Službene novine
Općine Pitomača

Godina XXIV

Pitomača, 14. rujna 2017. godine
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SADRŽAJ:

str.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika Općine
Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
3. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,
4. Odluka o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2017. godini,
5. Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
6. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
7. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 5. lipnja do
31. prosinca 2017. godine,
8. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
9. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za
2017. godinu,
10. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića
„Potočnica“,
11. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Potočnica“,
12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjene
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu Dječjeg vrtića „Potočnica“,
13. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
14. Odluka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno
vrijeme,
15. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
16. II. izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu
„Drago Britvić“ za 2017. godinu,
17. Odluka o stipendijama Općine Pitomača,
18. Odluka o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja
pjesnika Petra Preradovića,
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19. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
20. Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta
te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području
općine Pitomača,
21. Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih
materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području općine Pitomača,
22. Prijedlog za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,
23. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Pitomača,
2. Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje,
3. Odluka o osnivanju Kolegija Općinskog načelnika Općine Pitomača.
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2.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15) i Izvješća o
radu Općinskog načelnika Općine Pitomače,
Općinsko vijeće na 2. sjednici, održanoj 14.
rujna 2017. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o radu
Općinskog načelnika Općine Pitomača za
razdoblje od 01. 01. do 30.06.2017. godine.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio
ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u
«Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/17-01/21
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
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4.

do 19.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16 i 16/17) i članka 28. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15)
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici
održanoj 14. rujna 2017. godine, donosi

Odluka o Izmjeni Programa stupa na
snagu osmi dan od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.

ODLUKU
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA
SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U
2017. GODINI

Članak 5.

KLASA: 555-01/17-01/03
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa
korištenja sredstava socijalne skrbi na području
općine Pitomača u 2017. godini („Službene
novine“ Općine Pitomača broj 11/16), iznos
„863.000,00“
zamjenjuje
se
iznosom
„1.032.000,00“, a riječi u zagradi „slovima:
osamosto šezdeset tri tisuće kuna“ zamjenjuju
se riječima: „jedan milijun trideset dvije tisuće
kuna.“.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza alineje „sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije
Crvenog križa Virovitica“, briše se zarez i
dodaje se alineja „-pomoć za pokriće troškova
nabave školskih udžbenika.“.

Članak 3.

Iza članka 16. dodaje se podnaslov
„POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA NABAVE
ŠKOLSKIH UDŽBENIKA“ i članak 17. koji glasi:

„Članak 17.

Na pravo na pomoć za pokriće troškova
nabave školskih udžbenika imaju roditelji djece
polaznika Osnovne škole „Petra Preradovića“ iz
Pitomače, u iznosu koji odredi Općinski
načelnik posebnom odlukom. Istom odlukom
odrediti će se i modalitet dodjele koji će ovisiti
o mogućnostima Općinskog proračuna i
osiguranim sredstvima za iz članka 2. ove
Odluke.“.

Članak 4.

Članci 17. do 18. postaju člancima 18.

5.
Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i
članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/3 - pročišćeni
tekst i 2/15) Općinsko vijeće Općine Pitomača,
na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2017.
godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU
Članak 1.

U članku 3. stavku 2. Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Pitomača za 2017. godinu
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
11/16) iznos „860.000,00“ zamjenjuje se
iznosom „1.020.000,00“, a riječi u zagradi
„slovima: „osamsto šezdeset tisuća kuna“
zamjenjuju se riječima: „milijun dvadeset
tisuća kuna“.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
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„Troškovi predložene gradnje objekata
i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2017.
godini procjenjuju se u iznosu od 40.000,00
kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
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procjenom troškova gradnje pojedinih objekata
i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za
komunalnu djelatnost:
Vrsta radova:

Procjena troškova:

1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
1.

Vodoopskrbni sustav naselja Sedlarica,
Turnašica i Velika Črešnjevica, tzv. „visoka
zona

Izgradnja

20.000,00 kuna

2.

Vodoopskrbni sustav naselja Starogradački
Marof (produžetak mreže)

Izgradnja

20.000,00 kuna

U K U P N O:

40.000,00 kuna

Izvori financiranja:

Proračun Općine Pitomača
”.

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi planirane gradnje objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2017.
godini procjenjuje se u iznosu od 50.000,00 kuna, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom
troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda, sa iskazanim izvorom
financiranja za komunalnu djelatnost:
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
Vrsta radova:
Procjena troškova:
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA
1.

Kanalizacijski sustav dijela općine
Pitomača (Aglomeracija Pitomača)

Izgradnja
U K U P N O:

50.000,00 kuna

Izvori financiranja:

Proračun Općine Pitomača
“.

Članak 4.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi predložene izgradnje/rekonstrukcije u 2017. godini procjenjuju se u iznosu od
35.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih
objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
Rb.

Naziv objekta ili uređaja:

Vrsta radova:

Procjena troškova:

1. IZGRADNJA / REKONSTRUKCIJA GROBLJA
1.
2.

Rekonstrukcija kapelice na mjesnom
groblju u Pitomači
Opremanje infrastrukturnom opremom

Rekonstrukcija

20.000,00 kuna

Opremanje

15.000,00 kuna

U K U P N O:
Izvori financiranja:

Proračun Općine Pitomača
“.

35.000,00 kuna
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Članak 5.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2017. godini procjenjuju
se u iznosu od 300.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje
pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu
djelatnost:
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
Vrsta radova:
Procjena troškova:
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1.

Rekonstrukcija javne rasvjete
na području općine Pitomača zamjenom
rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića
javne rasvjete iz postojećih trafostanica

Rekonstrukcija

3.

Proširenje javne rasvjete u dijelu naselja
Križnica

Izgradnja

48.000,00 kuna

2.

Proširenje javne rasvjete na dijelu
Vinogradske ulice u Pitomači

Izgradnja

167.000,00 kuna

U K U P N O:

300.000,00 kuna

85.000,00 kuna

Izvori financiranja:
Proračun Općine Pitomača

“.

Članak 6.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2017. godini procjenjuju se u
iznosu od 565.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:
Rb.

Naziv objekta ili uređaja:

Vrsta radova:

Procjena troškova:

1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE
1.

Uređenje prilazne ceste i parkirališnog
prostora u dijelu Ulice Ljudevita Gaja u
Pitomači (kod policijske postaje)

2.

Uređenje biciklističkog odmorišta kod
Dravskog mosta

3.

Rekonstrukcija dijela Vinogradske ulice
u Pitomači (oko mjesnog groblja) i
izgradnja pješačke staze do željezničkog
kolodvora

Rekonstrukcija

45.000,00 kuna

Izgradnja

30.000,00 kuna

Rekonstrukcija
/izgradnja

490.000,00 kuna

U K U P N O:
Izvori financiranja:

Proračun Općine Pitomača
".

565.000,00 kuna

Broj 11

„SLUŽBENE NOVINE“

Strana 43

Članak 7.

