utvrđuje se visina naknade za jednogodišnje korištenje državnog poljoprivrednog
zemljišta na području općine Pitomača u iznosu od dvostruke početne cijene zakupa za
predmetno zemljište.
2. Početnu cijenu zakupa državnog zemljišta za područje općine Pitomača utvrđuje
Porezna uprava, Područni ured Virovitica.
3. Ova odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/21
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ RH, broj 23/07) i
članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/06 - pročišćeni
tekst i 1/07), Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje osnivanje Savjeta mladih Općine Pitomača (u daljenjem
tekstu: Savjet mladih), broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad
Općinskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposednog interesa za mlade
i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa
Savjeta mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad
Savjeta mladih.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području Općine Pitomača u
dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Pitomača.
SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 3.
Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Pitomača pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim
pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave
mladima, učenička vijeća i nastavnička vijeća obrazovnih ustanova te drugi oblici organiziranja
mladih sa sjedištem na području Općine Pitomače.

Članak 5.
Prijedlog kandidata podnosi se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na web
stranici Općine Pitomača.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište
i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove utvrđuje listu kandidata koji
ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog
u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje.
Lista kandidata se objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Općine Pitomača u roku
od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće dužno je u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati
članove Savjeta mladih.

Članak 6.
Vijećnici Općine Pitomača biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način
propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Pitomača.

Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se
na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 7.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog Vijeća pomaže
nadležno upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang listi dobivenih
glasova.
U slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova
izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 7.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih
te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih
većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između
sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Pitomača.

Članak 8.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od konstituiranja Savjeta
mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava načelnik Općine
Pitomača.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.
Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti i opće poslove najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika
izabire se i njegov zamjenik.
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove sastavlja listu kandidata za
predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom
prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira
predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio
najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor
među njima na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih
saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 10.
Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove
određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE PITOMAČA

Članak 11.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Općinsko vijeće Općine Pitomča razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata
ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina
života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu
kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje
odluka Općinsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o
raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.
DJELOKRUG RADA

Članak 12.
Savjet mladih:
1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od
interesa za mlade,
3. predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za
unapređenje položaja mladih,
4. predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te
način rješavanja navedenih pitanja,
5. daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za mlade,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i
donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja
mladih,
10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s
odgovarajućim tijelima drugih zemalja
11. predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.
Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Pitomača osigurava se
obaveznim prisustvom načelnika Općine Pitomača i predsjednika Općinskog vijeća Općine
Pitomača na sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

Članak 14.
Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te
podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Pitomača do kraja veljače tekuće godine za
prethodnu godinu.
Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a
priprema se u suradnji s Općinskim upravom.
Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku
godinu.
SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.
Općine Pitomača osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska
sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Općine
Pitomača, na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu
putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove.
SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.
U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje s savjetima mladih drugih jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim
organizacijama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«
Općine Pitomača.
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Na temelju članka 3. stavka 4. Nacionalne strategije za izjednačavanje mogućnosti za
osobe s invaliditetom 2007. do 2015. godine („Narodne novine“ RH, broj 63/07) i članka 39.
Statuta Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i
1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 12. sjednici održanoj 31. ožujka 2008.
godine, donijelo je

STRATEGIJU
za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2007. do 2015. godine na području općine Pitomača
I.

UVOD

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija),
(„Narodne novine“ RH, broj 63/07).
Nacionalna strategija je utemeljena na suvremenim znanstvenim postignućima i
odredbama nacionalnih i međunarodnih zakona i dokumenata: Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju, Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o pravima osoba s invaliditetom,
Svjetskog programa djelovanja za osobe s invaliditetom, Standardnih pravila UN-a o
izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom, Pariške povelje za novu Europu,
Jedinstvene rehabilitacije za osobe s invaliditetom Vijeća Europe, Ustava Republike Hrvatske,
zakona i drugih propisa koji reguliraju najznačajnija životna područja za osobe s invaliditetom.
Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je 5. travnja 2006. Akcijski plan Vijeća Europe za
promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom i poboljšanje
kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. (u daljnjem tekstu: Akcijski
plan).
Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 13. prosinca 2006. Konvenciju o pravima
osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Konvencija), a u radu (ad hoc) Odbora Ujedinjenih
naroda za donošenje Konvencije sudjelovala je i Republika Hrvatska.
S obzirom na to da Konvencija sadržajno znatno unapređuje položaj osoba s
invaliditetom suvremenim pristupima u sustavu primjene ljudskih prava u djelovanju prema
osobama s invaliditetom, u cilju osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom,
novi strateški dokument Općine Pitomača prihvatio je sadržaj i strukturu Konvencije.
Nacionalna strategija naglašava nužnost izjednačavanja mogućnosti za osobe s
invaliditetom u Republici Hrvatskoj, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i
ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih
interesa, te sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti.
Zadaća Nacionalne strategije je uskladiti sve politike djelovanja na području zaštite
osoba s invaliditetom s dostignutim standardima na globalnoj razini, ali i svim trendovima koji
imaju za cilj nastojanje da sva područja života i djelovanja budu otvorena i pristupačna
osobama s invaliditetom.
Nacionalna strategija obvezuje tijela državne uprave na nacionalnoj razini, te na razini
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na provođenje sadržanih mjera o provedbi
iz svoje nadležnosti, koje su obvezne do 31. siječnja svake godine dostaviti Ministarstvu obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo Vlade).
Nacionalna strategija predviđa da u osmogodišnjem razdoblju tijela državne uprave, u
suradnji s jedinicama lokalne samouprave, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje
skrbe o osobama s invaliditetom, te znanstveno-stručnim institucijama provedu sve sadržane
mjere.
Povezivanjem i integriranjem svojih vrijednih ljudskih i materijalnih potencijala Općina
Pitomača može jamčiti određenu razinu dobrobiti svim svojim građanima, osobito vrlo ranjivim
grupama kao što su to osobe s invaliditetom.
Područja djelovanja Strategije uvjetno su podijeljena, a mjere i aktivnosti međusobno se

nadopunjuju i uvjetuju.
Općina Pitomača izvršava ovlasti i obveze koje proizlaze iz njezina samoupravnog
djelovanja preko tijela Općine Pitomača kao jedinice lokalne samouprave, a na dobrobit građana
općine Pitomača.
Slijedom navedenoga, a s obzirom na specifičnost potreba građana s invaliditetom,
Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača izradilo je Prijedlog Strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2015. na području općine
Pitomača (u daljnjem tekstu Strategija).
Strategija prihvaća svrhu, ciljeve, definicije, temeljna načela i smjernice djelovanja
Konvencije.
Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog
uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s invaliditetom i unapređivanje i
poštivanje njihova urođenog dostojanstva.
Temeljna načela: poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije uključujući
slobodu izbora i neovisnost osoba, nediskriminaciju, puno i učinkovito sudjelovanje i
uključivanje u društvo, poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao dijela ljudske
različitosti i čovječnosti, jednakost mogućnosti, pristupačnost, jednakost muškaraca i žena,
poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s
teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.
Ciljevi:
Treba osigurati potpunu integraciju osoba s invaliditetom ostvarivanjem integracije na
važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem u političkom, javnom i kulturnom
životu, u procesu odgoja i obrazovanja, u zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji, u socijalnoj
zaštiti, u pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja, u istraživanju i razvoju i u drugom.
Strategija u potpunosti promovira građansku perspektivu i socijalni model djelovanja
prema osobama s invaliditetom utemeljen na sustavu primjene ljudskih prava.
U potpunosti odbacuje poistovjećivanje osobe s invaliditetom s ulogom pacijenta kojemu
je potrebna zdravstvena ili neka druga skrb.
Naglasak je na sposobnostima osobe koja će, nakon što društvo ukloni postojeće
prepreke, ostvariti svoj potpuni razvoj.
Osobita se važnost daje udrugama osoba s invaliditetom koje, tijekom cijelog procesa,
od kreiranja do realizacije i evaluacije mjera i aktivnosti trebaju biti istinski partner vlasti.
U planiranju i provođenju mjera i aktivnosti na svim područjima Strategije osobitu
pozornost treba posvetiti pojedinim skupinama unutar cjelokupne populacije osoba s
invaliditetom:
- ženama i djevojkama s invaliditetom koje su vrlo često suočene s višestrukom
diskriminacijom s obzirom na spol i invaliditet,
- osobama s teškim invaliditetom koje trebaju visoku razinu društvene potpore, a kvaliteta
njihova života najdirektnije ovisi o razvijenosti servisa i usluga u zajednici,
- djeci s teškoćama u razvoju treba omogućiti uživanje svih prava sukladno Konvenciji o
pravima djeteta kao svoj drugoj djeci,
- mladim osobama s invaliditetom koje se kao osobito ranjiva skupina suočavaju s nizom
zapreka u procesu obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i sl.,
- osobama s invaliditetom starije životne dobi koje postaju sve brojnija i značajnija
društvena skupina i izazov kreiranju politika za osobe s invaliditetom.
Navedene skupine osoba s invaliditetom zahtijevaju multidisciplinarni pristup u planiranju
i provođenju mjera i aktivnosti na svim područjima djelovanja.

U provođenju mjera i aktivnosti na svim područjima, Strategija se rukovodi glavnim
ciljem - ukidanjem svake diskriminacije na temelju invaliditeta koja je svako ograničavanje
ili isključivanje na temelju invaliditeta, posljedica kojega je narušavanje integriteta osobe.
Invaliditet ne smije biti razlog uskraćivanju ili narušavanju ljudskih prava i temeljnih
sloboda na kulturnom, političkom, gospodarskom i svakom drugom području.
Strategija će u potpunosti djelovati na temeljima socijalne kohezije kao glavnoga temelja
izgradnje i održavanja socijalnog društva.
U Strategiji navedene su mjere i aktivnosti za čije se provođenje traži suradnja lokalne
razine.
Općina Pitomača će, tijekom razdoblja primjene Strategije, provoditi mjere i aktivnosti za
sve osobe s invaliditetom u općini Pitomača na područjima: Obitelj i život u zajednici, odgoj i
obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, mobilnost i pristupačnost, zapošljavanje, rad
i profesionalna rehabilitacija, pravna zaštita i zaštita od nasilja i zlostavljanja, informiranje,
komunikacija i podizanje razine svijesti, sudjelovanje u političkom i javnom životu, kulturi,
razonodi i sportu i civilno društvo.
Temeljni podaci o osobama s invaliditetom
Invaliditet je važan medicinski, gospodarski, socijalni i politički problem svakog društva,
a, prema procjenama, oko 10% stanovnika svijeta su osobe s invaliditetom.
S obzirom na to da posljedice invaliditeta pogađaju i članove obitelji, može se slobodno
reći da četvrtina svjetskog stanovništva u svom svakodnevnom životu ima teškoća zbog
invaliditeta.
Napredak znanosti, tehnike i tehnologije s jedne strane sprečava razvoj i ublažava
posljedice određenih oblika i vrsta invaliditeta, ali istodobno djeluje na povećanje ukupnog
udjela stanovništva s invaliditetom.
Suvremeno društvo visoke civilizacijske razine koje štiti i promiče sustav ljudskih prava
ozbiljno shvaća sva pitanja koja se odnose na osobe s invaliditetom i njihovu cjelokupnu
integraciju u život.
Za planiranje i provođenje aktivnosti namijenjenih osobama s invaliditetom važno je
definirati pojam invaliditeta, odnosno osobe s invaliditetom.
Konvencija naglašava socijalnu dimenziju invaliditeta, ističući da se "pojam invaliditeta
razvija i proistječe iz interakcije osoba s invaliditetom s barijerama u stavovima i barijerama u
okolini koje onemogućuju njihovo potpuno i djelotvorno sudjelovanje u društvu ravnopravno s
drugim osobama ".
Trenutno je u Centru za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača, evidentirano 41
korisnik osobne invalidnine.
Osobe s invaliditetom s područja općine Pitomača članovi su:
- Organizacije slijepih Virovitičko-podravske županije koja broji 13 članova s područja
općine Pitomača,
- Udruge gluhih i nagluhih, Virovitica, koja broji 3 člana s područja općine Pitomača,
- Udruge distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida,
Virovitica, koja broji ukupno 24 člana s područja općine Pitomača,
- Udruge invalida rada Virovitica koja broji 23 člana s područja općine Pitomača,
(u daljnjem tekstu: Udruge osoba s invaliditetom).
II. PODRUČJA DJELOVANJA

1. Područje: OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI
Uvod i ocjena stanja

Uvažavajući obitelj kao najvišu društvenu vrijednost i najznačajniju zajednicu za svaku
osobu pa tako i osobu s invaliditetom, gdje je uloga obitelji presudna za razvoj i uspješnu
integraciju osobe s invaliditetom, država potiče puno sudjelovanje osoba s invaliditetom u
obiteljskom životu i promiče njihova prava na osobni integritet, osiguravajući dostupnu i sigurnu
mrežu usluga i servisa u obiteljskom okruženju.
S ciljem sveobuhvatne skrbi o obitelji osoba s invaliditetom u obiteljskom životu,
promicanju njihovih prava na osobni integritet i kontinuirano poboljšanje zakonodavstva u svrhu
sprečavanja diskriminiranja djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom,
cjelokupno djelovanje društva oslanja se na postojeće strateške dokumente nacionalne razine:
Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova, Nacionalni plan aktivnosti za prava i
interese djece od 2007. do 2012., Nacionalnu populacijsku politiku, Nacionalnu strategiju zaštite
od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u
obitelji.
Socijalni model utemeljen na promicanju ljudskih prava osoba s invaliditetom prihvaćeni
je koncept djelovanja prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i Općini Pitomača, a
temelji se na filozofiji inkluzije koja smatra da svatko na svoj način može pridonijeti društvu i da
mu, prije svega, pripada.
Na osobu s invaliditetom gleda se kroz njezine mogućnosti, sposobnosti i interese.
Položaj osoba s invaliditetom društveno je uvjetovan i stoga se društvo treba
prilagođavati njihovim potrebama.
Prihvaćen je također model u zajednici utemeljene rehabilitacije kao alternativa
institucijskoj zaštiti.
Ovaj model polazi od temeljne pretpostavke da zajednica treba stvoriti uvjete za razvoj
rehabilitacije,
ravnopravnosti
i
socijalne
integracije
osoba
s
invaliditetom.
Ciljevi ovoga koncepta su: jačanje razvoja izvaninstitucijskih oblika skrbi, odnosno potpora kako
bi se u potpunosti zadovoljile potrebe obitelji osoba s invaliditetom i uspostavi ravnoteže
obiteljskih i profesionalnih obveza i organiziranim aktivnostima djece u slobodnom vremenu.
Na taj način sprečava se institucionalizacija djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba
s invaliditetom i osigurava kvalitetan život u obitelji, pružanje kontinuirane podrške u obitelji
izravnom stručnom podrškom u obitelji i uključivanjem članova obitelji u savjetovalište te
potreba edukacije roditelja i stručnjaka koji rade s djecom s neurorazvojnim smetnjama, život u
obitelji (domu), stvaranje što normalnijih životnih uvjeta i odgovarajućeg sustava usluga na
području stanovanja, zapošljavanja i slobodnog vremena.
Sastavni dio ovog koncepta je i inkluzivno obrazovanje koje omogućuje djeci s
teškoćama u razvoju obrazovanja u redovnim uvjetima.
Ovo su suštinski ciljevi i svrhe svih mjera i aktivnosti Strategije, a na području Obitelj i
život u zajednici posebno su istaknute i na neki su način sažetak Strategije.
U politici prema osobama s invaliditetom težište je na aktivnosti osobe u planiranju, izboru i
kreiranju akcija i metoda koje u većoj mjeri određuju njihove životne uvjete.
Uspjeh intervencija direktno ovisi o snazi i organizaciji partnerstva državnog i civilnog
sektora te osobe s invaliditetom i njezine obitelji.
Iako moderna obitelj tijekom zadnjih godina doživljava niz transformacija koje nužno
djeluju na njezinu stabilnost, obitelj koja se susreće s teretom invaliditeta izložena je dodatnim
promjenama i nerijetko treba snažnu društvenu potporu za svoj opstanak.
Suočavanje obitelji s dijagnozom djeteta ili odraslog člana iznimno je stresna situacija
koja potpuno mijenja obiteljsku dinamiku.
Podizanje djeteta s teškoćama u razvoju zahtijeva dodatne psihofizičke i materijalne
napore, dodatna znanja za roditelje, drugu djecu i eventualne druge članove u obitelji.
Pravodobna i interdisciplinarna stručna pomoć obitelji može uspješno spriječiti dublje
poremećaje i progresiju oštećenja.
Osobi s invaliditetom i njezinoj obitelji treba omogućiti potpunu integraciju u uređenoj,
dostupnoj i prilgaođenoj zajednici.