Odluka o izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 363-01/17-01/16
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
6.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine” Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko
vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
O II. IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU
Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 5/17), mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu planirana su u iznosu od 1.695.000,00 kuna (slovima: milijun šesto
devedeset pet tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora:
- komunalna naknada
1.200.000,00 kuna
- prihod od naknade za pravo puta
160.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg Proračuna (tekuće)
335.000,00 kuna.“.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
„Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom
pojedinih troškova, kako slijedi:
Rb.
Opis poslova:
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
1.1.
Čišćenje i održavanje travnatih površina
1.2.
Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja
1.3.
Održavanje živih ograda
1.4.
Uređivanje drveća
1.5.
Održavanje cvjetnih gredica

Planirana vrijednost:
20.000,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
7.000,00 kuna
15.000,00 kuna
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1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Održavanje staza i parkovnih elemenata
Sadnja trajnog raslinja
Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem
Održavanje zelenih površina dječjih igrališta
Održavanje spomenika i spomen-obilježja
Ručno čišćenje javno-prometnih površina
Pražnjenje košarica za smeće
U K U P N O:
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop
2.1.
zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja
trupa cesta
Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,
2.2.
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta
2.3.
Košnja bankina uz nerazvrstane ceste
2.4.
Postava vertikalne i horizontalne signalizacije
2.5.
Zimska služba
U K U P N O:
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
3.1.
Čišćenje kanala i potoka
3.2.
Iskop i održavanje odvodnih kanala
Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada šahta, revizionih
okana i slivnika, zacjevljivanje kanala oborinskih voda,
izrada asfaltnih muldi, betonskih kanalica i postava
3.3.
rubnjaka, zamjena i popravak cijevnih propusta, nabava
i postava usporivača prometa, izgradnja ograda
uz nerazvrstane ceste
U K U P N O:
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE
4.1.
Materijal i usluge održavanja javne rasvjete
4.2.
Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
U K U P N O:
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
5.1.
Održavanje groblja i mrtvačnica
U K U P N O:
S V E U K U P N O:
".
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3.000,00 kuna
10.000,00 kuna
5.000,00 kuna
2.000,00 kuna
2.000,00 kuna
6.000,00 kuna
2.000,00 kuna
75.000,00 kuna

340.000,00 kuna
350.000,00 kuna
40.000,00
10.000,00
100.000,00
850.000,00

kuna
kuna
kuna
kuna

100.000,00 kuna
50.000,00 kuna

50.000,00 kuna

200.000,00 kuna
200.000,00 kuna
350.000,00 kuna
550.000,00 kuna
20.000,00 kuna
20.000,00 kuna
1.695.000,00 kuna

Članak 3.

Ova Odluka o II. Izmjeni Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 363-01/17-01/07
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 14. rujna 2017.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
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Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.

7.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11,
61/11, 27/13, 48/13. - pročišćeni tekst, 2/14.
- Odluka USRH i 96/16) i članka 28. Statuta
Općine Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13.- pročišćeni tekst i
2/15), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2.
sjednici održanoj 14. rujna 2017. donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Pitomača za
razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca
2017. godine
Članak 1.

Odlukom o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Pitomača za
razdoblje od 5. lipnja do 31. prosinca 2017.
godine (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje
se način raspoređivanja sredstava iz
Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće).

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu za rad
političkih stranaka zastupljenim u Općinskom
vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke
iznose 27.000,00 kuna.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću utvrđuje se u mjesečnoj
svoti 125,00 kuna, tako da se sredstva
raspoređuju pojedinoj političkoj stranci
razmjerno broju njenih članova u Općinskom
vijeću, kako slijedi:
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
9 članova

1.125,00 kuna,
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
– SDP
2 člana
250,00 kuna,
- HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
2
člana
250,00 kuna,
- HRVATSKOJ STRANCI PRAVNE DRŽAVE
(HSPD)
2 člana
250,00 kuna,
-HRVATSKOJ
NARODNOJ
STRANCILIBERALNIM DEMOKRATIMA (HNS)
1 članica
125,00 kuna,
- HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
1 članica
125,00 kuna.

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog
spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća, što predstavlja mjesečnu
svotu od 12,50 kuna tako da političkoj stranci
pripada i pravo na naknadu, i to:
- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
1 članica
12,50 kuna,
HRVATSKOJ
NARODNOJ
STRANCILIBERALNIM DEMOKRATIMA (HNS)
1 članica
12,50 kuna,
- HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
1 članica
12,50 kuna.
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Članak 5.

Ukoliko se tijekom proračunske godine
izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva
raspoređena ovom Odlukom neće se
preraspodijeliti.

Članak 6.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove
Odluke, doznačuju se tromjesečno u jednakim
iznosima na žiro-račun političke stranke.

Članak 7.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Odsjek za financije i proračun.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka u
Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017.
godinu („Službene novine“ Općine Pitomača

broj 11/16).
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 402-07/17-01/22
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
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10.
Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 28. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13- pročišćeni tekst i 2/15), a na prijedlog
Upravnog vijeća Dječjg vrtića „Potočnica“,
Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 2.
sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izboru i imenovanju ravnatelja odgojitelja
Dječjeg vrtića «Potočnica»
1. MARIJA JAKELIĆ iz Pitomače,
Dravska 24, OIB:53612165568, izabire se i
imenuje za ravnatelja - odgojitelja Dječjeg
vrtića «Potočnica» na vrijeme od četiri godine.
2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke
dužna je stupiti na poslove ravnatelja odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» s
danom 01. listopada 2017.
3. Opis i popis poslova ravnatelja odgojitelja
prikazan je u Pravilniku o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića „Potočnica“ (KLASA: 022-02/14-01/02,
URBROJ:2189/16-14-02 od 18. ožujka 2014.
godine, izmjene i dopune Pravilnika
KLASA:601-02/16-02/25, URBROJ:2189/1606-04 od 20. prosinca 2016. godine).
4. Ova Odluka objaviti će se u
«Službenim novinama» Općine Pitomača.
KLASA:112-03/17-01/40
URBROJ:2189/16-17-2
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
11.
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Na temelju članka 34. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka
32. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“
(„Službene novine“ Općne Pitomača, broj
8/13, 3/16 i 5/16) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće na 2. sjednici održanoj dana
14. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića «Potočnica»
Članak 1.

Razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“:
1. Željka Begović iz Otrovanca 60,
2. Nada Šegregur iz Pitomače, I.
Mažuranića 26,
2. Vedrana Šantek iz Pitomače, T.
Ujevića 30,
imenovane od strane osnivača Odlukom o
razrješenju i imenovanju članova Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 7/13).

Članak 2.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Potočnica“ ispred osnivača imenuju se:
1. ŽELJKA BEGOVIĆ iz Otrovanca 60,
2. BRANKA FILIPOVIĆ iz Pitomače,
Tina Ujevića 8,
3. SVETLANA BASTALIĆ iz Dinjevca,
Stjepana Radića 5.

Članak 3.

Prava, obveze i odgovornosti članova
Upravnog vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica»
utvrđena su Statutom Dječjeg vrtića
„Potočnica“.

Članak 4.

Članovi Upravnog vijeća iz članka 2.
ove Odluke imenuju se na razdoblje od četiri
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godine zajedno sa članovima imenovanim iz
reda roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od
dana objave u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.
KLASA: 601-02/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
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Daje se prethodna suglasnost na
prijedlog II. izmjene Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Potočnica“,
KLASA:601-02/17-02/13,
URBROJ:2189/16-17-01 koje se utvrdilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ na
37. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017.
godine.
II.
Prijedlog iz točke 1. sastavni je dio
ovog Zaključka.
III.

POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dip.ing.,v.r.

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

u

12.
Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka
28. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13. pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj 14.
rujna 2017. godine, donijelo je

Z A K L J UČ A K
o davanju Prethodne suglasnosti na
prijedlog II. Izmjene Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Potočnica“
I.

KLASA:601-02/17-01/04
URBROJ:2189/16-17-3
Pitomača,14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
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14.
Na temelju odredbe članka 26. i članka
27. stavak 1. Zakona o knjižnicama („Narodne
novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),
odredbe članka 14. stavak 3. Statuta Knjižnice
i čitaonice Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/06) i odredbe članka
28. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj 14.
rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju ponovljenog javnog
natječaja za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice
Pitomača na nepuno radno vrijeme
1. Ovom Odlukom raspisuje se
ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na
nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok
od četiri godine.
2. Postupak otvaranja i razmatranja
prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu
dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za
izbor ravnatelja/ice.
3. Za članove Povjerenstva iz točke 2.
ove Odluke imenuju se:
- Rikard Bakan, dipl.oec., za
predsjednika,
- Irena Horvat, za člana,
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana.
4. Javni natječaj iz članka 1. ove
Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom
glasilu „Virovitički list“, a provodi se po
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postupku i pod uvjetima utvrđenim u
odredbama Zakona o knjižnicama („Narodne
novine“ broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i
Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/06) koje reguliraju postupak i uvjete za izbor
ravnatelja/ice.
5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne
vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti,
omogućiti pristup informacijama o svom radu
pravodobnom objavom na internetskim
stranicama ili u javnom glasilu. U cilju
zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti,
Općina Pitomača objavljuje sve donesene akte
na službenoj internetskoj stranici u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
Slijedom navedenoga, smatrati će se
da je kandidat podnošenjem prijave koja
sadrži njegove osobne podatke na predmetni
javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu
za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje
istih javnom objavom na internetskim
stranicama i u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni.
6. Ova Odluka stupa na snagu osmi
dan od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 112-03/17-01/39
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.v.r.
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17.
Na temelju članka 28. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13. - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2.
sjednici, održanoj dana 14. rujna 2017.
godine, donijelo je

ODLUKU
o stipendijama Općine Pitomača
I. STIPENDIJE - UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o stipendijama Općine
Pitomača propisuju se uvjeti, kriteriji i
postupak za stjecanje prava za dodjelu
stipendija studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija, preddiplomskih stručnih studija te
specijalističkih diplomskih stručnih studija u
Republici Hrvatskoj, kao i s njima izjednačenim
studijima u inozemstvu te prava i obveze
korisnika stipendija, obveze primatelja
stipendija, način određivanja visine stipendija,
kao i druga pitanja od značenja za dodjelu
stipendija studentima s područja općine
Pitomača.

Članak 2.

Studentima u smislu ovog Pravilnika
smatraju se redoviti studenti, državljani
Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na
području općine Pitomača kontinuirano
najmanje pet godina do dana objave natječaja
za dodjelu stipendije i koji nemaju odobren
kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog
primanja koje ima obilježja stipendije.

Članak 3.

Financijska sredstva za isplatu
stipendija koje se dodjeljuju temeljem ove
Odluke osiguravaju se svake godine u
Proračunu Općine Pitomača.
Broj stipendija i njihov mjesečni
iznos u određenoj godini određuje Općinski
načelnik sukladno financijskim mogućnostima
Općine Pitomača u proračunskoj godini u kojoj
se natječaj objavljuje.

II. KRITERIJI I UVJETI ZA DODJELU
STIPENDIJA

Članak 4.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:
- uspjeh u školovanju (broj ostvarenih ECTS
bodova prethodne/ih godine/a studija s
prosjekom ocjena odnosno prosjek ocjena svih
predmeta u prethodne dvije godine
srednjoškolskog obrazovanja),
- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i
smotrama,
- sudjelovanje u odobrenim stručnim i
znanstvenim projektima,
- objavljeni radovi,
- osvojene nagrade,
- paralelno pohađanje druge škole (glazbene,
plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
- socijalni status,
- deficitarnost zanimanja.

Članak 5.

Elementi ocjene iz članka 4. ove
Odluke koji ujedno predstavljaju kriterije za
ocjenu zahtjeva za dodjelu stipendije utvrđuju
se na sljedeći način:
1. Uspjeh u školovanju:
- broj ostvarenih ECTS bodova prethodne/ih
godine/a studija s prosjekom ocjena dokazuje
se potvrdom visokoobrazovne institucije,
- prosjek ocjena u prethodne dvije godine
srednjoškolskog obrazovanja utvrđuje se tako
da se zbroj pojedinačnih ocjena iz svih
predmeta za obje godine podijeli s ukupnim
brojem predmeta, a tako dobiven prosjek
izražava se određenim brojem bodova;
2. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i
smotrama dokazuje se diplomom ili drugom
službenom potvrdom nadležnog tijela smotre
ili natjecanja;
3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i
znanstvenim projektima dokazuje se potvrdom
organizacije koja je nositelj stručnog ili
znanstvenog projekta te potvrdom da je
projekt odobren od strane ovlaštenog tijela;
4. Objavljeni radovi dokazuju se originalom ili
preslikom objavljenog rada, stručnim prikazom
ili recenzijom, odnosno potvrdom;
5. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem
o dodijeljenoj nagradi;
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6. Paralelno pohađanje druge škole (glazbene,
plesne i dr.) uz redovitu srednju školu
dokazuje se potvrdom o upisu;
7. Socijalni status kandidata dokazuje se:
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za
proteklu kalendarsku godinu za sve članove
zajedničkog kućanstva,
- potvrdom srednje škole ili visokoobrazovne
institucije o redovitom školovanju člana obitelji
izvan mjesta prebivališta,
- potvrdom ustanove za zapošljavanje o
nezaposlenosti roditelja/staratelja,
- izjavom o broju članova kućanstva u obitelji,
- preslikom presude nadležnog suda o razvodu
braka roditelja i izjavom roditelja da ne živi u
izvanbračnoj zajednici, a za umrlog roditelja
izvodom iz matične knjige umrlih ukoliko
kandidata uzdržava samohrani roditelj,
- preslikom izvoda iz matične knjige umrlih
ukoliko je dijete bez roditelja,
- potvrdom da je roditelj kandidata poginuli
hrvatski branitelj ili stopostotni invalid
Domovinskog rata,
- potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski
branitelj ili invalid Domovinskog rata,
- preslikom Rješenja o invalidnosti kandidata
od minimalno 50%.
8. Deficitarnost zanimanja temelji se na
podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 6.

Pravo na stipendiju mogu
ostvariti studenti iz članka 2. ove Odluke i
koji su tijekom prethodnih školskih odnosno
akademskih godina ostvarili uspjeh u
školovanju kako slijedi:
- za studente prve godine studija, prosjek
ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije
godine srednjoškolskog obrazovanja,
- za studente druge i treće godine
preddiplomskih studija te studente druge,
treće i viših godina integriranih sveučilišnih
studija, najmanje 50 ECTS bodova s
prosjekom
ocjena
najmanje
3,00
ostvarenih prethodne godine studija,
- za studente prve godine diplomskih
sveučilišnih studija te specijalističkih
diplomskih stručnih studija, ostvarenih 180
ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje
3,00 ostvarenih tijekom preddiplomskog
studija,
- za studente druge godine diplomskih
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sveučilišnih studija te specijalističkih
diplomskih stručnih studija, najmanje 50
ECTS bodova s prosjekom ocjena najmanje
3,00 ostvarenih prethodne godine studija.