Osim građevinskih barijera, neusklađenosti programa obrazovanja, nedostatka
didaktičkih i drugih pomagala, nužno je uklanjati komunikacijske prepreke uvođenjem
odgovarajućih načina komunikacija za osobe s različitim vrstama oštećenja.
Značajne prepreke procesu odgojno-obrazovne integracije nalaze se u nedovoljnoj
educiranosti stručnjaka na tom području o problemima i potrebama osoba s invaliditetom.
Stoga je potrebna uspostava sveobuhvatne i sustavne edukacije nositelja odgojnih i
obrazovnih funkcija te roditelja i članova obitelji o specifičnosti potreba i problema osoba s
različitom vrstom oštećenja.
Područje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zbog niza
prepreka, najveći je problem za osobe s invaliditetom i u većim i razvijenijim zemljama, a kod
nas je to još izraženije.
Predrasude poslodavaca o sposobnostima i mogućnostima osoba s invaliditetom i
neodgovarajuća kvalifikacijska struktura osoba s invaliditetom za potrebe tržišta rada, glavni su
razlozi nepovoljne situacije na području zapošljavanja.
Općina Pitomača je u suradnji sa tijelima državne uprave, udrugama osoba s
invaliditetom, drugim organizacijama, ustanovama i institucijama koje programski djeluju u
korist osoba s invaliditetom sudjelovala u uključivanju osoba s invaliditetom u život lokalne
zajednice, poštivajući pritom pravo izbora osoba s invaliditetom u odabiru načina života prema
vlastitim kriterijima i vrijednostima.
Savjetodavni rad organizirao je Centar za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača
(u daljnjem tekstu: Centar).
Savjetodavni rad obavlja se za sve osobe, pa tako i za osobe s invaliditetom, svakog
utorka, srijede i četvrtka u vremenu od 08,00 do 11,00 sati u prostorijama Centra.
Sukladno svojoj nadležnosti, kadrovskim i stručnim mogućnostima Centra nastojat će
opseg i sadržaj savjetodavnog i savjetovališnog rada i dalje nadograđivati.
Osmišljavanje različitih oblika života u zajednici i odmak od klasičnih institucija za
smještaj osoba s invaliditetom prema organizaciji života osoba s invaliditetom u manjim
zajednicama koje oponašaju obiteljski način života najuvjerljivije potvrđuje pripremljenost
zajednice za život osoba s invaliditetom.
Općina Pitomača, nizom konkretnih aktivnosti, dokazala je navedenu orijentaciju, ali
treba još studioznije pristupiti uklanjanju postojećih, naslijeđenih prepreka za stjecanje takvih
obilježja.
Ciljevi:
- poticati razvoj svijesti o potrebi cjeloživotne naobrazbe za ulogu kompetentnog roditelja,
- promovirati obiteljske vrijednosti i isticati značenje kvalitetnoga obiteljskog okruženja za razvoj
djeteta s teškoćama,
- razvijati jednak pristup pravima i uslugama,
- pružati potporu neovisnom življenju osoba s najtežim invaliditetom.
Na ovom se području mjere najdirektnije odnose na poboljšavanje uvjeta života obitelji
osobe s invaliditetom, a mjere na području života u zajednici nalaze se u svim drugim
područjima Strategije.
Mjere
1. Provođenje savjetovanja svih osoba, uključujući i osoba s invaliditetom na
području općine Pitomača
Nositelji: Centar, u suradnji s Općinom Pitomača, Zavodom za javno zdravstvo i udrugama
osoba s invaliditetom.
Rok: kontinuirano.
2. Davanje pomoći za osobe s invaliditetom s područja općine Pitomača

- Centar u sustavu socijalne skrbi ima nekoliko oblika pomoći za osobe s invaliditetom, npr.
doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja-njegovatelja (isključivo u
nadležnosti Centra za socijalnu skrb Virovitica).
Nositelj: Centar
Rok: kontinuirano
3. Podupirati nastanak i djelovanje podružnica, klubova i ostalih oblika
djelovanja u svrhu edukacije, okupljanja i socijalizacije osoba oštećena sluha i
njihovih obitelji
Nositelj: Udruga gluhih i nagluhih, Virovitica
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
4. Okupljanje osobe oštećena sluha, te roditelje djece i mladeži koja nemaju
ili imaju ograničenu radnu sposobnost, radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg
živote u zaštiti njihovih pojedinačnih aktivnosti
Nositelj: Udruga gluhih i nagluhih, Virovitica
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
5. Plan - projekt „Osobni asistent“
- za članove obitelji kao nosioce i oslonce osoba s invaliditetom, a koji nisu stariji od 50
god., osmišljen je navedeni plan koji je Udruga distrofičara, invalida cerebralne paralize i ostalih
tjelesnih invalida iz Virovitice, potpisala s Ministarstvom branitelja, obitelji i međugeneracijske
solidarnosti, a koji se odnosi na najteže slučajeve invaliditeta.
Nositelji: Anđelka Bistrović-Mastić uz pomoć predsjednika Udruge i tajnika kao volontera
Sunositelj: Općina Pitomača

2. Područje: ODGOJ I OBRAZOVANJE
Uvod i ocjena stanja
Obrazovanje je temeljni uvjet društvene uključenosti i neovisnosti osoba s invaliditetom.
Većina međunarodnih dokumenata ističe kvalitetno obrazovanje kao jedno od
prioritetnih područja za djecu i mlade, a također i za one s teškoćama u razvoju.
Stvaranje mogućnosti za sudjelovanje osoba s invaliditetom u redovnom obrazovanju nije važno
samo za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, upoznavanje i život s različitostima bogatstvo je
za svaku osobu.
Područje odgoja i obrazovanja strateški se odvija prema Planu razvoja sustava odgoja i
obrazovanja od 2005. do 2010. te Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od
2006. do 2012.
Ovi dokumenti donose mjere kojima se unapređuje i ujednačava kvaliteta cjelokupnog
sustava na državnoj razini i jamče jednake mogućnosti za puni razvoj potencijala svakog
pojedinca s posbenim odgojno - obrazovnim potrebama.
Temeljni je cilj za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama odgojnoobrazovni sustav učiniti dostupnim i prohodnim kako bi se osigurala načela – „Škola za sve“ i
„Cjeloživotno obrazovanje“.
Obrazovanje je sveobuhvatno i odnosi se na sva životna razdoblja.
Ustanove redovnog obrazovanja i specijaliziranih programa treba poticati na pružanje potpore
osobama
s
invaliditetom
u
gradskim
četvrtima
za
potpuno
uključivanje.
Roditelji djece u posebnim skupinama oslobođeni su sudjelovanja u cijeni programa, uz uvjet da
sami osiguraju prijevoz djece.

Općina Pitomača već drugu godinu sudjeluje u financiranju prijevoza djece s teškoćama
u razvoju.
Posebne programe predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju provode odgojnoobrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove i udruge.
Prema Zakonu o osnovnom školstvu („Narodne novine“ RH, broj 69/03- pročišćeni tekst i
76/05) i Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
(„Narodne novine“ RH, broj 23/91) u redovnoj Osnovnoj školi školuju se: učenici s lakšim
teškoćama u razvoju, učenici sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima, učenici s lakom
mentalnom retardacijom.
Učenici s većim teškoćama u razvoju školuju se prema posebnim planovima i
programima u posebnim organizacijama odgoja i obrazovanja zdravstva, socijalne skrbi i
pravosuđa.
Sukladno članku 22. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine“ RH, broj 69/03 –
pročišćeni tekst i 81/05) te Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i
većim teškoćama u razvoju („Narodne novine“ RH, broj 86/92), učenici se potpuno ili
djelomično integriraju u redovne srednje škole, odnosno, učenici s većim teškoćama u razvoju
školuju se u posebnim ustanovama prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi i pravosuđa.
Učenici s većim teškoćama, umjerenom ili težom mentalnom retardacijom i učenici s
autizmom ne obrazuju se već se osposobljavaju do 21. godine života.
Ciljevi:
- osigurati da sve osobe, bez obzira na narav i stupanj oštećenja, imaju jednak pristup
obrazovanju,
podržavati
i
promicati
cjeloživotno
učenje
osoba
s
invaliditetom,
- pobrinuti se za to da svi obrazovni sadržaji budu pristupačni osobama s invaliditetom,
- poduzimati daljnje mjere da se odgojne i obrazovne ustanove učine pristupačnima osobama s
invaliditetom,
- osigurati da roditelji djece s teškoćama u razvoju budu aktivni partneri u postupku razvoja
individualiziranih obrazovnih programa za njihovu djecu.
Mjere
1. Sufinanciranje prijevoza učenika - polaznika škole s posebnim potrebama
Nositelji:
Općina
Pitomača
u
suradnji
s
udrugama
osoba
s
invaliditetom
Rok: 2008. i kontinuirano
2. Promicanje načela „Škola za sve“ i „Cjeloživotno obrazovanje“ za djecu s
teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom
Nositelji: Općina Pitomača u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

3. Područje: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Uvod i ocjena stanja
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju («Narodne novine» RH, broj 85/06, 105/06
i 118/06) propisuje da je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obvezno i dobrovoljno.
Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama prava i
obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti, a provodi
ga Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje.
U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu i
prava na novčane naknade.

U Planu i programu mjera iz obveznoga zdravstvenog osiguranja («Narodne novine» RH,
broj 126/06), planirane su i neke mjere za osobe s invaliditetom kao zdravstveno osobito
osjetljivu skupinu.
Utvrđeni su prijedlozi za prevenciju oštećenja zdravlja koja dovode do invaliditeta i
prijedlozi za poboljšavanje kvalitete zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom.
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju («Narodne novine» RH, broj 85/06) uređuje
vrste uvjete i način provođenja dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja, a provode ga društva
za osiguranje.
Dijeli se na dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranj.
Osobama s invaliditetom i drugim građanima trebaju biti dostupna prava na primarnu,
specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu koja obuhvaća dijagnosticiranje,
liječenje i medicinsku rehabilitaciju, specifičnu zdravstvenu njegu.
Uz to je potrebno obuhvatiti pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološkoprotetske nadomjeske, lakše ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala, korištenje
lijekova utvrđenih osnovnom i dopunskom listom prema potrebi, te pravo na korištenje
zdravstvene zaštite u inozemstvu.
U okviru sustavnog modela edukacija održano je nekoliko edukacija na razini primarne
zdravstvene zaštite o načinu i potrebi evidentiranja djece s teškoćama u razvoju i osoba s
invaliditetom.
U Gradu Zagrebu provedeno je istraživanje za potrebe izrade Prijedloga praćenja djece s
neurorizicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Istraživanje je provedeno na uzorku od 1.640 dojenčadi i male djece iz Zagreba i 311 iz
Rijeke, radi utvrđivanja prevalencije neurorizika i kongenitalnih anomalija te praćenja
provođenja određenih preventivnih aktivnosti (preventivnih pregleda i cijepljenja).
Prikupljeni podaci pokazuju da u uzorku iz Zagreba 24,7% dojenčadi ima neki od
perinatalnih rizičnih čimbenika.
Hiperbilirubinemija se kao perinatalni rizični čimbenik javlja u više od 44% dojenčadi s
rizikom, prijevremeni porod u više od 3% djece s rizikom, više plodna trudnoća u oko 15%
slučajeva kao i porodna trauma.
Navedeni podaci značajni su za planiranje cjelovite zdravstvene zaštite djece s
neurorizicima.
Istraživanje je pokazalo i stupanj provođenja nužnih medicinskih postupaka tijekom procjene
pojedinih rizika koji mogu značajno utjecati na psihomotorni razvoj djeteta.
Podaci pokazuju visok stupanj odgovornosti, ali svakako treba raditi više na ranoj
dijagnostici i većem obuhvatu rizičnih čimbenika.
Iako je osiguranje ostvarivanja prava s područja zdravstvene zaštite u državnoj
nadležnosti, Općina Pitomačai, sukladno materijalnim i organizacijskim mogućnostima, tijekom
proteklog razdoblja nizom je mjera i aktivnosti osiguravala viši standard zdravstvene zaštite
osobama
s
invaliditetom,
osobito
onima
s
najtežim
stupnjem
invaliditeta.
Omogućen je pristup (izgradnja odgovarajuće rampe) Domu zdravlja u Pitomači i tako je
omogućen pristup osobama s invaliditetom s najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja različitim
ordinacijama u Domu zdravlja.
Tijekom sljedećeg razdoblja potaknuti će se uvođenje novih mjera u cilju podizanja
zdravstvenog standarda svih osoba s invaliditetom, a osobito onih s najtežim stupnjem i
višestrukim oštećenjima.
Ciljevi:
- osigurati jednak pristup uslugama zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom bez obzira na
spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta,
- osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, osigurati
jednak pristup raspoloživim specijaliziranim uslugama,

- osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, osigurati
potpunu uključenost u donošenje odluka o planu za njihovu osobnu zdravstvenu skrb,
- osigurati da potrebe osoba s invaliditetom budu uključene u informativni materijal
zdravstvenog obrazovanja i kampanje javnog zdravstva,
- osigurati pristupačnost zdravstvenim ustanovama i kapacitete za sve osobe s invaliditetom na
način razumljiv osobama s različitim vrstama oštećenja,
- osigurati poštivanje specifičnosti s aspekta spolova u zdravstvenoj zaštiti osoba s
invaliditetom,
- osigurati provođenje rane dijagnostike u cilju otkrivanja i pravodobnog liječenja invaliditeta.
Mjere
1.
Osigurati prilagodbu zdravstvenih ustanova sukladno Pravilniku
prilagodba
objekata
za
pristup
i
korištenje
osoba
s
invaliditetom
Nositelji: Općina Pitomača, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i udrugama osoba s
invaliditetom
Rok: kontinuirano
2. Poticanje svih oblika aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom u
kreiranju, provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih programa
- u pripremi i provođenju svih mjera i aktivnosti u cilju prevencije i osiguravanja
postojećega zdravstvenog statusa potrebna je stalna suradnja udruga osoba s različitim vrstama
oštećenja
Nositelji: Zdravstvene ustanove u suradnji s Općinom Pitomača i udrugama osoba s
invaliditetom
Rok: kontinuirano
3. Zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju s područja općine
Pitomača
- osiguravati psihosocijalnu potporu i informacijsku podršku roditeljima koji se suočavaju s
dijagnozom svoga djeteta s područja općine Pitomača
Nositelji: Opća bolnica Virovitica, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i Općinom
Pitomača.
Rok: kontinuirano

4. Područje: SOCIJALNA ZAŠTITA
Uvod i ocjena stanja
Socijalna zaštita uključuje naknade socijalnog osiguranja i socijalne pomoći te socijalne
usluge.
Uglavnom obuhvaća sve mjere kojima je cilj zaštita ranjivih skupina.
U mnogim situacijama osobe s invaliditetom ne mogu ostvariti odgovarajuću dobrobit od
sustava socijalne zaštite, dijelom zbog nedostatka takvih usluga, a dijelom zbog njihove
nepristupačnosti.
Socijalna su prava utvrđena u Europskoj socijalnoj povelji (ETS broj 163), uključujući
posebice pravo na socijalnu zaštitu (članak 12.), pravo na socijalnu i medicinsku pomoć (članak
13.), te pravo na dobrobit koju pružaju službe sustava socijalne skrbi (članak 14.).
Provedba ovih prava smanjuje rizik od isključenosti iz društva i marginalizacije i direktno
pridonosi ostvarivanju prava osoba s invaliditetom na neovisnost, društvenu integraciju i
sudjelovanje u životu zajednice (članak 15.).
Ciljevi:
- omogućiti jednak pristup socijalnoj zaštiti osobama s invaliditetom,

- osigurati da se raspoloživost socijalnih usluga i potpore temelji na razumnoj,
multidisciplinarnoj procjeni potreba određene osobe, te da se periodično preispituje svrhovitost
provođenja,
- osigurati da opće socijalne usluge poštuju specifične potrebe osoba s invaliditetom i njihovih
obitelji,
- osigurati trajnu interdisciplinarnu usklađenost službi državnih, gradskih i privatnih davatelja
socijalnih usluga u mjeri koja odgovara potrebama osoba s invaliditetom,
- osigurati djelotvoran pristup pravdi osobama s invaliditetom na ravnopravnim temeljima s
drugim osobama,
- štititi i promicati uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na
ravnopravnim temeljima s drugim osobama.
Osobe s invaliditetom u najvećoj su mjeri ovisne o sustavu socijalne skrbi.
Socijalna skrb je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku kojom se
osigurava i ostvaruje pomoć za podmirivanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih,
nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog
nepovoljnih
osobnih,
gospodarskih,
socijalnih
i
drugih
okolnosti.
Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi: Centri za socijalnu skrb,
Domovi socijalne skrbi i Centri za pomoć i njegu.
Djelatnost socijalne skrbi u nadležnosti je Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i
dijelom
Ministarstva
obitelji,
branitelja
i
međugeneracijske
solidarnosti.
Među korisnicima socijalne skrbi značajno mjesto pripada osobama s invaliditetom.
U Općini Pitomača djeluje Centar u kojemu djeluje i savjetovalište za osobe s
invaliditetom, koje ima između ostaloga i zadaću zaštite osoba s invaliditetom.
S obzirom na to da ne postoje ustanove za smještaj osoba s invaliditetom po osnovi
invalidnosti, one se smještaju u okviru postojećih kapaciteta privatnih domova za starije i
nemoćne osobe, u udomiteljskim obiteljima i drugim domovima socijalne skrbi.
Iako mirovinsko osiguranje nije u nadležnosti Općine, a s obzirom na to da su
umirovljenici općine Pitomača društvena skupina lošijega materijalnog i socijalnog statusa,
korisnici su mnogih općih i ciljanih vrsta pomoći.
Značajan je udio osoba s invaliditetom u populaciji umirovljenika, a tijekom godina će,
vjerojatno, još više rasti.
Osobe s invaliditetom korisnici su svih vrsta pomoći socijalne skrbi Općine Pitomača.
U provođenju Strategije temeljni bi princip trebao biti rješavanje svih pitanja na lokalnoj
razini što bliže korisnicima usluga.
Na taj bi se način kontinuirano pratili socijalni i materijalni status korisnika svih vrsta
pomoći prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ RH, broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03, 44/06 i 79/07).
Cilj je poboljšati postojeći sustav pomoći Općine Pitomača i prilagoditi ga individualnim
potrebama osoba s invaliditetom.
Mjere
1. Kontinuirano praćenje socijalnog i materijalnog statusa osoba s
invaliditetom članova udruga za osobe s invaliditetom
-izrada
anketnog
upitnika
o
socijalnom
statusu
osoba
s
invaliditetom,
- provođenje anketiranja,
- utvrđivanje potreba i planiranje aktivnosti.
Nositelji: Udruge za osobe s invaliditetom
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
2. Edukacija i informiranje

Nositelj: Centar, u suradnji s Općinom Pitomača i udrugama osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano
3. Snabdijevanje članova Udruge gluhih i nagluhih, Virovitica, pomagalima i
njihovim dijelovima
Nositelj: Udruga gluhih i nagluhih, Virovitica
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
5. Područje: MOBILNOST, PRISTUPAČNOST I STANOVANJE
Uvod i ocjena stanja
Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje
osoba s invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja.
Područje pristupačnosti u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o prostornom
uređenju („Narodne novine“ RH, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Zakonom o gradnji
(„Narodne novine“ RH, broj 175/03 i 100/04), Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“ RH, broj 151/05).
Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04) uređeno je područje
elektroničkih usluga gluhim osobama, a mobilnost Zakonom o sigurnosti prometa na cestama
(„Narodne novine“ RH, broj 105/04), Zakonom o javnim cestama („Narodne novine“ RH, broj
112/06), Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ RH, broj 178/04,
48/05, 151/05/ 111/06), Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne
novine“ RH, broj 97/00), Pravilnikom o znaku pristupačnosti („Narodne novine“ RH, broj 16/05,
66/05, 15/06 i 12/06), Zakonom o kretanju slijepe osobe s pomoću psa vodiča („Narodne
novine“ RH, broj 131/98) i brojnim drugim propisima.
Na ovim se područjima uočava potreba razvoja hrvatskih standarda.
Općina Pitomača je, u okviru svojih nadležnosti, detaljnije razradila neka područja bilo
općinskim odlukama ili, što je vrlo čest slučaj, primjerima dobre prakse.
Općina Pitomača kontinuirano radi na osiguranju pristupačnosti osoba s invaliditetom
svim javnim ustanovama na području Općine Pitomača, te je tako riješena pristupačnost
osobama s invaliditetom u ordinacije Doma zdravlja Pitomača.
Kako su u većem dijelu javne ustanove, tijela lokalne zajednice i državna tijela smještena
u objektima pod zaštitom spomenika kulture, a u većini njih potrebito je ugraditi platformu, nije
moguće u kratkom vremenu te objekte prilagoditi osobama s invaliditetom.
U razdoblju za koje se donosi Strategija velika se važnost daje uključivanju univerzalnog
dizajna kao poveznice osoba s invaliditetom i ostalog pučanstva u izgrađenom okolišu koji
obuhvaća različite mogućnosti u kulturi, prostoru, građevinama, komunikacijama, uslugama,
ekonomiji i dr.
Također će se, u specifičnim situacijama, koristiti elementima razumne prilagodbe.
U turističkom pogledu Općina Pitomača kao destinacija i pružatelj usluga treba postati
dostupan osobama s invaliditetom prema konceptu “Turizam za sve”.
Ciljevi:
- pratiti primjenu Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ RH, broj 76/07) i
Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti („Narodne novine“ RH, broj 151/05)
- učiniti pristupačnim kulturne, sportske, rekreacijske sadržaje,
- promicati dostupnost u građevinama, na javnim površinama i sredstvima prijevoza za gluhe i
slijepe osobe sustavnom informiranja,
- osigurati osobama s invaliditetom pristupačnost javnim građevinama, javnim površinama i
prijevoznim sredstvima,