Članak 7.

Kriterije za ocjenu zahtjeva za
dodjelu stipendija vrednuju se na slijedeći
način:
1. Uspjeh u školovanju:
- za studente prve godine studija, uspjeh u
školovanju utvrđuje se tako da se utvrdi
jedinstvena prosječna ocjena u prethodne
dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
a tako dobiveni prosjek zaokružen na dvije
decimale predstavlja broj bodova,
- za studente viših godina studija, uspjeh u
školovanju utvrđuje se tako da se utvrdi
jedinstvena prosječna ocjena u periodu
navedenom u članku 6. ove Odluke, tako
dobiveni prosjek množi sa koeficijentom
1,50, a dobiveni rezultat zaokružen na dvije
decimale predstavlja broj bodova.
2. Sudjelovanje i uspjeh na smotrama i
natjecanjima (za vrijeme srednjoškolskog
odnosno akademskog obrazovanja):
- županijske razine, 0,5 boda, za jedno od
prva tri osvojena mjesta,
- državne razine, 1 bod, za jedno od
osvojena prva tri mjesta.
Navedeni bodovi odnose se na samostalni
nastup, dok se za sudjelovanje i osvojene
nagrade na natjecanjima u skupnom
nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.)
računa 50% bodova za samostalni nastup.
3. Sudjelovanje u odobrenim stručnim i
znanstvenim projektima:
- voditelj domaćeg projekta, 3 boda,
- član tima domaćeg projekta, 1 bod,
- voditelj međunarodnog projekta, 5
bodova,
- član tima međunarodnog projekta, 2
boda.
Navedeni bodovi odnose se na znanstvene
projekte, dok se stručni projekti boduju sa
50% vrijednosti bodova znanstvenog
projekta.
4. Objavljeni radovi u domaćoj recenziranoj
publikaciji, 2 boda, a u stranoj recenziranoj
publikaciji sa 3 bodova.
Pod objavljenim radovima podrazumijevaju
se oni radovi (članci i dr.) koji su objavljeni
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u relevantnim stručnim izdanjima za
pojedina znanstvena područja i oni koji
imaju stručnu recenziju.
5. Osvojene nagrade sveučilišta boduju se
sa 4 bodova, nagrade visokog učilišta sa 2
boda, a nagrada srednje škole sa 1 bodom.
Pod nagradom se podrazumijevaju oblici
javnih priznanja dodijeljenih u području u
kojem se ocjenjuje darovitost kandidata (za
najboljeg učenika, studenta itd.). Ukoliko je
za iste rezultate dodijeljeno više nagrada,
vrednuje se samo nagrada najvišeg ranga.
6. Paralelno pohađanje druge škole
(glazbene, plesne…) uz redovitu srednju
školu, 1 bod.
7. Socijalni status kandidata utvrđuje se
prema visini prosjeka prihoda po članu
obitelji i ostalim socijalnim uvjetima, kako
slijedi:
- prosjek prihoda po članu obitelji za
proteklu kalendarsku godinu ne prelazi
iznos od 70% neoporezivog dijela mjesečne
plaće prema propisima Republike Hrvatske,
1 bod,
- prosjek prihoda po članu obitelji za
proteklu kalendarsku godinu ne prelazi
iznos od 50% neoporezivog dijela mjesečne
plaće prema propisima Republike Hrvatske,
2 boda,
- kandidat ili članovi uže obitelji kandidata
su na redovitom školovanju u srednjoj školi
ili na visokom učilištu izvan Virovitičkopodravske županije, 1 bod po članu,
- roditelj kandidata je nezaposlen i prima
naknadu za nezaposlene, 1 bod,
- kandidata uzdržava samohrani roditelj, 1
bod,
- kandidat je iz obitelji s troje i više djece, 1
bod,
- kandidat je dijete hrvatskog branitelja ili
invalida Domovinskog rata, 1 bod,
- kandidat je dijete bez oba roditelja, 2
boda,
- kandidat je dijete poginulog, nestalog
hrvatskog branitelja ili stopostotnog
invalida Domovinskog rata, 3 boda.,
- kandidat je invalidna osoba sa invaliditetom
od minimalno 50%, 3 boda.
8. Deficitarnost zanimanja prema podacima
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 1 bod.

Članak 8.
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U slučaju da dva ili više kandidata
imaju jednak broj bodova prednost ima
kandidat s većim prosjekom ocjena.
Ukoliko na način utvrđen u prethodnom
stavku ima više kandidata s istim brojem
bodova prednost će imati kandidat čiji je
prosjek prihoda po članu obitelji za proteklu
kalendarsku godinu niži, a ukoliko su i u tom
slučaju izjednačeni prednost ima kandidat s
većim ukupnim brojem bodova koji su
ostvareni po osnovu ostalih socijalnih uvjeta.

Članak 9.

Za stipendiju na studijima u
inozemstvu mogu se prijaviti samo oni
studenti koji osim uvjeta propisanih člankom
6. ove Odluke ispunjavaju i uvjet da su ostvarili
izravan upis u prvu godinu preddiplomskog,
odnosno diplomskog studija u inozemstvu.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 10.

Stipendije se dodjeljuju temeljem
provedenog javnog natječaja.
Javni natječaj raspisuje Općinski
načelnik.
Javni natječaj osobito sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj,
- vrijeme trajanja natječaja,
- opće uvjete i kriterije dodjele sredstava,
- dokaze o ispunjavanju uvjeta i kriterija,
- visinu stipendije,
- nazivu i adresu tijela kojem se zahtjevi
podnose.
Javni natječaj objavljuje se u
javnom glasilu te na web stranicama Općine
Pitomača u mjesecu listopadu tekuće godine,
a otvoren je 15 dana od dana objave.

Članak 11.

Prijave na javni natječaj razmatra i
prijedlog za dodjelu utvrđuje Povjerenstvo za
dodjelu stipendija (nadalje: Povjerenstvo) koje
imenuje Općinski načelnik na vrijeme trajanja
svog mandata.
Povjerenstvo ima predsjednika i
četiri člana, a sačinjavaju ga Voditelj Odsjeka
za društvene djelatnosti, tri člana iz redova
Općinskih vijećnika te jedan član iz redova
stručnih i javnih djelatnika.
Povjerenstvo radi na sjednicama, a
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odlučuje većinom glasova ukupnog broja
članova.

Članak 12.

U izvršenju zadaće iz članka 11. ove
Odluke, Povjerenstvo utvrđuje pravodobnost i
potpunost podnesenih prijava, ispunjavanje
uvjeta i kriterija propisanih ovom Odlukom te
utvrđuje listu reda prvenstva kandidata koji
ispunjavaju uvjete bodovanjem sukladno ovoj
Odluci.
Tijekom obrade podnesenih prijava
Povjerenstvo može od kandidata ili stručnih
institucija tražiti dopunske podatke odnosno
provjeru podataka te stručna mišljenja.
Obavijest o utvrđenoj listi kandidata za
dodjelu stipendija Povjerenstvo objavljuje na
oglasnoj ploči Općine Pitomača.
U roku od osam dana od dana isticanja
obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u
natječaju može uložiti prigovor na listu u
pisanom obliku.
Odluka Općinskog načelnika po
prigovoru je konačna, protiv iste nije
dopuštena žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor.
Nakon isteka roka za prigovor i
donošenja
odluke
po
prigovorima,
Povjerenstvo podnosi prijedlog za dodjelu
stipendija
Općinskom
načelniku
na
odlučivanje.
Odluka Općinskog načelnika je
konačna.
IV. PRAVA
SREDSTAVA

I

OBVEZE

Članak 13.