- promicati osbne mobilnosti kao preduvjet opće mobilnosti,
- razvijati pakete pristupačnih usluga u prometu,
- osigurati informiranost osoba s invaliditetom o nazivlju ulica i trgova.
Mjere
1. Izvršavanje svih radnji koje se odnose na Pravilnik o osiguranju
pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i Zakon
o prostornom uređenju i gradnji
Nositelj: Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida
Virovitica
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
2. Vođenje stalnih aktivnosti radi unapređenja društvenog položaja i aktivne
uloge u rješavanju životnih problema i materijalnog stanja osoba s invaliditetom
Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
6. Područje: ZAPOŠLJAVANJE, RAD I PROFESIONALNA REHABILITACIJA
Uvod i ocjena stanja
Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje ključni su elementi društvene uključenosti i
ekonomske neovisnosti svih građana radne dobi.
Za osobe s invaliditetom zapošljavanje je temeljni uvjet integracije u redovne životne
uvjete, a, u usporedbi s osobama bez invaliditeta, zapošljavanje i stope aktivnosti osoba s
invaliditetom vrlo su niske.
Profesionalna rehabilitacija, sa svim svojim fazama, važna je pomoć u prepoznavanju i
aktualizaciji poslova koji najbolje odgovaraju pojedinoj osobi s invaliditetom.
Profesionalna rehabilitacija uvjet je koji osobi s invaliditetom stvara temelj za brže i lakše
zapošljavanje.
Iako je pravo na rad jedno od temeljnih ljudskih prava, mnogima je ulazak u svijet rada danas
nedostupan.
Osobe s invaliditetom kao posebna skupina nezaposlenih zasigurno je i najugroženija
kategorija u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Područje profesionalne rehabilitacije nepravedno je zanemareno, najvjerojatnije zbog
cjelokupne
loše
slike
na
području
zapošljavanja
osoba
s
invaliditetom.
Uz nepoštednu konkurenciju na tržištu rada, osobe s invaliditetom susreću se i, s još
uvijek, brojnim ukorijenjenim predrasudama, prije svega poslodavaca.
Niz istraživanja tijekom zadnjih godina pokazao je da osobe s invaliditetom ulažu
mnogo veće napore u zadovoljavanju svojih i poslodavčevih očekivanja i da su mnogi poslodavci
promijenili svoje stavove prema osoba s invaliditetom.
Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada, među ostalim, određen je lošim položajem
u obrazovnom sustavu koji nije usklađen s tržištem i potrebama rada.
Osobe s invaliditetom na području obrazovanja, u pravilu, zauzimaju loše startne pozicije
koje umanjuju šanse za ulazak u svijet rada.
U uvjetima pojačane ponude i smanjene potražnje, osobe s invaliditetom teško se
zapošljavaju na otvorenom tržištu rada.
Razlozi otežanom pristupu zapošljavanja osoba s invaliditetom su mnogostruki, a
svakako najevidentniji razlog je nedovoljna informiranost o mogućnostima i potencijalima osoba

s invaliditetom, ali podjednako tako i nedovoljna senzibiliziranost društva u cjelini za potrebe i
prava osoba s invaliditetom.
Prilikom zapošljavanja na otvorenom tržištu rada, od izuzetne važnosti su kompetencije
kandidata za konkretno radno mjesto.
Invaliditet sam po sebi je irelevantna kategorija u uvjetima kad osoba s invaliditetom
posjeduje kompetenciju potrebe za uspješno obavljanje svakog pojedinog posla.
U svim slučajevima u kojima se invaliditet uzima kao obilježje koje otežava zapošljavanje
i rad osobe s invaliditetom koja posjeduje odgovarajuće kompetencije, vrši se izravna ili
neizravna diskriminacija osoba s invaliditetom čime im se uskraćuje njihovo pravo na
samostalan život i rad.
Međutim, efikasnije i kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u svijet rada
podrazumijeva odgovarajuće promjene i prilagodbe svakog pojedinca, udruženja, sustava, uz
prijeko potrebnu potporu države.
Osobe s invaliditetom su aktivni sudionici svakog civiliziranog društva i kao takvi moraju
imati
mogućnost
djelovanja
i
aktivnog
participiranja
u
svakom
društvu.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne
novine“ RH, broj 143/02, 33/05) velik je korak u politici zapošljavanja osoba s invaliditetom.
U zadnjih godinu dana zaposlile su se 3 osobe s invaliditetom, od 11 osoba s
invaliditetom koliko ih je bilo prijavljeno u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, Ispostava
Pitomača, a poduzete su aktivnosti i mjere kako bi, prilagodbom prostora i kvalitetom, pomogli
korisnicima sa smanjenim i ograničenim mogućnostima u korištenju usluga.
Ciljevi:
- promicati zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako bi se osobama s
invaliditetom osigurale jednake mogućnosti,
-postići
zaštitu
prava
i
dostojanstva
osoba
s
invaliditetom,
- omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u profesionalnom procjenjivanju, usmjeravanju,
naobrazbi i uslugama vezanima uz zapošljavanje,
- postići priznavanje postojećih i potencijalnih mogućnosti i doprinosa osoba s invaliditetom
općem
blagostanju
društvene
zajednice
i
njenom
obogaćivanju
različitostima,
- senzibilizirati i poticati poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom,
- postići veći osjećaj pripadnosti zajednici,
- postići veće uključivanje u zapošljavanje žena s invaliditetom i osoba kojima je potrebna
povećana pomoć i skrb zajednice,
- postizati nezavisnost, ublažavanje negativnog učinka siromaštva i ispravljati nepovoljni
socijalno-ekonomski položaj osoba s invaliditetom,
- poboljšavati kvalitetu života osoba s invaliditetom, njihovu socijalnu integraciju i unapređivati
sudjelovanje u svim segmentima društvenog života uz jednake mogućnosti.
Mjere
1. Suradnja s Fondom za zapošljavanje osoba s invaliditetom u cilju
sustavnog jačanja kompetencija osoba s invaliditetom u cilju pripreme za potrebe
tržišta rada
Nositelji: Općina Pitomača, udruge osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za
zapošljavanje,
Ispostava
Pitomača
(u
daljnjem
tekstu:
Zavod)
Rok: kontinuirano
2. Davanje olakšica poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom
Nositelji: Zavod
Sunositelji:
Općina
Pitomača
i
udruge
osoba
s
invaliditetom
Rok: 2008. i kontinuirano

3. Mjere za sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih
osoba, između ostaloga i osobe s invaliditetom
Nositelj: Zavod
Rok: 2008. i kontinuirano
7. Područje: PRAVNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD NASILJA I ZLOSTAVLJANJA
Uvod i ocjena stanja
Pravo na dostojan život bez nasilja svih građana Republike Hrvatske regulirano je nizom
zakona i drugih propisa.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (2003.) donesen je kako bi cjelovito regulirao
rješavanje ovoga sve izraženijega društvenog problema.
Izmjene Kaznenog zakona od 2006. povećavaju kazne za kaznena djela protiv braka,
obitelji i mladeži i kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa.
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007.
propisuje mnoge mjere za zaštitu od nasilja.
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (2005.) i njegove izmjene i dopune
precizno određuju mjere i postupanja nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju
nasilja te pružanju pomoći žrtvama nasilja.
Svi navedeni dokumenti naglašavaju poboljšavanje položaja žrtava nasilja i podizanje
kvalitete njihova života.
Prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kao žrtvama nasilja društvo
treba
iskazati
veći
stupanj
osjetljivosti
i
osigurati
veći
stupanj
zaštite.
Odredbe Ustava Republike Hrvatske naglašavaju dužnost zaštite djece i nemoćnih, što se
osobito odnosi na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.
Konvencija o pravima djeteta ističe da dijete s teškoćama u razvoju “treba voditi
ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslanjanje na
vlastite snage i olakšavaju njegovo sudjelovanje u zajednici“.
Iako se radi o području koje regulira zaštitu od nasilja i zlostavljanja u cijelosti, najveći
broj mjera odnosi se na obiteljsko nasilje kao najdominantniji okvir zbivanja.
Zakon sadržajno definira nasilje u obitelji kao:
svaku
primjenu
fizičke
sile
ili
psihičke
prisile
na
integritet
osobe,
- svako drugo postupanje jednoga člana obitelji koje može prouzročiti ili izazvati opasnost da će
prouzročiti fizičku i psihičku bol,
- prouzročen osjećaj straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva,
- fizički napad bez obzira na to je li nastupila tjelesna ozljeda ili ne,
- verbalne napade, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim nazivima i druge načine grubog
uznemirivanja,
- spolno uznemiravanje,
- uhođenje i svi drugi načini uznemiravanja,
- protupravnu izolaciju ili ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja s trećim osobama;
oštećivanje
ili
uništavanje
imovine
ili
pokušaj
da
se
to
učini.
Iako se u zadnjih nekoliko godina više pozornosti posvećuje ovom kompleksnom
društvenom problemu, stručno-znanstvena istraživačka aktivnost još uvijek ne prati brze
promjene strukture i opsega ovog fenomena.
Cjelokupna aktivnost zajednice usmjerena je prema mjerama za prepoznavanje i zaštitu
pojedinca ili grupe žrtava nasilja.
Statistički podaci, a još manje uzročno-posljedična analiza o djeci s teškoćama u razvoju
i osobama s invaliditetom gotovo da ne postoje.
Povremeno se koriste vjerojatno realne procjene da su žene s invaliditetom najrizičnija
skupina
žrtava
obiteljskog
nasilja,
a
zatim
starije
osobe
s
invaliditetom.
Djeca s teškoćama u razvoju integrirana u redovni odgojno-obrazovni proces, prema

pojedinačnim
podacima
institucija,
često
su
meta
napada
svojih
vršnjaka.
Djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom treba prije svega osigurati
dostupnost nacionalne i lokalne pravne regulative o postojećem sustavu opće pravne zaštite i
zaštite od nasilja i zlostavljanja, primjereno vrsti oštećenja, na odgovarajućem načinu
komunikacije.
Strategijom se na području pravne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja trebaju
ostvariti sljedeći ciljevi.
Ciljevi:
- osigurati dostupnost pravne regulative za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s
invaliditetom;
- osigurati djelotvoran i ravnopravan pristup svim sustavima zaštite u zajednici;
- uspostaviti učinkovitu zaštitu osoba s invaliditetom od svih oblika nasilja i zlostavljanja.
Mjere
1. Davanje besplatne pravne pomoći članovima udruga osoba s invaliditetom
Nositelji: Udruge osoba s invaliditetom
Sunositelji:
Općina
Pitomača,
Policijska
uprava,
sudske
institucije
Rok: kontinuirano
8. Područje: INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJA I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI
Uvod i ocjena stanja
Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom u društvo, kao temeljni cilj
Strategije, ne može se ostvariti bez pristupa informacijama preko odgovarajućega
komunikacijskog sustava.
Za bolje razumijevanje mjera i aktivnosti na ovom području Strategije potrebno je
podsjetiti na sadržaj pojmova:
- komunikacija podrazumijeva govorne i znakovne jezike, prikazivanje teksta, Brailleovo
pismo i taktilnu komunikaciju, krupni tisak, zvučne zapise, pristupačne multimedije, osobne
čitače i alternativne oblike, sredstva i oblike komunikacije, uključujući pristupačne informacijske
i komunikacijske tehnologije,
- jezik obuhvaća govorene i znakovne jezike i druge oblike negovornih jezika.
Brze promjene i razvoj u svijetu informatike i komunikacija uvjetuju i način na koji ljudi
međusobno komuniciraju, obavljaju poslove i koriste se uslugama i informacijama.
Tehnološki napredak treba pomoći svim građanima u poboljšanju kvalitete života, a
nikako ne smije biti faktor koji još snažnije isključuje pojedine društvene skupine.
Osobe s invaliditetom trebaju snažniju pomoć društva da im omogući korištenje novih
tehnologija kako bi ostvarili dobrobit tehnološkog napretka.
Oštećenje ne smije biti razlog nedostupnosti informacija i tehnologije.
Javne se službe trebaju pobrinuti za to da svoje informacije učine dostupnima i
prilagođenima osobama s različitim vrstama oštećenja.
U razvoju standarda i oblikovanja novih komunikacijskih i informacijskih sustava
potrebno
je
konzultirati
predstavnike
osoba
s
invaliditetom.
Kako bi osobe s invaliditetom mogle razviti svoje potencijale, potrebno je osigurati da
cjelokupna zajednica pozitivno gleda na njihovo sudjelovanje u njezinim funkcioniranju.
Društvo je odgovorno za formiranje svijesti o sposobnostima i doprinosima osoba s
invaliditetom.
Sustavno će se provoditi javna kampanja za zaštitu prava osoba s invaliditetom.
Ciljevi:

- omogućiti osobama s invaliditetom optimalno korištenje nove tehnologije u cilju povećanja
njihove neovisnosti i kvalitete života,
- omogućiti osobama s invaliditetom slobodno pretraživanje, primanje i prosljeđivanje
informacija prema vlastitom izboru,
- poticati uklanjanje negativnih predrasuda prema osobama s invaliditetom,
- podizati razinu svijesti o aktivnoj ulozi osoba s invaliditetom, njihovim pravima na
izjednačavanje mogućnosti i zaštitu od diskriminacije.
Mjere
1.
Obilježavanje
prigodnih
datuma
Nositelji: Općina Pitomača i Udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano

nizom

različitih

aktivnosti

9. Područje: SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I JAVNOM ŽIVOTU, KULTURI,
RAZONODI I SPORTU
Uvod i ocjena stanja
Opredjeljenje za socijalni model djelovanja prema osobama s invaliditetom, utemeljen
na promociji i zaštiti ljudskih prava, odnosi se na sva ljudska prava: od građanskih, političkih,
gospodarskih, socijalnih i kulturnih do globalnih.
Sudjelovanje svih građana u političkom i javnom životu i demokratskim procesima
temeljno je obilježje razvijene demokracije, stoga je nužno da osobe s invaliditetom mogu
koristiti svoje pravo glasa i sudjelovati u takvim aktivnostima.
Društvo ima obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s invaliditetom i omogućiti im
sudjelovanje u politici i javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Kao i u većini zemalja i gradova, osobito treba poticati veći angažman žena i mladih osoba s
invaliditetom
za
aktivno
sudjelovanje
u
javnom
i
političkom
životu.
Uključenost osoba s invaliditetom u zajednicu ovisi svakako i o tome koliko mogu
sudjelovati u stvaranju i korištenju kulturnih vrijednosti.
One imaju pravo i trebaju sudjelovati u kulturi, aktivnostima u slobodnom vremenu,
sportu i turizmu.
U većini europskih gradova postoji niz problema u ostvarivanju pristupačnosti objekata i
kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom, s obzirom na to da se, uglavnom, radi o starijim
zdanjima ili povijesnim spomenicima kulture.
U tom se slučaju uglavnom koristi koncept razumne prilagodbe.
Mediji bi također trebali prezentirati raznolikost društva na način da pruže mogućnost
osobama s invaliditetom da sudjeluju u kreiranju medijskog prostora i djeluju u njemu.
Sport i razonoda značajne su aktivnosti koje su za osobe s invaliditetom ponekad nužna
terapijska nadopuna.
Pokret se kao temeljna biološka potreba realizira ciljanom motoričkom aktivnošću, bez
obzira na to radi li se o osobi bez invaliditeta ili s njim.
Od davnina su ljudi pokazivali interes za bavljenje kineziološkim aktivnostima koje su
imale različite predznake - od natjecateljskoga, rekreativnog, do razonode i zabave.
Za osobu s invaliditetom kineziološke aktivnosti su osnovna pretpostavka za
psihomotoričko prilagođavanje na novonastale uvjete življenja.
Invaliditet narušava prostorni integritet samoga čovjeka, pri čemu se kao posljedica
javlja otežana komunikacija osobe s invaliditetom i njegove okoline.
Osim navedenog problema, osoba s invaliditetom susreće se s nizom arhitektonskih
barijera koje prije nije niti zapažala, a nakon nastanka invaliditeta one postaju nepremostive na
svim područjima življenja.

Sudjelovanje u kineziološkim aktivnostima umanjuje razvoj promijenjenih oblika
ponašanja, koja se gotovo uvijek javljaju nakon nastanka invaliditeta i upravo te aktivnosti
mijenjaju samu osobu s invaliditetom i okolinu u kojoj ona živi, pri čemu se potvrđuje osnovni
princip po kojem osoba s invaliditetom mora nastaviti živjeti.
Pri tome nije od presudne važnosti ono što je izgubila, nego preostale sposobnosti.
Općina Pitomača ima u planu gradnjom, uređivanjem i prilagodbom prostora
namijenjenih športsko rekreativnim aktivnostima pridonijeti znatno bržem uključivanju osoba s
invaliditetom u život zajednice.
Ciljevi:
- aktivno promicati sudjelovanje osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu na svim
razinama (gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj),
- poticati sudjelovanje žena i mladih s invaliditetom u političkom i javnom životu,
- poticati osobe s invaliditetom na aktivno sudjelovanje prigodom donošenja odluka za osobe s
invaliditetom,
- poticati i osigurati ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u kulturnom životu,
- osigurati pristup kulturnim institucijama,
- osigurati stručnu i financijsku potporu kulturnim projektima i programima osoba s
invaliditetom,
- osigurati osobama s invaliditetom mogućnost sudjelovanja u športskim i rekreativnim
aktivnostima i razonodi,
- osigurati pristup sportskim, rekreacijskim i turističkim objektima,
- osigurati djeci s teškoćama u razvoju jednak pristup sudjelovanju u igri, razonodi, uključujući
te aktivnosti i u školski sustav.
Mjere
1. Omogućavanje osobama s invaliditetom bavljenje športom i rekreacijom
Nositelj: Udruge za osobe s invaliditetom
Sunositelj: Općina Pitomača
Rok: kontinuirano
2. Stručna i financijska potpora projektima udruga osoba s invaliditetom i
udruga koje rade u korist osoba s invaliditetom s područja športa, kulture,
medijskog i javnog praćenja
Nositelji: Općina Pitomača i Udruge osoba s invaliditetom
Rok: kontinuirano
10. Područje: CIVILNO DRUŠTVO
Uvod i ocjena stanja
Civilno društvo iznimno je važno za osobe s invaliditetom kao prostor za njihovo
djelovanje i uključivanje u društveni život, ali i kao značajna nadopuna aktivnosti državnih
institucija.
Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, a udruge osoba s invaliditetom su zbog
dugogodišnje tradicije i iskustva, pokretači i nositelji razvoja civilnog društva.
Osobe s invaliditetom preko svoje udruge zaista intenzivno rade na poboljšavanju
svojih životnih uvjeta, a vrlo su često jedini prostor njihove samoaktualizacije i mogućnosti
ostvarivanja socijalnih kontakata.
S obzirom na to da se potrebe osoba s invaliditetom mijenjaju zajedno s promjenama
životnih uvjeta, državne i javne institucije zbog svog formalnog ustroja ne mogu pravodobno
registrirati promjene, a još manje pružiti odgovarajuća rješenja.
Udruge osoba s invaliditetom u tom procesu uvode nove tipove socijalnih usluga
prilagođene potrebama svojih članova.