KORISNIKA

Temeljem konačne odluke o dodjeli
stipendije s korisnikom iste odnosno
zakonskim zastupnikom korisnika ako je isti
maloljetan,
zaključuje
se
ugovor
o
stipendiranju koji osobito sadrži:
- ugovorne strane odnosno njihove zakonske
zastupnike i adresu prebivališta,
- naziv i mjesto visokog učilišta za pohađanje
kojeg je odobrena stipendija,
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
- iznos, dinamiku i način isplate stipendije,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju
neispunjenja ugovornih obveza,
- odredbu o mogućnosti povećanja ili
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smanjenja iznosa stipendije tijekom njezina
korištenja, ovisno o mogućnostima općinskog
proračuna, bez suglasnosti korisnika,
- obvezu stipendiste da po završetku
školovanja radi na području općine Pitomača,
- način rješavanja eventualnih sporova,
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora,
- potpise ugovornih strana odnosno njihovih
zastupnika.
Za ono što neće biti utvrđeno
ugovorom o stipendiranju vrijede odredbe ove
Odluke.

Članak 14.

Studentu koji je ostvario pravo na
dodjelu stipendije, stipendija se dodjeljuje na
početku akademske godine i isplaćuje
mjesečno za upisanu godinu studija, osim za
mjesece kolovoz i rujan te traje do stjecanja
statusa apsolventa, izuzev za prvu godinu
primanja stipendije, kada se počinje isplaćivati
po potpisu ugovora.
Ukoliko student nije u mogućnosti
izvršavati ugovorom o stipendiranju preuzete
obveze, jednom u tijeku trajanja studija, može
podnijeti pisanu zamolbu za jednogodišnje
mirovanje prava i obveza iz ugovora, ali za to
vrijeme miruju njegova prava i obveze
utvrđene ugovorom o stipendiranju, o čemu će
odluku donijeti Općinski načelnik.

Članak 15.

O izvršenju godišnje ugovorne obveze
studiranja, korisnici su dužni podnositi
dokumentirane obavijesti i to najkasnije do 30.
rujna tekuće godine.

Članak 16.

Po završetku školovanja korisnici
stipendija su dužni javiti se Općini Pitomača
kao stipenditoru radi mogućeg zapošljavanja u
roku od 30 dana od završetka obrazovanja.
Po završetku školovanja korisnici
stipendija koji su njime stekli zanimanje zbog
kojeg im je odobrena stipendija, dužni su
prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci
za koju mu je stipendija odobrena na koje ga
uputi stipenditor ili organizacija kojoj on to
povjeri odnosno zaposliti se i raditi na području
općine Pitomača najmanje u trajanju koliko je
trajalo njegovo stipendiranje.
Stipenditor nema obvezu osiguranja
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zaposlenja korisnika stipendije.

Članak 17.

Svaka ugovorna strana može raskinuti
ugovor o stipendiranju.
Općina Pitomača raskinuti će ugovor
iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetima
utvrđenim propisima o obveznim odnosima, a
osobito u sljedećim slučajevima:
- ako korisnik sredstava prekine obrazovanje
za koje su mu dodijeljena sredstva odnosno to
obrazovanje ne završi u redovnom roku
predviđenom propisom,
- ako korisnik stipendije zaključi ugovor s
drugim stipenditorom ili kreditorom,
- ako korisnik stipendije promijeni prebivalište
izvan područja općine Pitomača,
- ako korisnik sredstava ne izvrši obveze iz
članka 16. ove Odluke.

Članak 18.

Korisnici sredstava dužni su u cijelosti
vratiti primljene stipendije u slučaju raskida
ugovora o korištenju sredstava te u slučaju
ako odbiju izvršenje obveze odnosno u cijelosti
ne izvrše obvezu zapošljavanja predviđenu
člankom 16. ove Odluke.
Primljena sredstva korisnik je dužan
vratiti u primljenom iznosu uvećanom za
godišnju zateznu kamatu, jednokratno ili u
dogovorenim obrocima, s tim da Općina
Pitomača utvrđuje datum(e) dospijeća.
U slučaju nepoštivanja dinamike
vraćanja
primljenih
sredstava,
Općina
Pitomača može aktivirati sredstvo osiguranja
povrata utvrđeno ugovorom o sufinanciranju.
V.
NAČIN
STIPENDIJA

ODREĐIVANJA

VISINE

Članak 19.

Ukupan iznos sredstava namijenjen za
stipendiranje određuje se Proračunom Općine
Pitomača, u postupku pripreme natječaja.

Članak 20.

Visinu studentskih stipendija određuje
Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva
imajući u vidu prosječne cijene smještaja u
studentskim domovima, cijenu prehrane u
studentskim restoranima te kretanje troškova
života do visine neoporezivog iznosa.
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Broj stipendija koje će dodijeliti za
određenu akademsku godinu utvrđuje se
stavljanjem u odnos iznos raspoloživih
sredstava iz članka 19. ove Odluke i visine
utvrđenih stipendija.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Administrativne, tehničke i stručne
poslove vezane uz rad Povjerenstva i druge
poslove vezane uz provedbu ove Odluke
obavlja Odsjek za društvene djelatnosti.

Članak 22.

Studenti koji su ostvarili pravo na
dodjelu
stipendije
temeljem
odredbi
dosadašnje odluke i pravilnika, nastavljaju
ostvarivati pravo na stipendiju pod uvjetima
utvrđenim ugovorom, odnosno aneksom
temeljenom na osnovnom ugovoru o
stipendiranju.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o stipendiji Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 7/13. i 6/16) i Pravilnik o dodjeli
stipendije Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 8/13. i 10/16).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 604-02/17-01/03
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
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18.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača
broj 2/13.- pročišćeni tekst i 2/15) Općinsko
vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj
14. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Odbora za proslavu 200.
obljetnice rođenja
pjesnika Petra Preradovića
Članak 1.

Odlukom o osnivanju Odbora za
proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika
Petra Preradovića (u daljnjem tekstu: Odluka)
osniva se Odbor za proslavu 200. obljetnice
rođenja pjesnika Petra Preradovića (u
daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

U Odbor se imenuju:
1. Doc.dr. sc. Vesna Bedeković, saborska
zastupnica, za predsjednicu,
2. Željko Grgačić, općinski načelnik, za
zamjenika predsjednice,
3. Marinko Barčan, voditelj odsjeka za
društvene djelatnosti Jedinstvenog upravnog
odjela, za tajnika,
4. Prof.dr. Neven Hrvatić, redovni profesor na
katedri za sistemsku pedagogiju Filozofskog
fakulteta Zagreb, za člana,
5. Mr. sc. Marijan Berdin, direktor Vodakom
d.o.o. i Plinkom d.o.o., za člana,
6. Rikard Bakan, predsjednik Općinskog vijeća,
za člana,
7. Rajko Stilinović, ravnatelj CZK Drago Britivić
i Družbe Braća hrvatskog zmaja, za člana,
8. Ivona Pankaz, direktorica Turističke
zajednice Općine Pitomača, za članicu,
9. Igor Maresić, ravnatelj OŠ Petra Preradovića
Pitomača, za člana,
10. Josip Ivoš, ravnatelj SŠ Stjepana
Sulimanca Pitomača, za člana,
11.
Ivica
Peterfi,
predsjednik
VMO
Grabrovnica, za člana.