Udruge se istodobno javljaju u dvjema ulogama, kao korisnici usluga i, istodobno, kao
pružatelji usluga svojim članovima i drugim korisnicima.
Udruge osoba s invaliditetom zagovaraju određene vrednote, prioritete i specifičnosti
svoje uže grupacije ili ukupne populacije s invaliditetom.
Zagovaranjem prioriteta u financiranju socijalnih programa, udruge osoba s invaliditetom
utječu na socijalnu politiku Općine Pitomača.
Ciljevi:
- senzibilizacija stručne i šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i važnost udruga,
- poticanju i razvijanju kulture dijaloga unutar širega neprofitnog sektora i udruga osoba s
invaliditetom
i
unutar
različitih
grupacija
osoba
s
invaliditetom,
- stručnom osposobljavanju udruga različitim edukacijama voditelja i članova,
- stvaranju uvjeta za razvoj i osposobljavanje članova za proces samozagovaranja
(samozastupanja),
- senzibilizaciji potencijalnih sponzora i donatora za mnoge usluge i pomoći, osobito za one koje
ne može osigurati Općina Pitomača.
Mjere
1. Potpora udrugama osobama s invaliditetom sa članovima s područja općine
Pitomača
Nositelji:
Općina
Pitomača
i
udruge
osoba
s
invaliditetom
Rok: kontinuirano
III. ZAVRŠNE ODREDNICE
Prihvaćanje i provođenje Strategije zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju
mnogobrojnih sudionika.
Funkciju praćenja pojedinih područja djelovanja, koordinaciju i usklađivanje svih
djelatnosti na razini općine obavljat će koordinator za osobe s invaliditetom Općine Pitomača (u
daljnjem tekstu Koordinator).
Mjere i aktivnosti navedene u Strategiji uspješno će se i pravodobno provoditi samo uz
stalnu koordinaciju između pojedinih izvršitelja.
Koordinator bi poticao i pratio provođenje pojedinih mjera, pružao stručnu i
savjetodavnu pomoć nositeljima i suradnicima provođenja mjera i aktivnosti.
Općina Pitomača dužna je provoditi mjere i aktivnosti iz Strategije radi promicanja prava
i unapređivanja položaja osoba s invaliditetom u općini Pitomača.
Upravni odjeli Općine Pitomača u suradnji s Koordinatorom, koordinirati će i pratiti
provedbu Strategije.
Upravni odjeli Općine Pitomača, temeljem izvješća udruga osoba s invaliditetom koje
imaju članove s područja općine Pitomača, dostavljati će Općinskom poglavarstvu do 15. veljače
svake godine objedinjeno izvješće o provedbi mjera iz Strategije koje će o tome izvijestiti
Općinsko vijeće Općine Pitomača.
Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007.
do 2010. objaviti će se u “Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/08-01/22
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 4., 6., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ RH, broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na
svojoj 12. sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomače
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu
postupka javnog natječaja ili prikupljanja ponuda, te druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti i poslova na području općine Pitomača.
II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.
Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:
1. opskrba pitkom vodom
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3. održavanje čistoće
4. odlaganje komunalnog otpada
5. održavanje javnih površina
6. održavanje nerazvrstanih cesta
7. tržnica na malo
8. održavanje groblja
9. prijevoz pokojnika
10. obavljanje dimljačarskih poslova
11. javna rasvjeta.
III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.
Komunalne djelatnosti opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta, tržnica na malo i održavanje groblja na temelju Odluke o prijenosu javne
ovlasti na Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača iz komunalnog gospodarstva („Službene novine“
Općine Pitomača broj 4/97), a sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu povjerene su Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41 (u daljnjem
tekstu: Komunalno).

Članak 4.
Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području općine
Pitomača su:
- prijevoz pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.

Članak 5.
Komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova fizičkoj ili pravnoj osobi je:
- javna rasvjeta.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 6.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem koncesije i
za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.
Odluku o prikupljanju ponuda ili objavi javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 7.
Postupak javnog natječaja ili prikupljanja ponuda iz članka 6. ove Odluke provodi
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanja ponuda koje imenuje Općinsko
poglavarstvo.

Članak 8.
Javni natječaj ili poziv za prikupljanje ponuda iz članka 6. ove Odluke mora sadržavati:
- djelatnost za koju se daje koncesija, odnosno povjerava obavljanje komunalne
djelatnosi temeljem Ugovora,
- vrijeme na koje se daje koncesija, odnosno vrijeme za koje se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije, odnosno ugovora,
- način, mjesto i rok podnošenja ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.
Javni natječaji iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u tisku i na oglasnoj ploči Općine
Pitomača.
Prikupljanje ponuda iz stavka 1. ovog članka obavlja se pozivom pravnih ili fizičkih osoba
registriranih za obavljanje djelatnosti.

Članak 9.
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi Općine Pitomača
neposredno ili putem pošte preporučeno za natječaj s naznakom „Natječaj za koncesiju/ugovor
za obavljanje poslova __________ - NE OTVARAJ“ u roku od najmanje 15 dana od dana objave
natječaja, odnosno za prikupljanje ponuda s naznakom „Prikupljanje ponuda za
koncesiju/ugovor za obavljanje poslova __________ - NE OTVARAJ“ u roku od najmanje 15
dana od dana objave ponuda.

Članak 10.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće dokaze:
- naziv i točnu adresu ponuditelja,
- dokaz o registraciji za obavljanje poslova prijevoza pokojnika (izvod iz sudskog registra
ili obrtnicu),
- potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec prije objave natječaja,
- BON 1 i BON 2 ne straiji od 30 dana,
- dokaz o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti za obavljanje poslova (podatke o opremi,
uređajima, vozilima, poslovnom prostoru, broju i strukturi zaposlenih),
- reference ponuditelja (dosadašnji poslovi i zaključeni ugovori),
- potvrdu da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak.

Članak 11.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanje ponuda provest će otvaranje
pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za
podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.
Radu Povjerenstva mogu prisustovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik
i članovi Povjerenstva, te nazočni ponuditelji.
Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u pozivu odnosno javnom natječaju
smatrat će se nepravovaljanim te će s odbiti.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir
ponude, te će se isti uputiti Općinskom poglavarstvu radi predlaganja Općinskom vijeću Odluke
o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se dodijeliti koncesija, odnosno kojoj će se povjeriti
poslovi temeljem ugovora.
Općinsko vijeće može donijeti Odluku kojom se ne izabire niti jedna ponuda pristigla na
natječaj ili prikupljanje ponuda.

Članak 12.
Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovora.
Djelatnost za koje se koncesija dodjeljuje, vrijeme na koje se koncesija daje, visinu i
način plaćanja naknade za koncesiju, cijenu i način naplate za pruženu uslugu i obveze
koncesionara detaljno su uređene Odlukom o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika
na području općine Pitomača i Odlukom o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/06).

Članak 13.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom ili Odlukama iz članka 12. stavka 2.
primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03,
82/04, 110/04 i 178/04).

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/17
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« RH, broj 107/95 i
150/05), Zakona o hrani („Narodne novine“ RH broj 46/07), Zakona o zaštiti potrošača
(„Narodne novine“ RH, broj 79/07) i članka 39. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine"
Općine Pitomača broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 12.
sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
O VODOOPSKRBI
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za opskrbu potrošača vodom iz javnog vodovoda i
odnosi između „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, kao distributera vode temeljem općinske
Odluke o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i
odvodnju otpadnih voda („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/08), kojim se utvrđuje da
„Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača (u daljnjem tekstu: dobavljač) ispunjava posebne uvjete
za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i potrošača vode fizičkih i pravnih osoba (u daljnjem
tekstu: potrošač).

Članak 2.
Pod opskrbom vodom, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se opskrba potrošača vodom
čija kakvoća odgovara sanitarnoj ispravnosti vode koja služi za javnu opskrbu stanovništva
sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ RH, broj 182/04),
a vrši se putem javnog vodovoda kojim upravlja dobavljač.
Javni vodovod obuhvaća sva izvorišta uključena u vodoopskrbni sustav pitke vode,
objekte, postrojenja i druge uređaje koji služe za dobivanje i distribuciju vode, te javnu
vodovodnu mrežu na cijelom području koje pokriva dobavljač.
Javnu vodovodnu mrežu sačinjavaju:
1. glavni dovodni i glavni opskrbni cjevovodi (magistralni i spojni),
2. razvodna mreža (distribucijska),
3. priključci na javni vodovod zaključno sa vodomjerom u vodomjernom oknu.
Pod magistralnim i spojnim cjevovodima podrazumijevaju se svi transportni cjevovodi s
pripadajućim uređajima kojima upravlja dobavljač.
Pod razvodnom mrežom podrazumijevaju se svi glavni distributivni i ulični vodovi s
pripadajućim uređajima, a služe za distribuciju vode po ulicama i naseljima.
Pod priključkom na javni vodovod podrazumijeva se dio cjevovoda koji spaja uličnu
vodovodnu mrežu sa kućnom vodovodnom instalacijom, odnosno vodovodnom instalacijom
građevine ili nekretnine sa vodomjerom.
Javni vodovod izgrađuje, održava i koristi dobavljač.
Uništenje, oštećenje, neovlaštena izmjena, uklanjanje i isključivanje iz rada uređaja
javnog vodovoda predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
Dobavljač je dužan u skladu s tehničkim mogućnostima javni vodovod održavati u stanju
funkcionalne ispravnosti, vodeći računa o propisanoj kakvoći vode.

Članak 3.
Potrošačem vode smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik nekretnine koja
je priključena na javni vodovod kojim upravlja dobavljač i opskrbljuje se vodom, a vodovodni
priključak je izveden prema odredbama ove Odluke.
Potrošač je dužan izvijestiti dobavljača o svakoj promjeni vlasništva nekretnine.
Potrošačem vode smatrat će se korisnik nekretnine u slučaju kada je obavezu plaćanja
vlasnik ugovorom prenio na korisnika, te o istom pismeno izvijestio dobavljača.

Ukoliko je potrošač vode korisnik nekretnine, vlasnik nekretnine jamči dobavljaču za
ispunjenje obveze nastale potrošnjom vode.
Potrošačem vode u stambenim zgradama smatra se vlasnik stana, odnosno korisnik
stana na kojeg je vlasnik stana prenio obvezu plaćanja, te o istom pismeno izvijestio dobavljača,
uz mogućnost ugradbe vodomjera za svaki stan.

Članak 4.
Pod vodovodnom instalacijom potrošača podrazumijevaju se vodovodne cijevi s
pripadajućim uređajima i to počevši sa ventilom iza vodomjera.
U slučajevima iz čl. 3. st. 5. ove Odluke, instalacijom potrošača smatraju se vodovodne
cijevi s pripadajućim uređajima i pomoćnim vodomjerom i to počevši sa ventilom iza glavnog
vodomjera.
Potrošač je dužan svoje vodovodne instalacije održavati u ispravnom stanju, vodom se
racionalno koristiti i pridržavati se odredaba ove Odluke.
Potrošač je dužan nakon priključenja na javni vodoopskrbni sustav staviti van upotrebe
sve:
1. dobavne pravce postojeće vodovodne mreže (lokalni ulični vodovodi),
2. postojeće vlastite bunare,
3. druge izvore pitke vode koja nije kontrolirana i ne udovoljava Pravilniku o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Narodne novine“ broj 182/04).
Potrošač je dužan omogućiti dobavljaču popravak priključka, očitanje i zamjenu
vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine
tehničke ispravnosti.
II. NAČIN OPSKRBE VODOM

Članak 5.
Dobavljač je obvezan bez prekida putem javnog vodovoda opskrbljivati potrošače
dovoljnim količinama pitke vode.
Dobavljač je dužan brinuti se o sanitarnoj ispravnosti vode za piće, pravilnoj primjeni
propisa i tehničkih mjera kojima se postiže propisana kakvoća vode.
Nadzor nad kakvoćom vode u sanitarnom pogledu vrši dobavljač putem ovlaštenih
laboratorija.

Članak 6.
Visinu cijene i način plaćanja vodoopskrbe utvrđuje dobavljača, sukladno Zakonu o
vodama i drugim podzakonskim aktima, uz potvrdu o prihvaćanju cijene vode od strane
Skupštine jedinice lokalne samouprave.
Potrošnja vode mjeri se i očitava u kubičnim metrima na vodomjeru, a naplaćuje se
putem ispostavljenog računa inkasatorske službe dobavljača.
U slučajevima iz čl. 3. st. 5.ove Odluke, potrošnja vode mjeri se i očitava na glavnom
vodomjeru i pomoćnim vodomjerima.

Članak 7.
U slučaju predviđenog prekida opskrbe potrošača pitkom vodom, dobavljač je dužan
izvijestiti potrošače o prekidu opskrbe putem sredstava javnog priopćavanja najmanje dan
ranije.
Ukoliko prekid u opskrbi vodom nastane djelovanjem više sile, dobavljač je u obvezi
naknadno hitno izvijestiti potrošače putem sredstava javnog priopćavanja o razlozima prekida
opskrbe vodom.
U slučajevima kada prekid opskrbe pitkom vodom traje duže od 12 sati, dobavljač je
dužan poduzeti mjere za osiguranje privremene opskrbe vodom za piće i kuhanje iz drugih
izvora do ponovne uspostave redovite opskrbe.

Članak 8.
U slučaju poremećaja opskrbe vodom uslijed više sile (poplave, suše, oštećenja
magistralnih cjevovoda i dr.) Poglavarstvo Općine Pitomača na prijedlog dobavljača može uvesti
ograničenje potrošnje vode za sve ili pojedine potrošače.
Potrošači su dužni pridržavati se uputa i odredaba o racionalnom trošenju vode iz st. 1.
ovog članka.
Ukoliko nastanu veći poremećaji u opskrbi vodom, Poglavarstvo Općine Pitomača
utvrđuje prioritet opskrbe vodom.

Članak 9.
Dobavljač ne odgovara za štete nastale potrošačima uslijed prekida opskrbe vodom.
III. PRIKLJUČAK NA JAVNI VODOVOD

Članak 10.
Vlasnik građevine obvezan je priključiti svoju građevinu na vodovodnu mrežu pod
uvjetima propisanim ovom Odlukom i Odlukom o priključenju građevine na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.
Vlasnik građevine obvezan je platiti naknadu za priključenje. Postupak utvrđivanja
naknade, visinu naknade i način plaćanja naknade utvrdit će predstavničko tijelo jedinice
lokalne samouprave posebnom odlukom ili kroz programe financiranja gradnje i dovršetka
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Pod priključivanjem na vodovodnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije
građevine ili nekretnine (u daljnjem tekstu: građevina) sa javnim vodovodom, kojim upravlja
dobavljač, putem vodovodnog priključka.
Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno
povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovanje nadograđivanjem,
proširenjem, adaptacijom sa izmjenom namjene, izmjenom tehnološkog procesa ili drugi
slučajevi.
Vodovodni priključak može izvesti isključivo dobavljač. Način i mjesto izvedbe priključka,
veličinu vodomjernog okna, vrstu materijala za priključak, te položaj i promjer cijevi, vodomjera
i ventila, određuje dobavljač, vodeći računa o interesima potrošača i tehničkim mogućnostima.

Članak 11.
Svaka građevina koja se opskrbljuje vodom iz javnog vodovoda izgrađena na
pripadajućoj katastarskoj čestici formiranoj neposredno iza regulacione linije, mora imati svoj
poseban vodovodni priključak.
Građevine izgrađene na pripadajućim katastarskim česticama koje nisu formirane
neposredno iza regulacione linije, bez obzira na njihov broj, moraju biti priključene na zajednički
vodovodni priključak, svaka s posebnim vodomjerom koji se nalazi iza regulacione linije.
U slučaju kada vodovodni priključak, iz tehničkih razloga, mora prelaziti preko nekretnine
drugih vlasnika, potrebna je pismena suglasnost vlasnika tih nekretnina ovjerena od Javnog
bilježnika.
Suglasnost za prolaz priključka preko nekretnina drugih vlasnika, kao i rješavanje drugih
imovinsko-pravnih pitanja dužan je riješiti budući potrošač o vlastitom trošku.
Građevine koje se sastoje od niza stambenih jedinica u vertikalnom smislu moraju imati
pojedinačne vodomjere za svaku stambenu jedinicu zasebno, koji se mogu izvesti sa
zajedničkog priključka odgovarajućeg profila iza glavnog ventila (vodomjera).

Članak 12.

Kod diobe postojeće građevine u dva ili više dijelova, u vertikalnom smislu, može se
dozvoliti rekonstrukcija instalacije potrošača na način da svaki od novonastalih dijelova dobije
vlastiti odvojeni vodovodni priključak sa zasebnim vodomjerom.
Pojedini dio tako odijeljene građevine može biti spojen sa javnim vodovodom, samo ako
tako podijeljeni dijelovi čine odvojenu građevnu cjelinu.
Svi troškovi izgradnje, premještanja, rekonstrukcije priključka, kao i priključne takse,
padaju na teret tražitelja priključka.

Članak 13.
Vodovodni priključak potrošača sastoji se u pravilu od priključne obujmice ili navrtnog
zasuna, spojnog cjevovoda, vodomjera, odnosno glavnog vodomjera s pripadajućim plombama
dobavljača i Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, ventila s ispustom poslije
vodomjera i spojnog materijala koji se ugrađuju prije vodomjera radi pravilnog i trajnijeg rada
vodomjera, a izvodi ga i održava dobavljač.
Plombe iz st. 1. ovog stavka ovog Članka imaju važnost službenog pečata i znaka, a
njihovo neovlašteno skidanje ili povreda predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona
Republike Hrvatske.
Ventil sa ispustom iza vodomjera, odnosno glavnog vodomjera, ugrađuje dobavljač
zajedno s dijelovima iz st. 1. ovog Članka i održava ga na teret potrošača.
U slučajevima iz čl. 3. st. 5. ove Odluke pomoćni vodomjer u vodovodnu instalaciju
potrošača ugrađuje dobavljač na teret potrošača.

Članak 14.
Priključak se odobrava kao:
a) stalni priključak - trajno rješenje vodoopskrbe
b) privremeni priključak.
Stalni vodovodni priključak odobrava se, ako je razvodna mreža izgrađena u naselju sa
urbanističkim planom naselja i na temelju tehničke dokumentacije vodoopskrbe naselja.
Privremeni priključak odobrava se, ako razvodna mreža po naselju nije izgrađena, pa se
priključak daje na privremeni vod.
Ako se vrši postavljanje razvodne mreže u ulici u kojoj je bio izgrađen privremeni vod,
sve građevine spajaju se na novu razvodnu mrežu na teret vlasnika građevine.
Privremenim priključkom smatra se i gradilišni priključak potreban za izgradnju
građevine.
Članak 15.
Prije priključenja na javni vodovod, investitor je dužan zatražiti od dobavljača suglasnost
o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima građenja i drugim propisima i potvrde o
mogućnosti priključenja na instalacije javnog vodovoda.
Po ishođenju suglasnosti iz st. 1. ovog članka investitor je dužan podnijeti dobavljaču
zahtjev za izgradnju vodovodnog priključka.
Zahtjev za izgradnju vodovodnog priključka podnosi se na tipskom obrascu «Zahtjev za
izgradnju vodovodnog priključka», a mora posebno sadržavati: obim potrebne usluge (količine
vode koja bi se trebala isporučivati), pod kojim uvjetima bi se pružala usluga i druge tehničke
podatke, uvjete i dokumentaciju od značaja za opskrbu vodom, kako bi se mogao osigurati
traženi obim i kvaliteta usluge.