Članak 3.

Glavna zadaća Odbora je osmisliti i
provesti program proslave 200. obljetnice
rođenja pjesnika Petra Preradovića.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 021-03/17-01/09
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
19.
Na temelju članka 42. stavka 4. Zakona
o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16), Suglasnosti da Porezna uprava može
obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 1/17),
članka 7. stavka 2. Odluke o lokalnim porezima
Općine Pitomača („Službene novine Općine
Pitomača“ broj 5/17) i članka 28. Statuta
Općine Pitomača (“Službene novine” Općine
Pitomača,
broj
2/13-pročišćeni
tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2.
sjednici održanoj dana 14. rujna 2017. godine
donijelo je

ODLUKU
o prijenosu poslova utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
radi naplate lokalnih poreza Općine
Pitomača
Članak 1.

Odlukom
o
prijenosu
poslova
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) prenose
se poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate svih lokalnih
poreza Općine Pitomača, osim poreza
propisanih u glavi IV. Odluke o lokalnim
porezima Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača broj 5/17) na Ministarstvo
financija, Poreznu upravu, Područni ured
Virovitica.
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Članak 2.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova
iz članka 1. ove Odluke pripada naknada u
iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 3.

Porezna uprava dužna je do 15. u
mjesecu, za prethodni mjesec, Općini
Pitomača dostavljati zbirna izvješća o
utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 4.

Ovlašćuje se nadležna organizacija
platnog prometa zadužena za raspoređivanje
javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi
obračuna i uplati u državni proračun i to do
zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 410-01/17-01/06
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
20.
Temeljem članka 10. stavku 1. i članku
12. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13. i
48/15), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim
mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) i
članka 28. Statuta Općine Pitomača
(''Službene novine'' Općine Pitomača broj
2/13. - pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj dana
14. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama za zaštitu
poljoprivrednog zemljišta te mjerama
za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području
Općine Pitomača
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1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o agrotehničkim mjerama za
zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina na području Općine Pitomača (u
daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se
agrotehničke mjere poljoprivrednog i drugog
zemljišta koje se koriste kao poljoprivredno
zemljište u Općini Pitomača (u daljnjem
tekstu: Općina) u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju
se slijedeće površine: oranice, vrtovi, livade,
pašnjaci, maslinici, voćnjaci, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište
koje se uz gospodarski opravdane troškove
može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Neobraslo šumsko zemljište i zemljište
obraslo početnim ili degradacijskim razvojnim
stadijima šumskih sastojina (makija, šikare,
šibljaci i sl.), a pogodno je za poljoprivrednu
proizvodnju smatra se poljoprivrednim
zemljištem.
Poljoprivredno
zemljište
u
građevinskom području površine preko 1000
m2 i zemljište izvan tog područja planirano
dokumentima
prostornog
uređenja
za
izgradnju koje je u Katastru označeno kao
poljoprivredna kultura koristi se do privođenja
nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno
zemljište i mora se održavati sposobnim za
poljoprivrednu proizvodnju do konačnosti akta
kojim se odobrava gradnja.
Pod održavanjem poljoprivrednog
zemljišta sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju smatra se sprječavanje njegove
zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem.
II.

AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke
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jesu:
- u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov
1. minimalna razina obrade i održavanje
kako ne bi došlo do ometanja susjednih
poljoprivrednog zemljišta,
kultura.
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem,
Članak 7.
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
Obvezuju se vlasnici i posjednici
4. korištenje i uništenje biljnih ostataka,
korištenja poljoprivrednog zemljišta da na
5. održavanje organske tvari u tlu,
svojem
zemljištu
poduzimaju
mjere
6. održavanje povoljne strukture tla,
sprječavanja zakorovljenosti, i to mehaničkim
7. zaštita od erozije.
ili kemijskim sredstvima - redovno, radi
sprječavanja širenja korova na susjedne
Članak 4.
parcele.
Agrotehničke mjere iz članka 3.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i
obvezni su provoditi vlasnici i posjednici
obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege
poljoprivrednog zemljišta ne umanjujući
usjeva potrebno je dati prednost ne kemijskim
vrijednost poljoprivrednog zemljišta.
mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke,
fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite,
a kod korištenja kemijskih mjera zaštite
1. Mjera: minimalna razina obrade i
potrebno je dati prednost herbicidima s
održavanje
poljoprivrednog
povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.
zemljišta

Članak 5.

-

-

Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog
zemljišta
podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru
prikladne tehnologije, a posebno:
redovito
obrađivanje
i
održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj
vrsti,
odnosno
katastarskoj
kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima
održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom
vegetativnom stanju.
2. Mjera:
sprječavanje
zakorovljenosti
i
obrastanja
višegodišnjim raslinjem

Članak 6.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i
posjednici dužni su primjenjivati odgovarajuće
agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i
nasada i to naročito sljedeće mjere:
- redovito okopavati i kositi travu i korov te krčiti
višegodišnje raslinje,
- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje
raslinje u skladu sa odredbama ove Odluke
koje se odnose na zaštitu od požara,

Članak 8.

Obvezuju se vlasnici i posjednici
poljoprivrednog zemljišta, zbog zaštite
zdravlja stanovništva, prije cvatnje uništiti
ambroziju na poljoprivrednim površinama,
međama, uz poljske putove i na neizgrađenom
građevinskom zemljištu.
3. Mjera: suzbijanje biljnih bolesti i
štetnika

Članak 9.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su pravilnom primjenom
sredstava za zaštitu bilja na način određen
pozitivnim zakonskim propisima, odnosno kod
suzbijanja obvezni su primjenjivati temeljna
načela integrirane zaštite bilja sukladno
posebnim propisima koji uređuju održivu
uporabu pesticida.
Vlasnici i posjednici, odnosno korisnici
poljoprivrednog zemljišta dužni su:
- provoditi postupke za sprječavanje
širenja biljnih štetočina na način propisan
Zakonom o biljnom zdravstvu, a posebice su
dužni odmah nakon provedenih agrotehničkih
mjera (rezidbe, berbe usjeva i sl.) ukloniti sa
zemljišta sav biljni otpad koji bi mogao biti
uzrokom biljnih štetočina;
ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu
bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno
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odlagati
prema uputama koje su priložene
uz ta sredstva.
4. Mjera: korištenje
biljnih ostataka

i

uništenje

Članak 10.

Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa
zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti
uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u
određenom agrotehničkom roku sukladno
biljnoj kulturi.

Članak 11.

-

Agrotehničke mjere korištenja i
uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve
sa poljoprivrednog zemljišta na kojem se
primjenjuje konvencionalna obrada tla,
primjenu
odgovarajućih
postupaka
sa
žetvenim ostacima na površinama na kojima
se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
višegodišnjim nasadima,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon
čišćenja kanala, međa i poljskih putova, kao i
nakon sječe i čišćenja šuma, te šuma koje
graniče sa poljoprivrednim zemljištem.
Uništavanje biljnih ostataka paljenjem
poduzima se uz provođenje mjera zaštite od
požara sukladno posebnim propisima.

Članak 12.

Spaljivanje biljnih otpadaka i korova
može se obavljati isključivo uz poduzimanje
odgovarajućih mjera zaštite od požara,
pridržavajući se općih akata Općine koji
razrađuju navedenu problematiku.
5. Mjera: održavanje organske tvari
u tlu

Članak 13.

Organska tvar u tlu održava se
privođenjem
minimalnog
trogodišnjeg
plodoreda prema pravilima struke.

Članak 14.

Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu: strne žitarice – okopavine –
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industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove
smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne
smjese, travno-djetelinske smjese su dio
plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže
od tri godine.
Podusjevi i međuusjevi i ugar se
smatraju kao dio plodoreda.

Članak 15.

Kod planiranja održavanja razine
organske tvari u tlu potrebno je unositi
žetvene
ostatke
u
tlu
primjenom
konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i
uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.
6. Mjera:
održavanje
strukture tla

povoljne

Članak 16.

Korištenje mehanizacije mora biti
primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i
njegovim svojstvima.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom,
poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se
koristiti poljoprivredna mehanizacija na
poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve
ili berbe usjeva.
7. Mjera: zaštita od erozije.

Članak 17.

Zaštita od erozije provodi se
održavanjem minimalne pokrivenosti tla
sukladno
specifičnostima
agroekološkog
područja.
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na
područjima na kojima je uočena erozija
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov
koji umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko
nema pokrova primjenjuje se ograničena
obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se
upravljanjem i pravilnom obradom na
poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim
karakteristikama tla.

Članak 18.

Za područje Općine provode
slijedeće agrotehničke mjere zaštite
erozije:

se
od
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1. ograničenje sječe ili potpuni prestanak sječe
višegodišnjih
nasada
osim
sječe
iz
agrotehničkih razloga;
2. zabrana preoravanja livada pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim zemljištima i
njihovo
pretvaranja
u
oranice
s
jednogodišnjim kulturama;
3. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta;
4. zabrana
skidanja
humusnog,
odnosno
oraničnog sloja površine poljoprivrednog
zemljišta;
5. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada
i višegodišnjih kultura.

m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja
susjednih parcela moraju obrezivati tako da
njihova visina ne prelazi 1,2m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su iskrčiti živice na međama,
između obradivih površina, kao i na
površinama koje su pogodne za poljoprivrednu
proizvodnju.
Pojedinačna stabla, odnosno trajne
nasade vlasnici i posjednici zemljišta moraju
podizati na dovoljnoj udaljenosti od susjednih
parcela kako ne bi zasjenjivale susjedno
zemljište.
Novi trajni nasadi ne mogu se saditi na
manjoj udaljenosti od 3 m od susjedne
parcele.
Sadnja stablašica u živicama, odnosno
međama je zabranjena.

Članak 19.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati dugogodišnje
nasade i višegodišnje kulture podignute radi
zaštite od erozije na tom zemljištu.
II.

2. Održavanje poljskih puteva

Članak 22.

MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 20.

1.
2.
3.
4.
5.

Mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina su:
održavanje živica i međa;
održavanje poljskih puteva;
uređivanje i održavanje kanala;
sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica;
sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
Zabranjuje se odlaganje zemlje,
smeća, građevinskog i drugog otpada,
životinjskih lešina na području poljoprivrednih
rudina osim ako za te svrhe ne postoji posebno odvojena površina, a isto određeno drugim općim ili pojedinačnim aktom.
1. Održavanje živica i međa

Članak 21.

Živice uz poljoprivredno zemljište
moraju se održavati tako da svojom širinom i
visinom ne zasjenjuju susjedne parcele,
odnosno ometaju njihovo iskorištavanje.
Živice uz poljske putove i međe mogu
se zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog
puta odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,60
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-

Brigu oko održavanja, odnosno
uređivanja poljskih puteva - lenija koje koriste
dužni su voditi vlasnici i posjednici, razmjerno
njihovom korištenju.
Poljski put utvrđen kao nerazvrstana
cesta održava se sukladno propisima o
cestama i komunalnom gospodarstvu.
Obveznici iz stavka 1. dužni su poljske
puteve prema potrebi nasipavati i poravnati
radi sprječavanja zadržavanja oborinskih
voda, a kanale uz put redovito čistiti.
Prilikom oštećenja puta prevoženjem
tereta, građevinskim zahvatima i sl. obveznici
iz st. 1. dužni su otkloniti sva oštećenja i
dovesti put u prijašnje stanje.
Posebno se zabranjuje:
neovlašteno preoravati putove,
neovlašteno mijenjati trasu putova,
izvoziti na putove i s poljoprivrednim oruđem
pri obradi poljoprivrednog zemljišta iznositi
neadekvatan otpadni materijal i biljni otpad,
skretati oborinsku i drugu vodu na poljske
putove.
Nasipavanje
poljskih
putova
dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost Općine.
Zabranjuje se odlaganje smeća i drugih
otpadaka, te sadnja drveća i drugog bilja,
odnosno
poduzimanje
drugih
radnji
(odoravanje i sl.) kojima se sužavaju postojeći
poljski putevi, odnosno smanjuje njihova
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prohodnost.
Progon stoke do površina pašnjaka
dozvoljen je isključivo poljskim putem uz
obvezni nadzor.
3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 23.

-

-

-

Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze
prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda,
odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u
slučajevima kada su ti kanali građeni kao
zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti,
kako bi se omogućilo prirodno otjecanje
oborinskih voda.
U cilju održavanja kanala u dobroj
funkciji za odvođenje suvišne vode s
poljoprivrednih površina zabranjeno je:
mijenjati smjer kanala bez suglasnosti
nadležnog tijela za poslove vodnoga
gospodarstva,
odlagati u kanal zemlju, kamen i druge
materijale i predmete, odnosno obavljati
radnje kojima se može utjecati na promjenu
potoka, vodostaja i količine vode,
uz kanale na udaljenosti manjoj od 2 metra od
ruba kanala obrađivati zemlju, kopati zemlju,
šljunak ili pijesak i obavljati druge radnje
kojima se mogu oštetiti kanali ili poremetiti
njihovo funkcioniranje.
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica

Članak 24.

Vlasnici i posjednici ne smiju sadnjom
voćnjaka ili drugih visokorastućih kultura
zasjenjivati
susjedno zemljište, te time
onemogućavati ili otežavati poljoprivrednu
proizvodnju na tom zemljištu, u protivnom
oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu
poduzimati radnje za nadoknadu štete
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa

Članak 25.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
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zemljišta, koji na istome imaju zasađene
vjetrobranske pojaseve dužni su iste održavati
u urednom i funkcionalnom stanju.
Općina može za svaki pojedinačni
slučaj vlasnicima, odnosno posjednicima
zemljišta utvrditi obvezu sadnje i održavanja
vjetrobranskog pojasa.

Članak 26.

Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi
mjere propisane ovom Odlukom, te se
pridržavati svih zabrana i ograničenja
utvrđenih ovom Odlukom.
Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji sami ne
poduzmu odgovarajuće agrotehničke mjere na
svom zemljištu, dužni su to omogućiti
ovlaštenim pravnim osobama, a na trošak
vlasnika odnosno ovlaštenika.
III.

NADZOR

Članak 27.