Članak 16.
U privitku zahtjeva za izgradnju vodovodnog priključka potrošač je dužan priložiti:
a) idejno rješenje priključka (ili glavni projekt građevine u kojem je i obrađen projekt
priključka na javni vodoopskrbni sustav),

b) pravomoćnu Građevnu dozvolu,
c) katastarsku situaciju s ucrtanim objektom i ucrtanim susjednim objektima u mjerilu
M1:1000,
d) izvadak iz Zemljišne knjige (Gruntovni izvadak),
e) i uvjete i suglasnost iz čl. 15. ove Odluke.

Članak 17.
Suglasnosti iz čl. 15. ove Odluke vrijede dvije godine od dana izdavanja.

Članak 18.
Dobavljač će odbiti priključenje građevine na javni vodovod u sljedećim slučajevima:
- ako prethodno nije proveden postupak određen odredbama ove Odluke,
- ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti,
- ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača,
- ako se traži priključenje građevine za koje prethodno nije izdana građevna dozvola,
- ako građevina za koju se traži priključak nije priključena na javnu kanalizaciju ili
propisno izgrađenu septičku jamu.

Članak 19.
Naknadu za postupak izdavanja suglasnosti iz čl. 15. ove Odluke, kao i neposredne
troškove priključivanja građevine na javni vodovod, snosi potrošač.
Visinu naknade za izdavanje suglasnosti iz st. 1. ovog članka utvrđuje Uprava
dobavljača.
Za izgradnju priključka na javni vodovod, potrošač zaključuje sa dobavljačem poseban
ugovor sa kojim se reguliraju međusobni odnosi, cijena i rok izvedbe vodovodnog priključka i
priključenje na javni vodovod.

Članak 20.
Dobavljač je dužan donijeti odluku po zahtjevu iz čl. 15. ove Odluke u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 21.
Zahtjevi potrošača koji su podnijeti dobavljaču do stupanja na snagu ove Odluke,
rješavat će se po dosadašnjem postupku.

Članak 22.
Po izgradnji vodovodnog priključka potrošač prenosi vodovodni priključak bez naknade u
vlasništvo dobavljaču.

Članak 23.
Priključak mora imati svoje vlastito posebno okno za ugradnju vodomjera, ovisno o vrsti i
profilu priključka, a ne manje od: DxŠxV = 100 x 120 x 110 cm (svijetle mjere), sa laganim
čeličnim poklopcem minimalno 60 x 60 cm. Okno može biti izrađeno od betona MB-20 ili zidano
betonskim blokom minimalne širine 15 cm. Okno može također biti i monolitno (jednodijelno)
izrađeno od plastičnih materijala i u prethodno navedenim dimenzijama.
Okno mora biti izvedeno na način da su unutrašnjost i instalacije unutar okna zaštićene
od smrzavanja i prodora podzemnih ili drugih oborinskih voda.
U protivnom dobavljač može izvršiti potrebne radove na trošak potrošača.
Izuzetno priključak ne mora imati vlastito okno, ako se vodomjer može ugraditi u
zajedničkom oknu u slučajevima predviđenim u čl. 11. st. 2. ove Odluke.
U izuzetnim slučajevima priključak može biti smješten i u podrumu građevine, u
posebnoj prostoriji koja ne smije služiti za skladištenje i stanovanje, ali samo u slučaju ako ne
postoji mogućnost za izgradnju vodomjernog okna, a po odluci dobavljača.

U slučaju smještaja vodomjera u prostorije iz stavka 5. prethodnog članka ove Odluke,
potrošač mora dobavljaču osigurati ne smetani 24 - satni pristup vodomjeru radi očitanja,
kontrole i održavanja.

Članak 24.
Okno za vodomjer u kojem je otežan rad oko izmjene, održavanja, očitavanja ili je
smješteno na nepropisnom mjestu, potrošač je dužan u roku od tri mjeseca od dana primitka
pismene opomene izgraditi neposredno iza regulacijske linije, odnosno dovesti u takvo stanje da
se u njemu može vršiti nesmetan rad.

Članak 25.
U slučajevima kada pojedine kategorije potrošača vode u istom objektu plaćaju
potrošnju vode po različitim cijenama, pojedini potrošač dužan je ugraditi zaseban vodomjer, te
svoju instalaciju odvojiti od instalacije ostalih potrošača.
Zaseban vodomjer iz st. 1. ovog članka mora se na postojeći priključak smjestiti
neposredno iza regulacione linije.
Vlasnik posebnog dijela zgrade koja je priključena na javni vodovod putem zajedničkog
uređaja za mjerenje potrošnje više pojedinačnih potrošača, može zatražiti ugradnju zasebnog
uređaja za mjerenje potrošnje, a koji će se ugraditi na njegov trošak, ako tehničko tehnološki
uvjeti to omogućuju.
U slučaju kada ne postoje tehničke mogućnosti razdvajanja instalacija, dobavljač može
izvršiti razdiobu potrošača različitih kategorija i izvršiti naplatu prema vlastitoj procjeni temeljem
odluke dobavljača, ukoliko potrošači sami dogovorno ne utvrde način diobe duga za vodu i o
istom pismeno izvijeste dobavljača u roku od mjesec dana od dana kada su se stekli uvjeti za
naplatu vode po različitim cijenama.

Članak 26.
Redovnu izmjenu i baždarenje vodomjera, glavnog vodomjera i pomoćnih vodomjera vrši
dobavljač o svom trošku prema odredbama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere
za hladnu vodu („Narodne novine“ RH, broj 91/97 i 56/98).
Vodomjer koji potrošač ošteti svojom krivnjom (termičko i mehaničko oštećenje i sl.)
popravlja dobavljač na teret potrošača.

Članak 27.
Popravak vodovodnog priključka i zamjenu vodomjera vrši dobavljač.
Za izvršenje popravka na vodovodnom priključku nije potreba dozvola vlasnika
nekretnine, ali je dobavljač dužan vlasnika prethodno obavijestiti o namjeravanim radovima, a
ako se radi o izuzetno hitnom slučaju, dobavljač ima pravo odmah početi sa radovima, a
vlasnika obavijestiti u tijeku radova ili po završetku rada, prema mogućnosti.

Članak 28.
Potrošač ne smije poduzimati radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja
vodovodnog priključka ili funkcioniranja javnog vodovoda, a ukoliko svojim radnjama
prouzrokuje takve troškove, troškovi dovođenja tih objekata u stanje funkcionalnosti terete
potrošača.

Članak 29.
Oštećenje ili kvar na priključku ili na vodomjeru potrošač je dužan odmah prijaviti
dobavljaču.
Dobavljač je dužan odmah otpočeti s uklanjanjem nedostataka i otkloniti ih u što kraćem
roku.

Članak 30.
Dobavljač održava vodovodni priključak od ulične mreže zaključno sa vodomjerom.
Ventil sa ispustom iza vodomjera održava dobavljač na teret potrošača.

Prilikom rekonstrukcije razvodne mreže u okviru programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, dobavljač izvodi i nove priključke na vlastiti teret.
U slučaju rekonstrukcije razvodne mreže van programa iz st. 2. ovog članka, priključak
se izvodi na teret vlasnika građevine.

Članak 31.
U slučaju samovoljnog priključivanja građevine na javni vodovod protivno odredbama
ove Odluke dobavljač je ovlašten isključiti s javnog vodovoda tako izvedeni vodovodni priključak
na teret investitora.
Dobavljač je ovlašten i u slučaju samovoljnog priključivanja građevine na javnu
kanalizaciju protivno odredbama Odluke o uvjetima i načinu odvodnje otpadnih voda, ako je taj
kanalski priključak stavljen u funkciju, na obustavu opskrbe vodom u cilju sprječavanja štetnih
posljedica.

Članak 32.
Dobavljač kod ukidanja vodovodnog priključka i obustave opskrbe vodom u smislu čl. 31.
ove Odluke ne snosi štete, niti odgovornosti nastale takvom radnjom.
Ukoliko vlasnik priključka nije bio nazočan ukidanju priključka, dobavljač je dužan u roku
tri dana dostaviti mu zapisnik o ukidanju priključka.

IV. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREÐAJE JAVNOG
VODOVODA I VODOVODNE INSTALACIJE POTROŠAČA

Članak 33.
Izgradnja nove i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže vrši se na osnovi unaprijed
izrađene tehničke dokumentacije.
Glavni projekt vodovodne mreže, kojim se rješava pitanje opskrbe vodom određene
prostorne cjeline ili dijela naselja, odnosno zone koju treba povezivati na osnovni vodovodni
sustav, mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima i odredbama ove Odluke.

Članak 34.
Pri izradi projekta projektant treba imati u vidu sljedeće uvjete:
- izbor tipa i materijala uređaja i opreme javnog vodovoda izvršiti uz suglasnost
dobavljača vodeći računa o jednostavnosti, sigurnosti, fleksibilnosti i dugotrajnosti u
eksploataciji, te praćenju u ponašanju od strane stručnih službi dobavljača i drugih stručnih
institucija, a ne zanemarujući i potrebu unificiranja adekvatnih uređaja i opreme javnog
vodovoda radi kvalitetnog održavanja,
- kućne priključke izvoditi okomito na os cjevovoda, bez horizontalnih i vertikalnih
prijeloma,
- mjesto, položaj i način priključenja određuje dobavljač u posebnim uvjetima građenja,
- sedla za priključak ne smiju slabiti poprečni profil cijevi, niti se smiju postavljati na
manjem međusobnom rastojanju od 1 m,
- zasune treba tako rasporediti da najveća udaljenost između istih (kod ravnih dionica)
ne prelazi 500 m u zavisnosti od važnosti voda i od njegovog profila,
- razmak između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog paralelnog
vođenja ne smije biti manji od 70 cm od vanjskih oboda odnosnih instalacija za magistralne i
spojne cjevovode, a ne manji od 40 cm za razvodnu mrežu,
- križanje vodovodne cijevi sa kanalizacijom u principu rješavati tako da vodovodna cijev
bude iznad kanalizacije,
- razmak između vodovodnih cijevi i ostalih instalacija na mjestima njihovog križanja ne
smije biti manji od 30 cm mjereno od vanjskih oboda odnosnih instalacija, s tim da se instalacija

koja se polaže mora položiti u zaštitnu cijev dužine 2 m, većeg profila ovisno o vrsti osnovne
instalacije,
- polaganje cjevovoda u nasipu ili njegov prolaz kroz trup nasipa (poprečni presjek)
može se dozvoliti jedino na niveleti većoj od nivelete velike vode u odnosnom vodotoku,
- sve zasune na magistralnim, spojnim i glavnim cjevovodima razvodne mreže, osim
hidrantskih i priključnih obavezno smjestiti u zasunsko okno dimenzija statički utvrđenih i
pouzdanih, te određenih tako da omogućuju normalno i neometano odvijanje poslova na
održavanju armatura, iznimno je dozvoljena ugradnja zasuna za podzemnu ugradnju s
ugradbenim garniturama u urbanom dijelu naselja gdje zbog postojećih infrastrukturnih vodova
nema mjesta za ugradnju zasunskih komora,
- prijelaz cjevovoda preko prometnice izvesti okomito na os prometnice bušenjem ili
prokopom dubine 1,5 m od kote prometnice,
- cjevovod položiti u zaštitnu čeličnu cijev sa klizačima, a krajeve zabrtviti,
- prijelaz cjevovoda preko vodotoka izvesti prokopom ispod projektiranog dna vodotoka
u zaštitne cijevi, sa izradom zasunskih okana na obalama vodotoka. Prijelaz se može izvesti i u
koritu vodotoka, ako se time ne remeti vodni režim ili ovjesom o konstrukciju mosta, a sve
prema uvjetima Hrvatskih voda,
- po mogućnosti priključke ne izvoditi na magistralnim spojnim cjevovodima, nego
projektirati sekundarne cjevovode, razvodne mreže sa spojevima na magistralne i spojne
cjevovode u zasunskim oknima.

Članak 35.
Dobavljač je u pravilu investitor izgradnje svih objekata i uređaja javnog vodovoda.
U svezi sa st. 1. ovog članka dobavljač obavlja sve stručne poslove.

Članak 36.
Kada je investitor druga pravna osoba, ona je dužna od dobavljača ishoditi suglasnost za
obavljanje poslova investitora na izgradnji dijela javnog vodovoda. U tom slučaju investitor će
sa dobavljačem ugovoriti nadzor.

Članak 37.
Kada je investitor druga pravna osoba, pod uvjetima iz čl. 36. ove Odluke, dobavljač će
preuzeti izgrađeni objekt u svoja osnovna sredstva, uz donošenje odluke investitora o prijenosu
osnovnog sredstva bez naknade.
Investitor objekta iz st. 1. ovog članka dužan je predati dobavljaču svu pripadajuću
tehničku dokumentaciju.

Članak 38.
Javni vodovod u naseljima ugrađuje se u pravilu na javnu površinu i to u zeleni pojas,
nogostup ili trup ceste.
Dubina kanala za uličnu mrežu mora osiguravati pokriće tjemena cijevi sa 100 cm
nadsloja, vodeći računa o konačnoj visini terena.

Članak 39.
Kada se javna vodovodna mreža polaže u privatno zemljište, vlasnici, korisnici i
posjednici nekretnina, dužni su dozvoliti pristup na zemljište radi snimanja, projektiranja i
obilježavanja zemljišta, izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i iskorištavanju
objekata vodoopskrbe.
Vlasnici, korisnici i posjednici nekretnina imaju pravo na naknadu štete u realnoj tržnoj
vrijednost, koja im nastane radnjama ovlaštenih osoba dobavljača ili njegovih kooperanata
prilikom izvođenja radova iz st. 1. ovog članka.

Članak 40.
Razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija (električnog kabla, TK
kabla, plinovoda i kanalizacijskih cijevi) u uzdužnom pravcu (vodoravnom) mora iznositi
najmanje 70 cm.
Kod poprečnog križanja razmak između vodovodne mreže i ostalih podzemnih instalacija
po visini mora iznositi najmanje 30 cm, kod čega kabeli moraju biti u zaštitnoj cijevi i označeni
trakom.
Vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijskih cijevi, niti kroz revizijska
okna kanalizacije, odnosno kanalizacijske cijevi se postavljaju ispod cjevovoda pitke vode.

Članak 41.
Dobavljač nije odgovoran za štete nastale poduzetim radnjama radi održavanja
instalacije, ukoliko se investitori, odnosno korisnici ostalih podzemnih instalacija nisu pridržavali
tehničkih normativa propisanih u čl. 40. ove Odluke.

Članak 42.
Izgradnjom, održavanjem ili rekonstrukcijom objekta smještenog u blizini javnog
vodovoda, kao i rekonstrukcijom ceste, ne smije se dovesti u pitanje normalna vodoopskrba, a
niti ometati normalno korištenje i održavanje vodovodne mreže i ostalih objekata vodoopskrbe.
Eventualnu potrebu premještanja vodovodnih instalacije dogovaraju zajednički
projektant radova i dobavljač.
Radove iz prethodnog stavka može izvoditi jedino dobavljač, a troškove izvedenih radova
snosi investitor.
V. IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA GRAÐEVINSKE I DRUGE LOKACIJE
OD STRANE DOBAVLJAČA

Članak 43.
Kod izrade urbanističkih planova - propisa, jedna od podloga za mogućnost izgradnje
stambenih i gospodarskih objekata i prometnica je Odluka o vodozaštitnom području
vodocrpilišta Pitomača.

Članak 44.
Investitor objekta, projektant ili nadležna služba dužna je prije odobrenja lokacije za
izgradnju stambenih i gospodarskih objekata i prometnica zatražiti i suglasnost od dobavljača,
sanitarne inspekcije i Hrvatskih voda VGO Osijek.
Tražilac suglasnosti iz st. 1. ovog članka dužan je u zahtjev dostaviti i situaciju terena
razine provedbenog urbanističkog plana, odnosno katastarskog plana u dvije kopije s
označenom potrebnom količinom vode za sanitarne, tehnološke i protupožarne potrebe, te
način odvodnje zagađenih i oborinskih voda, kao i vrstu i stupanj zagađenja otpadnih voda.

Članak 45.
Investitor objekta mora voditi računa da udaljenost od objekta do vodovodne mreže
(cijevi) mora biti u pravilu najmanje 2 m.
Ukoliko je zbog izgradnje objekata potrebna rekonstrukcija ili izmještanje vodovodne
mreže, troškove projektiranja i rekonstrukcije snosi investitor objekta, a radove izvodi dobavljač.
Zabranjeno je spajanje uzemljenja na vodovodne instalacije.

Članak 46.
Dobavljač je dužan u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva izdati uvjete ili suglasnost na
lokaciji u smislu čl. 44. ove Odluke.

Članak 47.
Za lokaciju, odnosno za urbaniziranja područja za koja dobavljač nije dao suglasnost u
smislu čl 44. ove Odluke, dobavljač nije obvezan osigurati priključenje na vodovodnu mrežu.
VI. UREÐAJI ZA POVEČANJE I SMANJIVANJE PRITISKA VODE I
VODOVODNA INSTALACIJA U OBJEKTIMA

Članak 48.
Uređaj za povećanje pritiska vode (hidrofor, hidrocel) ugrađuje se onda kada raspoloživ
pritisak u razvodnoj mreži nije dovoljan za potrebe i opskrbu potrošača vodom.
Uređaji za povećavanje pritiska vode kod visokih zgrada projektiraju se tako da se
pomoću njih opskrbljuju vodom samo oni katovi za koje nije dovoljan raspoloživ pritisak
razvodne mreže.
Niži katovi opskrbljuju se vodom neposredno iz razvodne mreže.

Članak 49.
Prije izdavanje građevinske dozvole za objekte u kojima je predviđen uređaj za
povećanje pritiska vode, dobavljaču se mora dostaviti odgovarajuća tehnička dokumentacija na
suglasnost.
Stambeni i drugi objekti u kojima je ugrađen uređaj za povećanje pritiska vode bez
odobrenja dobavljača ne mogu se spojiti na javni vodovod.

Članak 50.
Kod svih potrošača koji rade s kemijsko-bakteriološkim opasnim tvarima, a vodu iz
javnog vodovoda troše ne samo za piće, već povremeno i za tehnološke potrebe, mora se
uređaj za povećanje pritiska spojiti na javni vodovod preko rezervoara bez pritiska, odnosno
potpuno onemogućiti mogućnost miješanja pitke i moguće zagađene vode.
Rezervoar bez pritiska mora se koristiti i u slučajevima kada je maksimalna satna
potrošnja vode potrošača tako velika da bi znatnije pogoršala vodoopskrbu ostalih potrošača na
tom području.

Članak 51.
Uređaj za povećanje pritiska postavlja se u objekt za koji je izrađen ili na nekretnini čiji
je vlasnik potrošač.
Uređaj za povećanje pritiska vode investira, koristi i održava vlasnik nekretnine.

Članak 52.
Kada je iz opravdanih tehničkih razloga pritisak vode u razvodnoj mreži prevelik za
potrebe potrošača, potrošač može u svojoj vodovodnoj instalaciji ugraditi uređaj za smanjenje
pritiska vode (regulator tlaka vode).
Uređaj za smanjenje pritiska vode iz st. 1. ovog članka ugrađuje i održava potrošač o
svom trošku.

Članak 53.
Projekti za instalaciju vode u objektima izrađuju se na temelju raspoloživih hidrauličkih
veličina i ostalih uvjeta koji postoje u razvodnoj mreži na području gdje se objekti grade.
Podatke iz st. 1. ovog članka daje dobavljač.
Prije izdavanje odobrenja za izgradnju objekta treba zatražiti suglasnost dobavljača na
projekt vodovodne instalacije.
Projekt vodovodne instalacije mora biti izrađen u skladu s odredbama ove Odluke i s
drugim tehničkim propisima.
VII. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA PUTEM JAVNOG VODOVODA

Članak 54.
U cilju djelotvorne protupožarne zaštite potrebno je osigurati dovoljne količine vode iz
javnog vodovoda. Kod projektiranja i izgradnje javnog vodovoda potrebno je vodovodnu mrežu
dimenzionirati, te predvidjeti postavljanje hidranata na uličnu mrežu sukladno zakonskim
odredbama.

Članak 55.
Dobavljač je dužan o svom trošku standardnim oznakama obilježiti položaj hidranata na
postojećoj vodovodnoj mreži.
Kod izgradnje nove vodovodne mreže troškovi izgradnje i obilježavanja hidranata terete
investitora.
Hidrante na javnom vodovodu održava dobavljač na vlastiti teret.

Članak 56.
Potrošače koji su temeljem odredaba Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ RH,
broj 59/93 i 33/05) dužni izgraditi vlastitu hidrantsku mrežu, dobavljač je dužan priključiti na
javni vodovod putem obilaznog voda sa protupožarnim zasunom i zasebnim vodomjerom
hidrantskog voda.

Članak 57.
Obilazni vod sa protupožarnim zasunom i vodomjerom izvodi se na teret potrošača, a
održava ga dobavljač na vlastiti teret.
Dobavljač je dužan na ugrađeni obilazni vod sa protupožarnim zasunom staviti plombu
koja ima važnost službenog pečata i znaka.
Neovlašteno skidanje ili povreda plombe predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog
zakona Republike Hrvatske.

Članak 58.
U slučaju redovitog pregleda i ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže potrošača,
potrošač je dužan o istom izvijestiti dobavljača 24 sata prije pregleda.
U slučaju gašenja požara, potrošač je dužan o istom izvijestiti dobavljača u roku od 24
sata od završetka gašenja požara.

Članak 59.
U slučaju kada dobavljač utvrdi da je potrošač skinuo ili povrijedio plombu na obilaznom
vodu sa protupožarnim zasunom, a nije o istom izvijestio dobavljača u rokovima navedenim u
čl. 58. ove Odluke, dobavljač će nadležnom državnom odvjetništvu predložiti pokretanje
kaznenog postupka protiv potrošača.

Članak 60.
Iz javnih hidranata voda se može uzimati sam na osnovi dozvole dobavljača.
Od odredbe prethodnog stavka izuzimaju se potrebe vatrogasne službe u slučaju
gašenja požara, o čemu je vatrogasna služba dužna izvijestiti dobavljača u roku od 24 sata od
završetka gašenja požara.
Korisnik hidranta poslije njegove upotrebe dužan je ostaviti ga u ispravnom stanju.
Ako hidrant zbog nepravilne upotrebe bude oštećen, korisnik koji ga je oštetio dužan je
o tome odmah izvijestiti dobavljača.
Uništenje, oštećenje, neovlaštena izmjena, uklanjanje i isključivanje iz rada javnih
hidranata predstavlja kazneno djelo temeljem Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
VIII. SANITARNA I TEHNIČKA ZAŠTITA VODE

Članak 61.
Sve urbanističke planove, te projekte izgradnje prometnica, stambenih i gospodarskih
objekata i drugih, treba uskladiti sa zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode.

Članak 62.
Objekti vodoopskrbnog sustava moraju biti izgrađeni i održavani na način da sprečavaju
štetne utjecaje na kakvoću i ispravnost vode.

Članak 63.
Objekti kod kojih nije na propisan način riješena odvodnja ne mogu se priključiti na javni
vodovod.
U naseljima gdje nije riješen sustav javne odvodnje, vodovodni priključak će odobriti
dobavljač na temelju izvršenog atesta o ispitivanju nepropusnosti sabirne jame.

Članak 64.
Vodovodna instalacija potrošača mora biti izgrađena i održavana tako:
- da se isključi mogućnost zagađivanja vode u instalaciji i vodovodnoj mreži,
- da je osigurana protiv mehaničkih, kemijskih i drugih oštećenja,
- da je zaštićena od utjecaja vanjske temperature (da ne dođe do smrzavanja),
- da je pregledno razvrstana i da su armature na instalaciji pristupačne,
- da uređaj za smanjenje ili povećanje tlaka osigurava neprekidno održavanje potrebnog
tlaka.
Potrošač je dužan svoju vodovodnu instalaciju redovno održavati.
U slučaju da ovlašteni djelatnik dobavljača utvrdi nedostatke ili neispravnost na
unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji i uređajima koji mogu prouzrokovati veće štete ili znatnije
utjecati na održanje sanitarnog minimuma, radi zaštite zdravlja, sprečavanja opasnosti
zagađivanja pitke vode ili znatnijeg utjecaja na funkcioniranje sustava javnog vodovoda,
upozorit će potrošača pisanim putem i odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
Ako potrošač u određenom roku ne postupi prema zahtjevu dobavljača iz prethodnog
stavka, primijenit će se mjera obustave opskrbe vodom, odnosno mjera ukidanja vodovodnog
priključka.

Članak 65.
Tehničke mjere zaštite vode se sastoje u poduzimanju tehničkih mjera u cilju
sprečavanja štetnih utjecaja na kakvoću vode javnog vodovoda.
Radi zaštite vode od zagađivanja ili drugog štetnog utjecaja na kakvoću vode, nije
dozvoljeno neposredno spajanje sa unutrašnjom vodovodnom instalacijom: uređaja za grijanje
vode, različitih tvorničkih i tehničkih naprava, centralnog grijanja, strojeva za pranje i čišćenje i
drugih sličnih uređaja.

Članak 66.
Opskrba vodom postrojenja i uređaja iz prethodnog članka vrši se posredno preko
vodovodnih elemenata instalacije koji sprečavaju vraćanje vode iz tih postrojenja i
uređaja u vodovodnu mrežu.

Članak 67.
Ugradnja naprava za povećanje ili smanjenje tlaka, zračni ili tlačni kotlovi i druge slične
naprave, ne mogu se ugrađivati niti koristiti bez posebne suglasnosti dobavljača, koji će utvrditi
mjere sigurnosti za zaštitu javnog vodovoda.

Članak 68.
Ukoliko se potrošač opskrbljuje vodom iz javnog vodovoda za potrebe zaposlenog

osoblja, a u tehnološkom postupku se služi vlastitim izvorom, bunarom i slično, dužan je
vodovodne instalacije odvojiti u odnosu na izvor opskrbe vodom.
Unutrašnja vodovodna instalacija iz prethodnog stavka ne smije biti fizički povezana niti
smije imati mogućnost spajanja sa instalacijama pogonsko-industrijske vode.

Članak 69.
Zabranjuje se polaganje cijevi u revizijskim i drugim oknima kanalizacije.
Zabranjeno je neposredno spajanje zahodskih školjki s vodovodnom instalacijom.

Članak 70.
Donji rub izljeva vode mora biti najmanje 4 cm iznad gornjeg ruba preljeva (kada za
kupanje i dr.).
Preljevi moraju biti tako dimenzionirani da mogu odvoditi svu vodu koja prelazi kroz
potpuno otvoren izljev.
Izljevi koji su spojeni s otvorenim posudama pomoću gumene ili gipke cijevi moraju
imati samo uređaj koji sprečava vraćanje vode u instalaciju (ručni tuševi, bidei i sl.).

Članak 71.
Rezervoari koji se pune preko automatskih uređaja moraju imati tako dimenzionirane
preljeve da mogu odvoditi svu vodu koju daje potpuno otvoreni izljev. Donji rub izljeva za
dovod mora biti postavljen najmanje 15 cm iznad najvišeg mogućeg vodostaja u rezervoaru,
odnosno posudi.

Članak 72.
Naprave za pražnjenje vodova potrošačeve vodovodne instalacije moraju biti tako
postavljene da ne mogu usisavati već ispuštenu vodu iz javnog vodovoda, odnosno potrošačeve
vodovodne instalacije.

Članak 73.
Uređaji za zaštitu javnog vodovoda i vodovodne instalacije potrošača moraju se ugraditi
na pristupačnim mjestima tako da se mogu lako pregledavati.

Članak 74.
Dobavljač u provođenju prava nadzora nad korištenjem javnog vodovoda ima pravo
davanja uputa i naloga radi osiguranja funkcioniranja sustava vodoopskrbe, a posebno u cilju
održanja sanitarnog minimuma radi zaštite zdravlja i sprečavanja opasnosti zagađivanja vode i
čovjekove okoline.

Članak 75.
Zabranjeno je svako oštećivanje javnog vodovoda, neovlašteno korištenje vode iz javne
vodovodne mreže, kao i poduzimanje radnji u svrhu izbjegavanja utroška vode, a posebno:
1. odvajanje ogranka ispred vodomjera,
2. samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i ugrađivanje vodomjera,
3. skidanje ili okretanje vodomjera, oštećenja plombe, ventila i spojnica,
4. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina iz javne vodovodne mreže,
5. neovlašteno uzimanje vode iz protupožarnih hidranata,
6. zatvaranje ventila na glavnom vodovodu, uličnim cjevovodima i priključcima.
Potrošač može zatvoriti ventil iza vodomjera u slučaju oštećenja ili popravka kućne
vodovodne instalacije. U slučaju kvara ili oštećenja vodomjera ili ventila iza vodomjera, potrošač
može izuzetno zatvoriti ventil ispred vodomjera, ali u tom slučaju je dužan odmah, a najkasnije
u roku od 24 sata izvijestiti dobavljača.

IX. UTVRÐIVANJE POTROŠNJE VODE

Članak 76.
Potrošnja vode mjeri se u pravilu vodomjerom.
Obračun potrošene vode vrši se temeljem očitanja vodomjera utvrđivanjem razlike
stanja utroška.
Očitavanje vodomjera vrši se u pravilu jednom mjesečno, a očitavaju se samo cijeli
kubni metri.

Članak 77.
Očitavanje vodomjera vrše djelatnici dobavljača - inkasatori, uz predočenje službene
iskaznice.
Po očitanju vodomjera inkasator ispostavlja potrošaču ili račun za utrošenu vodu koji
potrošač plaća inkasatoru odmah, ili obavijest o utrošku vode po kojoj potrošač može dužni
iznos platiti na blagajni dobavljača ili putem pošte, FINA-e, odnosno banke.
Fakturirana potrošnja u pravilu se plaća odjednom u cjelokupnom iznosu.
Prigovore na ispostavljene račune, odnosno obavijesti o utrošku vode potrošači mogu
podnijeti pisanim putem dobavljaču u roku od 8 dana od prijema istih.
Dobavljač je dužan u daljnjem roku od 8 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor
potrošača.

Članak 78.
Potrošač je dužan vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim dobavljaču.

Članak 79.
Privremeni obračun potrošnje vode u procijenjenom iznosu dopušten je samo u
izuzetnim slučajevima predviđenim ovom Odlukom.
U slučaju privremenog obračuna temelj za procjenu potrošnje vode čini prosječna
potrošnja vode potrošača u posljednjih 6 mjeseci.
U slučaju da se potrošnja vode ne može utvrditi na način iz prethodnog stavka, procjenu
će izvršiti komisija dobavljača na temelju usporedbe s potrošnjom vode najmanje 3 slična
potrošača. Komisija dobavljača o svom radu vodi zapisnik.
Dobavljač je dužan naznačiti na računu da je isti ispostavljen temeljem privremenog
obračuna.

Članak 80.
Privremeni obračun potrošnje vode vrši se u sljedećim slučajevima:
1. kada ugrađeni vodomjer nije odobren po Državnom zavodu za normizaciju i
mjeriteljstvo,
2. kada na vodomjeru nema plombi iz čl. 13. st. 1. ove Odluke,
3. kada dobavljač nije izvršio zamjenu i baždarenje vodomjera temeljem čl. 26. ove
Odluke,
4. kada je vodomjer neispravan,
5. za vrijeme dok je vodomjer zamuljen,
6. kada je vodomjer suprotno odredbama čl. 78. ove Odluke nedostupan dobavljaču,
7. kada je voda u vodomjernom oknu.
Neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji stoji, zamrznut je ili je otopljen.
Zamuljenim vodomjerom smatra se vodomjer koji zbog naslaga mulja nije moguće
očitati ili je vodomjerno staklo uslijed kondenzacije orošeno.
U slučaju iz st. 1. t. 6. i 7. ovog članka dobavljač će pisanim putem upozoriti potrošača
da u roku od 30 dana učini vodomjer dostupnim, odnosno ukloni vodu iz vodomjernog okna.

U slučaju da potrošač ne postupi u roku iz st. 4. ovog članka, dobavljač će na trošak
potrošača ukloniti vodu iz vodomjernog okna.

Članak 81.
Za vrijeme dok je vodomjer zamuljen potrošač je dužan temeljem čl. 80. ove Odluke
plaćati potrošenu vodu temeljem privremenog obračuna.
Po ispiranju vodomjera, čišćenju vodomjernog stakla, odnosno uklanjanju vode iz
vodomjernog okna za period u kojem se vršio privremeni obračun, temeljem očitanog stanja na
vodomjeru, dobavljač će fakturirati potrošaču razliku do stvarne potrošnje.

Članak 82.
Potrošačima je zabranjena neovlaštena potrošnja vode te davanje netočnih podataka
koji utječu na obračun potrošnje vode, kao i poduzimanje radnji u svrhu izbjegavanja plaćanja
utroška vode.
U slučaju neovlaštene potrošnje vode potrošaču će biti odmah obustavljena isporuka
vode uz prethodni zapisnik sa podacima potrebnim za obračun neovlaštene potrošnje.
U slučaju neovlaštene potrošnje utvrdit će se količine utrošene vode kako slijedi:
1. Za kategoriju kućanstva
- osobe u kućanstvima 5 m3/osobi/mjesec dana,
- stoka 1 m3/komadu/mjesec dana,
- vrt (u vremenu 01.svibnja do 31. kolovoza) 30 m3/mjesec dana.
2. Za kategoriju gospodarstvo količina će se utvrditi procjenom pri čemu će se uzeti u
obzir vrijeme i način korištenja.
Osim zaračunavanja količina koje su potrošene u smislu ovog članka, Komunalno ima
pravo zaračunati i sve izvanredne troškove koji su izazvani utvrđivanjem, obračunom i naplatom
neovlaštene potrošnje kao i ponovnim priključenjem potrošača.
Neovlašteno potrošene količine utvrđene na navedeni način zaračunavaju se po važećem
cjeniku.
Ukoliko se ne može utvrditi početak neovlaštene potrošnje, smatrat će se da je
neovlaštena potrošnja vode počela prije godinu dana, a za slučaj oštećenja plombe od
posljednjeg očitanja mjernog uređaja, najduže u roku godinu dana.
Podatke o broju članova domaćinstva potrošač je dužan dati dobavljaču pisanim putem
na za to posebno predviđenom obrascu.

Članak 83.
Potrošač koji ne stanuje u građevini koja je priključena na javni vodovod dužan je
izvijestiti dobavljača na kojoj će adresi primati račune za potrošenu vodu, odnosno ime
ovlaštene osobe koja će plaćati račune u ime potrošača.

Članak 84.
U slučajevima iz čl. 25. st. 4. ove Odluke, cijena vode potrošačima različitih kategorija
fakturirat će se ili prema pisanom sporazumu potrošača, ili prema razdiobi koju je izvršio
dobavljač.
Razdiobu iz st. 1. ovog članka dobavljač vrši putem komisije na temelju usporedbe s
potrošnjom najmanje tri slična potrošača. Komisija potrošača o svom radu vodi zapisnik.

Članak 85.
U slučaju poduzimanja radnji u svrhu izbjegavanja utroška vode iz čl. 75. ove Odluke
(odvajanje ogranka ispred vodomjera, samovoljno postavljanje vodovodnog priključka i
ugrađivanje vodomjera, skidanje i okretanje vodomjera, oštećenje plombe, ventila i spojnica, te
neovlaštenog skidanja ili povrede plombe na obilaznom vodu sa protupožarnim zasunom iz čl.
59. ove Odluke) dobavljač će potrošaču sve dok takve radnje traju fakturirati potrošnju vode

prema protočnim karakteristikama vodovodnog priključka, te podnijeti kaznenu prijavu i
pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv potrošača.
U slučaju iz st. 1. ovog članka dobavljač će na teret potrošača dovesti vodovodnu
instalaciju u stanje tehničke ispravnosti.

Članak 86.
U slučajevima iz čl. 3. st. 5. i čl. 6. st. 3. ove Odluke, potrošnja vode mjeri se i očitava na
glavnom vodomjeru i pomoćnim vodomjerima.
Ako se stanja na pomoćnim vodomjerima razlikuju od stanja na glavnom vodomjeru, svim
potrošačima se vrijednosti očitane na pomoćnim vodomjerima usklađuju za postotak koji
osigurava naplatu stvarno potrošene vode prema glavnom vodomjeru.

Članak 87.
Redovna izmjena vodomjera vrši se temeljem čl. 26. ove Odluke.
Izvanredna izmjena vodomjera vrši se u slučajevima iz čl. 75. st. 1. t. 1, 2. i 3. ove
Odluke.
U slučajevima iz st.2. ovog članka troškove izmjene i baždarenja vodomjera snosi
potrošač.
Izmjenu vodomjera vrši isključivo dobavljač.

Članak 88.
Izmjena vodomjera iz čl. 87. ove Odluke vrši se isključivo u nazočnosti potrošača što
potrošač potvrđuje potpisom na obavijesti o izmijenjenom vodomjeru.

Članak 89.
Potrošač ima pravo tražiti da se ispita ispravnost vodomjera. Svoj zahtjev mora dostaviti
pisanim putem dobavljaču, koji je dužan u roku od 5 dana izvaditi vodomjer i dostaviti ga
nadležnoj kontroli mjera na ispitivanje.
Ako se kontrolom utvrdi da je vodomjer ispravan, potrošač plaća troškove koji su nastali
tim pregledom. U protivnom troškove plaća dobavljač. Smatra se da je vodomjer ispravan ako
mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom zavodu za normizaciju i
mjeriteljstvo. Ako je utvrđeno da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih po
nadležnom tijelu, ispravlja se zaračunata potrošnja vode prema visini utvrđene greške.

Članak 90.
Potrošač može potrošnju vode odjaviti pisanim putem na zapisnik nadležnoj službi
dobavljača.
Odjava može biti trajna ili privremena.
Trajno se može odjaviti potrošnja vode samo za porušeni objekt, a privremeno za
objekte u kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju.
Pri privremenoj odjavi vode potrošač je dužan ispustiti vodu iz instalacije, a dobavljač je
dužan koristiti se uličnim ventilom.
Kod trajne odjave potrošnje vode dobavljač će izvaditi vodomjer, a po potrebi cijeli
priključak do razvodne mreže.
Troškove zatvaranje vode i vađenja vodomjera, kao i troškove otvaranja vode i ugradnje
vodomjera snosi potrošač.

Članak 91.
Potrošnja vode se ne plaća za gašenje požara iz javnih hidranata i gašenje požara iz
vodovodne instalacije potrošača, ako se takva potrošnja vode prijavi dobavljaču najkasnije 24
sata nakon prestanka gašenja požara.

X. OBUSTAVLJANJE ISPORUKE VODE

Članak 92.
Dobavljač ima pravo uz najavu ograničiti ili obustaviti isporuku vode u sljedećim
slučajevima:
1. zbog planiranih radova, pregleda i popravka mjerno - regulacijskih uređaja i popravka
javnog vodovoda, izradi priključaka i izmjeni ventila ispred vodomjera,
2. neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem
vode iz javnog vodovoda,
3. ako potrošač ne plaća isporučenu mu količinu vode za koju mu je ispostavljen račun,
4. ako potrošač namjerno pokvari vodomjer,
5. ako potrošač krši upute i odredbe Poglavarstva Općine Pitomača o racionalnom
trošenju vode (čl. 8. ove Odluke),
6. ako se potrošač ne pridržava ove odluke, ugovora (čl.19. Odluke) ili tehničkih pravila
dobavljača,
7. ako potrošač u roku od tri mjeseca ne izgradi vodomjerno okno neposredno iza
regulacijske linije, odnosno ne dovede ga u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetani
rad (čl. 24. Odluke),
8. ako potrošač poduzima radnje koje prouzrokuju povećane troškove održavanja
priključka ili funkcioniranja javnog vodovoda (čl. 28. Odluke),
9. ako se potrošač samovoljno priključio na javni vodovod i javnu kanalizaciju (čl. 31.
Odluke),
10. kod otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i
uređajima koji mogu prouzrokovati veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog
minimuma (čl. 64. Odluke),
11. u slučaju neovlaštenog korištenja vode iz javnog vodovoda i izbjegavanja utroška
vode (čl. 75. Odluke),
12. ako potrošače u roku od najduže 30 dana od pisanog upozorenja ne učini vodomjer
dostupnim dobavljaču, odnosno ne ukloni vodu iz vodomjernog okna (čl. 80. st. 4. Odluke),
13. kod odjave potrošnje vode (čl. 90. Odluke),
14. ako potrošače postupa suprotno odredbama čl. 102. i 103. Odluke.
Dovod vode ostaje zatvoren sve dok se ne otklone razlozi obustavljanja isporuke vode.
Potrošače snosi troškove zatvaranja i otvaranje vode ako je do toga došlo na njegov
zahtjev ili njegovom krivnjom.
XI. NADZOR

Članak 93.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Pitomača
putem svojeg komunalnog redara.

Članak 94.
U obavljanju nadzora iz čl. 93. ove Odluke Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne djelatnosti Općine Pitomača ovlašten je:
- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
- izricati i naplaćivati mandatne kazne,
- poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten,
- fizičkim i pravnim osobama rješenjem naložiti, odnosno zabraniti određene radnje.

Članak 95.
Na osnovi prijave policije, službene osobe inspekcijskog tijela ili službene osobe
dobavljača utemeljene na neposrednom zapažanju, a kojom je dovoljno utvrđeno da je

okrivljenik učinio prekršaj iz ove Odluke, te na temelju neposrednog zapažanja komunalnog
redara Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne djelatnosti Općine Pitomača će
nadležnom prekršajnom sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
XII. KAZNENE ODREDBE

Članak 96.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
pravna osoba - dobavljača:
1. ako ne održava javni vodovod u stanju funkcionalne ispravnosti vodeći računa o
propisanoj kakvoći vode u skladu s tehničkim mogućnostima (čl. 2. Odluke),
2. ako bez prekida putem javnog vodovoda ne opskrbljuje potrošače dovoljnim
količinama pitke vode (čl. 5. Odluke),
3. ako ne posluje u skladu s odredbama čl. 7. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 100,00 kn do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba dobavljača
za prekršaj iz st. 1. ovog članka.

Članak 97.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj
pravna osoba - potrošače:
1. ako krši upute i odredbe Poglavarstva Općine Pitomača o racionalnom trošenju vode
(čl. 8. Odluke),
2. ako poduzima radnje koje uzrokuju povećanje troškova održavanja priključka ili
funkcioniranja javnog vodovoda,
3. ako oštećenje ili kvar priključka ili na vodomjeru ne prijavi odmah dobavljaču (čl. 29.
Odluke),
4. u slučaju samovoljnog priključivanja na javni vodovod i javnu kanalizaciju (čl. 31.
Odluke),
5. u slučaju nepoštivanja obveze izvještavanja dobavljača u rokovima iz čl. 58. Odluke,
6. korištenje vode iz javnih hidranata bez dozvole dobavljača (čl. 60. Odluke),
7. ako postupa sukladno odredbi čl. 75. st. 1. Odluke,
8. ako ne omogući dobavljaču popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera u cilju
baždarenja, pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehnike ispravnosti (čl. 4.
Odluke),
9. kada u roku od 24 sata ne prijavi dobavljaču zatvaranje ventila ispred vodomjera (čl.
75. st. 2. Odluke),
10. ako se ne pridržava naloga i uputa dobavljača iz čl. 74. Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kn do 500,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi - potrošaču za prekršaj iz prethodnog stavka.
Fizička osoba - potrošača kaznit će se Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 kn do
500,00 kn za prekršaj iz st. 1. ovog članka.

Članak 98.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kn kaznit će se fizička osoba na licu mjesta ako je
učinio prekršaj iz čl. 97. st. 1. ove Odluke.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz st. 1. ovog članka na
mjestu izvršenja prekršaja ako je potrošača zatečen u njihovom izvršenju.
O naplati kazne izdaje se potvrda.

Članak 99.
U slučaju da potrošača koji posjeduje vlastitu hidrantsku mrežu priključenju na javni
vodovod sukladno čl. 56. ove Odluke skine ili povrijedi plombu na obilaznom vodu sa
protupožarnim zasunom suprotno odredbama ove Odluke, dobavljača ima pravo na teret

potrošača priključiti njegovu hidrantsku mrežu na javni vodovod putem priključka s vodomjerom
i protupožarnim zasunom.
U slučaju iz st. 1. ovog članka dobavljača je dužan o istom izvijestiti potrošača 30 dana
ranije kako bi potrošača svoju hidrantsku instalaciju uskladio s Pravilnikom o hidrantskoj mreži
za gašenje požara („Narodne novine“ RH, broj 08/06).
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.
Ova Odluka primjenjuje se za područje općine Pitomača na čijem području dobavljača
obavlja vodoopskrbu, donošenjem na svom predstavničkom tijelu i objavom u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

Članak 101.
Postojeća vodomjerna okna i vodomjeri koji se vode u evidenciji dobavljača, ukoliko nisu
izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke, moraju potrošači o svom trošku preinačiti prema
odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od dana primjene ove Odluke.

Članak 102.
Potrošači koji su prema odredbama ove Odluke obvezni ugraditi sigurnosne nepovratne
ventile, armature, uređaje i naprave, koji sprečavaju vraćanje i usisavanje vode iz objekata,
uređaja ili dijelova unutrašnje vodovodne instalacije u vodovodnu mrežu, dužni su te vodovodne
armature, uređaje i naprave ugraditi u roku od 6 mjeseci od dana primjene ove Odluke.

Članak 103.
Nakon isteka rokova iz čl. 101. i 102. ove Odluke dobavljača ima pravo da uz prethodnu
opomenu prema objektivnim mogućnostima dovođenja unutrašnje vodovodne instalacije u
skladu sa odredbama ove Odluke izvršiti potrebne radove na teret potrošača vode iz javnog
vodovoda, odnosno primijeniti mjere predviđene ovom Odlukom.

Članak 104.
Sastavni dio ove Odluke čini Uputa za održavanje vodovodne mreže dobavljača.

Članak 105.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/18
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 75. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine» RH, broj 107/95 i
150/05), članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne Novine'' RH, broj 26/03,
82/04, 110/04 i 178/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 12.
sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
O ODVODNJI OTPADNIH VODA
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području općine
Pitomača te prava i obveze „Komunalno Pitomača'' d.o.o. Pitomača (u daljnjem tekstu:
Komunalno) kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje otpadnih voda na
području općine Pitomača i korisnika sustava javne odvodnje.
Odluka sadržava osobito:
- odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda,
- obvezu priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda,
- uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav
sustav,
- obvezu posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, te
- obvezu održavanja sustava odvodnje.
Djelatnost odvodnje otpadnih voda je komunalna djelatnost koju čine poslovi sakupljanja
otpadnih voda, njihova odvodnja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u
prijemnik i obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja.

Članak 2.
Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:
- sanitarne otpadne vode (vode iz kućanstava, turističkih objekata, ugostiteljstva i sl.),
- industrijske otpadne vode nastale kao posljedica tehnološkog procesa u industriji,
zanatstvu i drugim djelatnostima,
- rashladne otpadne vode,
- radioaktivne otpadne vode sa sadržajima radioaktivnih tvari i otpada,
- oborinske vode kao posljedica kiše, tuče, topljenja snijega i sl.,
- vode od pranja ulica,
- drenažne vode.

Članak 3.
Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:
- sustav javne odvodnje koji prema načinu odvodnje vode može biti mješoviti ili
razdjelni,
- sustav interne odvodnje,
- sustav oborinske odvodnje.

Članak 4.
Sustav odvodnje iz članka 3. ove Odluke mora biti tako izgrađen i održavan da osigurava
pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a gradi se i
koristi prema važećim zakonskim propisima.

Članak 5.
Voda koja se upušta u sustav odvodnje i ispušta u prirodne vodotoke, mora ispunjavati
uvjete kakvoće utvrđene Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih

tvari u otpadnim vodama („Narodne novine“ RH, broj 40/99, 6/01, 14/01) i drugim zakonskim
propisima.

Članak 6.
Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna i fizička
osoba koja je vlasnik ili upravlja nekretninama, a koristi vodu iz javne vodoopskrbne mreže ili
bilo kojeg drugog izvora (vrelo, bunar i sl.) bez obzira da li su oborinske i druge otpadne vode
izravno priključene na sustav javne odvodnje, ili te vode na drugi način ulaze u sustav javne
odvodnje.
Korisnik je dužan izvijestiti Komunalno o svakoj promjeni vlasništva nekretnine.
Korisnikom sustava javne odvodnje smatrat će se korisnik nekretnine u slučaju kada je
obvezu plaćanja vlasnik ugovorom prenio na korisnika, te o istom pismeno izvijestio Komunalno
(čl. 20. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu).
Ukoliko je korisnik sustava odvodnje korisnik nekretnine, vlasnik nekretnine jamči
Komunalnom za ispunjenje obveze nastale pruženom uslugom odvodnje.
SUSTAVI ODVODNJE

Članak 7.
Sustav javne odvodnje čini skup objekata i uređaja za obavljanje djelatnosti iz čl. 1.
stavka 3. ove Odluke: glavni i sekundarni kanalizacijski kolektori s kućnim priključcima, te
kolektori s retencijskim bazenima, preljevnim građevinama i privremenim ispustima u recipijente
(prirodne ili regulirane vodotoke i melioracijske kanale) i uređaja za pročišćavanje.
Kućni priključak na sustav javne odvodnje čini: spojni cjevovod od kontrolnog okna na
javnoj kanalizaciji do prvog priključnog kontrolnog okna, koje je dio sustava unutarnje
odvodnje. Priključno okno gradi i održava korisnik sustava javne odvodnje, na određenom
mjestu uz regulacijsku liniju, prema uvjetima koje propiše Komunalno, u njemu je moguće
mjeriti količine protoka svih otpadnih voda koje korisnik ispušta u sustav javne odvodnje i
uzimati uzorke otpadnih voda za vršenje kontrole kakvoće istih otpadnih voda.
Sustav oborinske odvodnje čine prirodni vodotoci, izgrađeni zatvoreni i otvoreni kanali.

Članak 8.
Mješovitim sustavom javne odvodnje odvode se zajedno sve otpadne vode iz članka 2.
ove Odluke.
Razdjelnim sustavom javne odvodnje odvode se oborinske, površinske i drenažne vode,
a posebnim cjevovodom odvode se sanitarne, industrijske i radioaktivne vode.

Članak 9.
Vlasnik nekretnine dužan je priključiti nekretninu na javni sustav odvodnje na način i u
roku utvrđenom Odlukom o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu i odvodnju
otpadnih i oborinskih vodana području općine Pitomača („Službene novine“ broj 1/08).

Članak 10.
Internu kanalizaciju čine instalacije, objekti i uređaji za sakupljanje i pročišćavanje
otpadnih voda iz objekata i sa katastarskih čestica-nekretnina, te građevine i uređaji za odvod
sakupljenih voda do kontrolnog okna iz čl. 7. st. 2. ove Odluke na spoju interne sa javnom
kanalizacijom
Korisnik javne kanalizacije iz čl. 6. je dužan redovito održavati internu kanalizaciju,
uređaje i objekte, kao i izljevna mjesta u ispravnom stanju o svom trošku.

Članak 11.
Interna kanalizacija mora biti izgrađena i održavana tako:

- da se isključi mogućnost zagađivanja okoline bilo razlijevanjem otpadnih voda po
površini, bilo prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti.
Interna kanalizacija mora biti izgrađena od materijala koji je vodonepropustan te
otporan na kiseline i lužine u granicama Ph - vrijednosti 6,0-9,0 kao i na ostale agresivne tvari i
izvedena tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njenog sastava i
svojstva i to za sve karakteristične pogone i tehnološke cjeline u kojima se takve pojavljuju.
Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima i
radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje.
Uređaji interne kanalizacije koji su namijenjeni za pročišćavanje i neutraliziranje otpadnih
voda, moraju biti izvedeni tako, da je osigurano neprekidno pročišćavanje i
neutraliziranje i kroz vrijeme kada se uređaji čiste ili popravljaju.
Projekt interne kanalizacije i izvedba pojedinih dijelova moraju biti usklađeni sa
sustavom javne kanalizacije.

Članak 12.
Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje obvezna je izgradnja sabirnih
odnosno septičkih jama, koje moraju biti izgrađene bez ispusta i preljeva, sa vodonepropusnim
dnom i stjenkama, odgovarajućeg kapaciteta na temelju postavljenih uvjeta u odobrenju za
njihovu izgradnju.
U septičke - sabirne jame mogu se upuštati samo:
- sanitarne otpadne vode,
- industrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica tehnološkog procesa,
- radioaktivne otpadne vode ako su prethodno pročišćene do propisanog stupnja.
Oborinske i površinske, te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, ne
smiju se ispuštati u septičke - sabirne jame.
Sustavi interne kanalizacije koji nemaju priključak na javni odvodni sustav, a izgrađeni
su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod
uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno - tehničkih
normi za korištenje odnosnih objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovo građenje.
Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava vlasnik, odnosno korisnik septičke jame
dužan je izgraditi kanalizacijski priključak na sustav javne odvodnje.
Izgrađenu internu kanalizaciju vlasnik, odnosno korisnik nekretnine dužan je priključiti
na sustav javne odvodnje u roku 6 mjeseci.
Nakon priključenja interne kanalizacije na sustav javne odvodnje vlasnik, odnosno
korisnik nekretnina, dužan je sve dosadašnje instalacije i uređaje, koji se više neće koristiti,
odstraniti ili sanirati.

Članak 13.
Odvodnja oborinskih voda određena je posebnom odlukom kojom se uređuje zaštita
izvora voda za piće.
UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

Članak 14.
Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima i
radioaktivne, pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje prije
priključenja na sustav javne odvodnje.
Opasnim tvarima smatraju se tvari, energija, i drugi uzročnici koji svojim sastavom,
količinom, radioaktivnim, toksičnim, kancerogenim, mutagenim i drugim svojstvima štetno
djeluju na život i zdravlje ljudi i zaštitu okoliša.

Prethodno čišćenje otpadnih voda prije ispuštanja iz interne kanalizacije u javni sustav
odvodnje vrši se za:
- oborinske vode s neizgrađenih dijelova zemljišta, zelenih i prometnih površina, preko
pjeskolova i slivnika,
- vode s prometnih i drugih površina zagađenih uljima i vode iz garaža, preko
odgovarajućih separatora za ulje, mast i tekuća goriva,
- vode s površina uređenih za pranje vozila, iz mehaničkih i limarskih radionica za
popravak motornih i drugih vozila i javnih garaža, preko taložnice za krute tvari i separatora za
ulje i tekuća goriva,
- vode iz industrijskih pogona, zanatskih radionica, klaonica, poljoprivrednih i šumskih
gospodarstava i pogona koji u svom tehnološkom procesu imaju otpatke krutih i ljepljivih tvari,
koje bi svojim taloženjem mogle štetno djelovati na sustav odvodnje, preko taložnice i
odgovarajućih separatora,
- industrijske otpadne vode koje su agresivne, toksične ili opterećene drugim opasnim i
štetnim tvarima preko dopuštenih količina ili vode zagađene patogenim klicama ili virusima, a
koje bi mogle utjecati na promjenu fizičkog, kemijskog ili biološkog sastava vode, tako da ova
može svojim djelovanjem oštetiti javni odvodni sustav, ugroziti zdravlje i život radnika,
zaposlenih na čišćenju i popravku odvodnih sustava i drugih građana, te dovesti do
onesposobljavanja uređaja za pročišćavanje vode, preko posebno izgrađenih u pogonu
provjerenih uređaja za pročišćavanje (pretkondicioniranje otpadnih voda),
- vode iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom procesu uskladištavaju ili koriste
ulja, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materijale specifično lakše od vode,
preko odgovarajućih separatora,
- vode iz rashladnih sustava koje nisu u direktnoj vezi s tehnološkim procesom, i koje
osim povišenja temperature nisu primile nikakva dodatna fizička ili kemijska onečišćenja, ako su
toplije od 40° C, preko odgovarajućih rashladnih uređaja,
- vode iz restorana i kuhinja javne ishrane koje sadrže prekomjernu masnoću, ulja,
krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih separatora,
- zdravstvene, veterinarske ustanove i druga poduzeća u čijim bi se otpadnim vodama
mogle naći patogene bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi, moraju svoje otpadne
vode izložiti specijalnom tretmanu - dezinfekciji - prije ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Članak 15.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava
predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, vodo-nepropusnost cjevovoda, rad
kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili povećavaju troškovi
eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

Članak 16.
U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati:
- krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti
smetnje u radu kanalizacijskih objekata i uređaja, kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i
strugotine metala, plastike, drva, stakla, krpe, perje, dlake, meso životinjske utrobe, vapneni
mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzervi i destilacija, ostaci kemikalija, boja i
slični talozi koji nastaju pri pročišćavanju vode, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje
betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara, asfaltnih baza i dr.
- kiseline, alkalne, agresivne i ostale štetne tekućine koje nepovoljno djeluju na materijal
od kojega su izrađene kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji kanalizacijskog sustava, plinovi
(sumporvodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i sl.).
- patogene bakterije ili virusi,
- radioaktivne materije,
- ostale štetne tvari.

Članak 17.
U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati:
- sanitarna otpadna voda,
- industrijska otpadna voda koja je nastala kao posljedica tehnološkog procesa,
- radioaktivna otpadna voda.
SEPTIČKE (CRNE) JAME

Članak 18.
Na područjima gdje nije izgrađen javni sustav odvodnje obavezna je izgradnja septičkih
jama, ili drugog odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje.
Korisnici interne kanalizacije dužni su sustav održavati na način koji onemogućuje bilo
kakovo onečišćivanje i zagađivanje okoliša (redovno pražnjenje septičkih jama, čišćenje
separatora, uređaja za pročišćavanje i sl.).

Članak 19.
Septička jama mora biti izvedena sa tri vodonepropusne komore (taložnice), minimalnog
volumena Vmin=5 m³, s odnosom pojedinih volumena u omjeru: 2/5:2/5:1/5. Septička jama
mora se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje
sadržaja taložnih komora septičke jame.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici septičkih jama, dužni su iste podvrći kontroli
ispravnosti, a osobito na svojstva vodonepropusnosti po ovlaštenoj osobi svakih 5 godina, te u
roku od godine dana od stupanja na snagu propisa iz članka 81a. Zakona o vodama, ishoditi
potvrdu o sukladnosti građevina s tehničkim zahtjevima građevina.
U septičke jame mogu se ispuštati samo:
- sanitarne otpadne vode,
- predhodno pročišćene undustrijske otpadne vode koje su nastale kao posljedica
tehnološkog procesa.
Na području Općine Pitomača strogo je zabranjena prenamjena starih bunara u septičke
jame.

Članak 20.
Oborinske i površinske vode, kao i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog
procesa ne smiju se ispuštati u septičke jame.

Članak 21.
Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena fizička ili pravna osoba registrirana za
obavljanje ove djelatnosti, u skladu sa sanitarno - tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika
septičkih jama ili vlasnik septičke jame ako posjeduje vlastitu opremu za crpljenje i prijevoz
sadržaja septičke jame i registraciju za obavljanje predmetne djelatnosti.
Odvoz fekalija može se vršiti isključivo u zatvorenoj posudi (cisterni), kako bi se spriječilo
prosipanje fekalija po javnim površinama.
Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme zatražiti od ovlaštenog isporučitelja
komunalne usluge čišćenje jame ili je isprazniti u vlastitom aranžmanu ako za to
posjedujuodgovarajuću opremu kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćavanja okoline.
Ovlašteni isporučitelj komunalne usluge ili osobe koje koriste vlastitu opremuza odvoz
fekalija dužni su iste izlijevati u kanalizacijsku mrežu na mjestima koja su za to određena ili na
vlastite poljoprivredne površine (koje nisu u blizini naselja ili građevinskog područja kako je to
uređeno prostornim planom naselja) ako je sadržaj iz septičke jame neškodljiv za poljoprivredne
usjeve i okoliš, te snose odgovornost za eventualno zagađenje okoline uz naknadu počinjene
štete ili uz plaćanje paušala naknade štete po nalogu komunalnog redarstva.

Mjesta na kojima se fekalije izlijevaju u kanalizacijsku mrežu određuje fizička ili pravna
osoba kojoj je Općina povjerila djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih i atmosferskih
voda, te su za ove svrhe određeno posebnom Odlukom općinskog poglavarstva.
Zabranjena je upotreba fekalija za gnojenje vrtova.

Članak 22.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je posebno odlagati i odstranjivati opasne i
druge tvari u skladu sa odredbama posebnih propisa.

Članak 23.
Korisnik sustava javne odvodnje dužan je vršiti redovite analize sastava i svojstva
otpadnih voda koje upušta u sustav javne odvodnje i utvrđivati količine istih ako:
- protok otpadnih voda iznosi više od 10 l/sek.,
- protok otpadnih voda iznosi više od 5 % u odnosu na protok u javnom kanalu,
- u otpadne vode mogu dospjeti tvari koje nepovoljno djeluju na sustav odvodnje,
mrežu, objekte i uređaje, zdravlje i život ljudi,
- ukoliko je sastav otpadnih voda u suprotnosti s propisima o zaštiti prijamnika.
Korisnici iz prethodnog stavka dužni su redovne analize izvršavati sami ili po ovlaštenoj
osobi.
Ukoliko dođe do zastoja na uređajima interne odvodnje ovlašteni laboratorij izvršit će
izvanrednu analizu otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, na zahtjev
Komunalnog.

Članak 24.
Redovne i izvanredne analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka
svojstva otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu.
Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je voditi očevidnik izvršenih analiza.

Članak 25.
Komunalno je obvezno analizirati kakvoću otpadnih voda koje u sustav javne odvodnje
ispuštaju korisnici iz članka 19. ove Odluke.
Uzorci otpadnih voda potrebnih za analizu uzimaju se u pravilu u kontrolnom oknu koje
se nalazi neposredno do mjesta ispuštanja otpadne vode u recepijent.
Analiza kakvoće obavlja se svaka tri mjeseca. Troškove analize snosi korisnik sustava
javne odvodnje.
ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Članak 26.
Komunalno je dužno redovito održavati sustav javne odvodnje na način da je neprekidno
u funkciji.

Članak 27.
Komunalno nije odgovorno za štete nastale uslijed:
- više sile (neuobičajeno visokog nivoa rijeka, padalina, zemljotresa),
- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez njegove krivnje.
Komunalno je u slučajevima iz prethodnog stavka dužan poduzeti sve tehničke mjere
kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

Članak 28.
Kod predviđenih obustava odvodnje otpadnih voda Komunalno je dužno o tome
unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje putem sredstava javnog obavješćivanja.

Članak 29.
O dužem prekidu obavljanja djelatnosti Komunalno je dužno izvijestiti Upravni odjel za
gospodarstvo, proračun i komunalne djelatnosti Općine Pitomača.
NADZOR

Članak 30.
Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke obavlja Vodopravna inspekcija prema
Zakonu o vodama i komunalni redari Općine Pitomača.

Članak 31.
U obavljanju nadzora iz članka 26. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:
- nadzirati primjenu ove Odluke,
- rješenjem narediti radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka, izricati i naplaćivati mandatne kazne.
KAZNENE ODREDBE

Članak 32.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba - korisnik
sustava javne odvodnje:
- ako internu kanalizaciju ne izgradi i održava u skladu s odredbom članka 11. ove
Odluke,
- ako ne izgradi sabirnu odnosno septičku jamu na području gdje nije izgrađen sustav
javne odvodnje ili je izgradi suprotno postavljenim uvjetima u članku 12. ove Odluke,
- ako ne postupi u skladu s člankom 14. ove Odluke,
- ako se ne pridržava odredbe članka 15. ove Odluke,
- ako postupa suprotno članku 16 i 17. ove Odluke,
- ako ne postupa u skladu s odredbom članka 19. ove Odluke,
- ako ne vodi očevidnik izvršenih analiza iz članka 20. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba na licu mjesta
ako se utvrdi da:
- svoj sustav interne odvodnje ne održava na pravilan način što je dovelo do onečišćenja
okoliša razlijevanjem otpadnih voda po površini ili prodiranjem otpadnih voda u podzemne
slojeve ili u podrume i temelje susjednih zgrada,
- ako svoju septičku jamu redovno ne prazni što je dovelo do izlijevanja otpadnih voda
po površini ili prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve ili u podrume i temelje susjednih
zgrada,
- ako u sustav javne odvodnje ispušta otpadne vode i tvari suprotno odredbi članka 15. i
16. ove Odluke.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka ove Odluke
na licu mjesta, što ne isključuje pokretanje i vođenje prekršajnog postupka za isti prekršaj.
Ukoliko komunalni redar utvrdi učestalost ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovog članka,
svaki naredni prekršaj će se dodatno kazniti u iznosu od 500,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.
Odvodnja otpadnih voda obračunava se na temelju količine utrošene vode iz javnog
vodovodnog sustava i naplaćuje uz račun za utrošenu vodu.
Iznimno odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, korisnicima koji su priključeni na
kanalizaciju a još uvijek nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, odvodnja će se
naplaćivati po broju ukućana ili zaposlenih osoba ako se radi o pravnoj osobi, uvećano za faktor
napate koji je određen Pravilnikom o obračunavanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“
broj 62/00).

Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u '' Službenim novinama''
Općine Pitomača.

Članak 36.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji voda i pročišćavanju
otpadnih voda na području općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača broj 2/06).

KLASA: 021-05/08-01/13
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj 22.
siječnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o zaključenju Ugovora o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača
Članak 1.
Općina Pitomača u sredstvima Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu predvidjela
je sredstva transfera za obavljanje komunalne djelatnosti t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o.
Pitomača, Vinogradska 41, na iznos od 850.000,00 kuna (slovima: osamsto pedeset tisuća
kuna).
Članak 2.
Na temelju Odluke o prijenosu javne ovlasti na «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača
radi obavljanja poslova iz komunalnog gospodarstva («Službene novine» Općine Pitomača broj
5/04), Općinsko poglavarstvo donosi Odluku o zaključenju Ugovora o transferu sredstava
Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu sa «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača,
Vinogradska 41, na iznos od 850.000,00 kuna (slovima: osamsto pedeset tisuća kuna).
Članak 3.
Prava i obveze Općine Pitomača i «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača, Vinogradska
41, vezane uz utrošak i namjenu sredstava iz članka 2. ove Odluke biti će definirane Ugovorom
o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača.
Članak 4.
Kontrolu utroška doznačenih sredstava proračuna vršiti će komisija koju sačinjavaju
načelnik Općine Pitomača, kao predsjednik, te pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo,
proračun i komunalne poslove i član Općinskog poglavarstva Neven Bedeković. Komisija iz
stavka 1. ovog članka podnosi godišnje izvješće o utrošku sredstava transfera Općinskom
poglavarstvu Općine Pitomača.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama»
Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/08-01/10
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 22. siječnja 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Gragčić

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj:
96/03) i članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 20. sjednici,
održanoj 22. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u kulturi za 2008. godinu
1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu
Općine Pitomača za 2008. godinu, u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna (slovima: dvjesto
pedeset tisuća kuna), na poziciji Programska djelatnost kulture, Djelatnost kulturno umjetničkih
društava i ostalih udruga, 38114 - Tekuće donacije udrugama građana).
2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način:
KORISNIK:

PLAN ZA 2008. GODINU:

Glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja”

70.000,00

HPGD “Sloga” Pitomača

30.000,00

KUD “Pitomačanka” Pitomača

30.000,00

KUD “Petar Preradović” Grabrovnica

10.000,00

KUD “Podravka” Starogradački Marof

10.000,00

KUD “Otrovanec”

10.000,00

Folklorna sekcija Udruge žena Kladare

3.000,00

Udruga žena “Bilogorka” Sedlarica

1.200,00

Udruga žena “Stjepan Sulimanac” Turnašica

1.200,00

Udruga žena “Gračanka” Stari Gradac

10.000,00

FVK “Mirko Lauš” Pitomača

35.000,00

Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici

10.000,00

Kazalište, koncerti, izložbe

24.100,00

Međunarodna kulturna suradnja
Sredstva rezerve
Ukupno:

500,00
5.000,00
250.000,00

3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe pojedinih udru ga, a po nalogu
naredbodavca odgovornog za izvršenje Proračuna Općine Pitomača.

4. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi koristiti će se u skladu sa Zakonom o
proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općina Pitomača za 2008. godinu.
5. Doznaku sredstava korisnicima vršiti će naredbodavac odgovoran za izvršenje
Proračuna Općine Pitomača.
6. Korisnici sredstava dužni su dva puta godišnje (sa stanjem 30. lipnja i 31. prosinca)
dostavljati u Općinu Pitomača izvještaje o utrošku dobivenih sredstava.
7. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2008. godine.

KLASA: 022-05/08-01/11
URBROJ: 2189/16-08-3
Pitomača, 22. siječnja 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj:
96/03) i članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 20. sjednici,
održanoj 22. siječnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
ostalih udruga za 2008. godinu
1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba ostalih udruga osiguravaju se u
Proračunu Općine Pitomača za 2008. godinu, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna (slovima:
sedamdeset tisuća kuna), na poziciji Programska djelatnost udruga građana, djelatnost udruga,
38114 - Tekuće donacije udrugama građana).
2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način:
KORISNIK:

PLAN ZA 2008. GODINU:

Udruga voćara, vinogradara i podrumara «Aršanj» Pitomača

6.000,00

Udruga povrtlara, voćara i vinogradara općine
Pitomača

4.000,00

Udruga liječenih alkoholičara “Pitomača”

2.000,00

Humanitarna udruga «Podravsko sunce» Pitomača

3.000,00

Astronomsko društvo Pitomača

5.000,00

Udruga pitomačkih informatičara i network gamera
«PING» Pitomača

8.000,00

Udruga umirovljenika Općine Pitomača

10.000,00

Odred izviđača «Bilogorci» Sedlarica

5.000,00

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničkokriževačke i Virovitičko-podravske županije, Đurđevac

5.000,00

Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije,
Virovitica

2.000,00

Udruga gluhih i nagluhih Virovitica

1.000,00

Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i
ostalih tjelesnih invalida, Virovitica

2.000,00

Sredstva rezerve

17.000,00

Ukupno:

70.000,00

3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe, a po prijedlogu Savjeta za kulturu.

4. Sredstva za financiranje javnih potreba ostalih udruga koristiti će se u skladu sa
Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općina Pitomača za 2008. godinu.
5. Doznaku sredstava korisnicima vršiti će naredbodavac odgovoran za izvršenje
Proračuna Općine Pitomača.
6. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2008. godine.

KLASA: 022-05/08-01/21
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 22. siječnja 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 15. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/08) i članka 61. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo
Općine Pitomača, na svojoj 21. sjednici održanoj 28. veljače 2008. godine, donosi

ODLUKU
o visini jednokratne pomoći rodiljama
1. Određuje se visina jednokratne pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna rodiljama sa
područja općine Pitomača za opremu novorođenog djeteta uz uvjet da iste nemaju
nepodmirenih dospjelih obveza prema Proračunu Općine Pitomača.
2. Isti iznos biti će isplaćen i za svako naredno dijete.
3. Sredstva financijske pomoći teretiti će proračunsku poziciju programska djelatnost
socijalne skrbi.
4. Za provođenje Ove odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne djelatnosti.

KLASA: 022-05/08-01/48
URBROJ: 2189/16-08-2
Pitomača, 28. veljače 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 34. stavka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne
novine« RH, broj 136/06) i članka 61 Statuta Općine Pitomača (»Službene novine« Općine
Pitomača broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na 22.
sjednici održanoj 18. ožujka 2008. godine, donosi

PLAN
skupljanja otpadnih vozila koja je nepoznata osoba
odbacila u okoliš na području općine Pitomača
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuje se postupak i način skupljanja otpadnih vozila koja je nepoznata
osoba odbacila u okoliš na području općine Pitomača.

Članak 2.
»Skupljanje otpadnih vozila« podrazumijeva skupljanje, privremeno skladištenje i
prijevoz do ovlaštenih osoba za obrađivanje.

Članak 3.
Skupljanje otpadnih vozila koja je nepoznata osoba odbacila u okoliš vrši se po službenoj
dužnosti ili po prijavi fizičke ili pravne osobe koja je uočila odbačeno otpadno vozilo.

Članak 4.
Skupljanje otpadnih vozila koja je nepoznata osoba odbacila u okoliš vrši «FLORA VTC»
d.o.o. Virovitica, Vukovarska cesta 5 (u daljnjem tekstu: Skupljač).

Članak 5.
Prilikom skupljanja otpadnih vozila Skupljač se dužan pridržavati odredaba Zakona o
otpadu (»Narodne novine« RH, broj 178/04 i 111/06), Pravilnika o gospodarenju otpadnim
vozilima (»Narodne novine« RH, broj 136/06) i drugih važećih propisa koji reguliraju obavljanje
ove djelatnosti.

Članak 6.
Preuzeto otpadno vozilo Skupljač je obvezan predati ovlaštenom obrađivaču uz ispunjen
obrazac pratećeg lista za opasni otpad i zapisnik komunalnog redara ili presliku prometne
dozvole.

Članak 7.
Skupljač je dužan sklopiti s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ugovor o
obavljanju poslova skupljanja otpadnih vozila, temeljem ugovora o koncesiji koji skupljač sklapa
s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
Skupljač je dužan dostavljati Fondu i Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu:
Agencija) Izvješće o skupljenim i predanim otpadnim vozilima u roku utvrđenom ugovorom iz
stavka 1. ovoga članka, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca na obrascu ISOV.

Članak 8.
Skupljač mora imati osigurano skladište za skladištenje skupljenih otpadnih vozila.
U skladištu otpadnih vozila nije dozvoljena obrada otpadnih vozila, rastavljanje i
odstranjivanje tekućina.
Otpadna vozila u skladištu se ne smiju slagati jedan na drugi i moraju se skladištiti na
način da se izbjegne oštećenja dijelova motornih vozila koji sadrže tekućine i sastavnih dijelova
koji se mogu ponovno uporabiti i oporabiti.

Otpadna vozila moraju se skladištiti na prikladnoj nepropusnoj podlozi opremljenoj
uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom
te sredstvima za odmašćivanje.

Članak 9.
Otpadna vozila koja zbog mogućnosti nekontroliranog spusta tekućina predstavljaju
opasnost za okoliš moraju se prevoziti u skladu s propisima za prijevoz opasnih tvari.
Otpadna vozila koja ne predstavljaju opasnost po okoliš mogu se prevoziti vozilima za
prijevoz motornih vozila.

Članak 10.
Skupljač otpadnih vozila ima pravo na naknadu troškova skupljanja, privremenog
skladištenja i prijevoza otpadnih vozila od posjednika do privremenog skladišta skupljača ili
skladišta obrađivača sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje Skupljaču naknadu za
skupljene količine otpadnih vozila.
Skupljač uz zahtjev Fondu za isplatu naknade za skupljene količine otpadnih vozila
prilaže preslike prometnih dozvola ili zapisnike komunalnog redara i Prateće listove koje je
ovjerio obrađivač.

Članak 11.
Provođenje akcije čišćenja okoliša od autoolupina i od drugog otpadnog vozila na
području općine Pitomača provoditi će se prema dinamici Skupljača.

Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama» Općine
Pitomača.
KLASA: 022-05/08-01/71
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 18. ožujka 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 22.
sjednici, održanoj 18. ožujka 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora
na području općine Pitomača u 2008. godini
Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Pitomača u 2008. godini, skupina 64, osnovni račun 6422 prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine, usmjerava se na slijedeće korisnike:
1. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Đurđicom Dent iz
Grabrovnice 39, usmjerava se po uplati na žiro-račun NK «Croatia» Grabrovnica,
2. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Snežanom Šamu iz
Turnašice, Vinogradska 30, utrošiti će se za održavanje prostora u vlasništvu Općine Pitomača,
na području Mjesnog odbora Turnašica,
3. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa «T-mobile Hrvatska»
d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, usmjerava se po uplati na žiro-račun Vatrogasne
zajednice Općine Pitomača, za DVD Stari Gradac,
4. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Brankom Veršec iz
Pitomače, Vinogradska 157, usmjerava se po uplati u 50% iznosu na žiro-račun KK «Pitomača»,
a 50% iznosa na žiro-račun ŽKK «Pitomača»,
5. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa «Radio Pitomača» d.o.o.
Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, utrošiti će se za podmirenje troškova korištenja usluga
objavljivanja.

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. točka 1. i 4. ove Odluke terete raspodjelu sredstava za financiranje
javnih potreba u sportu – sredstva rezerve, sredstva iz točke 2. terete sredstva tekućeg
održavanja zgrada i opreme, sredstva iz točke 3. terete sredstva tekuće donacije u novcu za
vatrogasne postrojbe, sredstva iz točke 5. terete sredstva ostale usluge promidžbe i
informiranja.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2008. godine.

KLASA: 022-05/08-01/76
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 18.03.2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