Nadzor nad provedbom odredbi ove
Odluke provodi poljoprivredni redar Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: poljoprivredni
redar) i nadležne inspekcije ovlaštene
posebnim zakonima.

Članak 28.

U obavljanju nadzora poljoprivredni
redar ovlašten je rješenjem narediti:
poduzimanje
radnji
u
svrhu
sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja
ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe
mjera
za
uređivanje
i
održavanje
poljoprivrednih rudina
- uklanjanje protupravno postavljenih
ograda,
živica,
drvoreda,
voćnjaka
pojedinačnih stabala i grmlja
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja
- izdati obvezni prekršajni nalog.

Članak 29.
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Vlasnici ili posjednici poljoprivrednogzemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u
provedbi
njegovih
ovlasti
omogućitinesmetano obavljanje nadzora i pristup do
poljoprivrednog zemljišta.
Ako poljoprivredni redar u svome radu
naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave.

Članak 30.

Poljoprivredni
iskaznicu.

redar

mora

imati

Članak 31.

Jedinstveni upravni odjel Općine
Pitomača dužan je podnijeti Ministarstvu
poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno
zemljište do 31. ožujka svake tekuće godine zaprethodnu godinu izvješće o primjeni
propisanih mjera iz članka 3. i članka 20. ove
Odluke.
V. PREKRŠAJNE ODREDBE

-

-

-

-

-

Članak 32.
Kaznom u iznosu od 10.000,00 do
30.000,00 kuna kazniti će se za prekršajpravna osoba ako:
ne provodi agrotehničke mjere u cilju
sprječavanja zakorovljenost i obraslost
višegodišnjim raslinjem sukladno članku 6.
ove Odluke;
ne
poduzima
mjere
sprječavanja
zakorovljenosti iz članka 7. ove Odluke;
ne uništava ambroziju prije cvatnje iz članka
8. ove Odluke;
ne primjenjuje temljna načela integrirane
zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji
uređuju održivu uporabu pesticida propisanih
člankom 9. stavkom 1. ove Odluke;
ako ambalažu od utrošenih sredstava za
zaštitu bilja ne uništava, odnosno odlaže
prema uputama koje su priložene uz ta
sredstva sukladno članku 9. stavak 2. alineji 1.
ove Odluke;
ne poduzima mjere iz članka 11. Odluke kako
bi spriječio širenje biljnih bolesti ili štetnika;
ne provodi mjere održavanja organske tvari u
tlu,
primjenjujući
pravila
trogodišnjeg
plodoreda prema pravilima struke, sukladno
čanku 14. ove Odluke;
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postupa suprotno mjerama iz članka 18. ove
Odluke
ne
održava
dugogodišnje
nasade
i
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od
erozije na tom zemljištu iz članka 19. ove
Odluke;
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00 kuna
kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00
kuna kazniti će se fizička osoba.

Članak 33.

Kaznom u iznosu od 10.000,00 do
30.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj
pravna osoba ako:
odlaže zemlju, smeće, građevinski i drugi
otpad, životinjske lešine suprotno članku 20.
stavku 2. ove Odluke;
ne uređuje i održava živicu i međe sukladno
članku 21. ove Odluke;
ne održava poljske putove sukladno članku 22.
ove Odluke;
postupa suprotno članku 22. stavcima 5., 6. i
7 ove Odluke;
postupa suprotno članku 23. ove Odluke;
ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela
sukladno članku 24. ove Odluke;
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00 kuna
kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 500,00 do 15.000,00
kuna kazniti će se fizička osoba.

Članak 34.

Poljoprivredni redar može naplaćivati
novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja, uz izdavanje potvrde, sukladno
zakonu i ovoj Odluci.
Protiv osobe koja nije platila novčanu
kaznu u zakonskom roku, izdat će se obavezni
prekršajni nalog s novčanom kaznom, a
ukoliko okrivljenik u roku koji mu je određen
za plaćanje izrečene novčane kazne uplati 2/3
iste, smatrat će se da je novčana kazna u
cijelosti plaćena.

Članak 35.

U provedbi nadzora nad odredbama ove
Odluke poljoprivredni redar i nadležne
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inspekcijske službe mogu pored naplate kazne
propisane odredbama članaka 32. i 33. ove
Odluke narediti vlasnicima ili posjednicima
poljoprivrednog zemljišta poduzimanje mjera
propisanih ovom Odlukom.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog
zemljišta koji ne provedu agrotehničke mjere
iz članaka 3. do 19. ove Odluke i mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
iz članaka 20. do 26. ove Odluke dužni su,
pored plaćanja kazne propisane odredbama
članaka 32. i 33. ove Odluke, omogućiti
ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje
mjera i snositi troškove provođenja istih.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o agrotehničkim
mjerama u poljoprivredi i o mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
4/09).

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 320-01/17-01/06
URBROJ: 2189/16-17-01
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
21.
Na temelju članka 8. Zakona o zaštiti
od požara (“Narodne novine“ broj 92/10) i
članka 28. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
2/13. - pročišćeni tekst i 2/15) Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj 14.
rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o posebnim mjerama zaštite od požara
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pri spaljivanju otpadnih
materija na poljoprivrednim i drugim
površinama na području Općine
Pitomača
Članak 1.

Odlukom o posebnim mjerama zaštite
od požara pri spaljivanju otpadnih materija na
poljoprivrednim i drugim površinama na
području Općine Pitomača (u daljnjem tekstu:
Odluka) propisuju se mjere i postupci zaštite
od požara pri spaljivanju suhe trave, suhog
žbunja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog
otpada te mjere i postupci zaštite od požara
pri loženju otvorene vatre na poljoprivrednim i
drugim površinama.

Članak 2.

Vlasnici,
odnosno
korisnici
poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge
fizičke osobe dužni su prije spaljivanja suhe
trave, korova, suhog žbunja i biljnog otpada
poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti,
osigurati odgovarajuća sredstva te poduzeti
mjere zaštite sukladno propisima o zaštiti od
požara a osobito:
- prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove
Odluke,
- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog
vremena bez vjetra,
- osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i
drugi biljni otpad, ovisno o količini i
zapaljivosti, bude dovoljno udaljen od drugih
objekata ili površina sa zapaljivim tvarima,
- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu
travu, spaljivati korov i biljni otpad te ložiti
otvorenu vatru, samo na odgovarajućim
mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih
mjera opreza,
- osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon
žetve odnosno berbe te drugog lako zapaljivog
biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu
odvajanjem
od
susjednog
zemljišta
preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3)
metra,
- stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve
do potpunog gašenja vatre na cijeloj
zapaljenoj površini,
- tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj
djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za
zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti biljnog
otpada koji se spaljuje,
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- poduzeti i druge potrebite mjere za zaštitu i
sprečavanje mogućnosti širenja požara na
susjedne površine.
U šumi, na šumskom zemljištu kao i na
zemljištu u neposrednoj blizini šume, može se
ložiti otvorena vatra i paliti biljni otpad samo
na odgovarajućim mjestima i uz poduzimanje
odgovarajućih mjera opreznosti što ih odredi
pravna osoba koja gospodari šumom i
šumskim zemljištem, odnosno tijelo uprave
nadležno za poslove šumarstva, šume i
šumska zemljišta.
Otvorenom vatrom
smatra se svaka vatra izvan zatvorenih,
odnosno pokrivenih prostorija s osiguranim
ložištem.

Članak 3.

Pravne i fizičke osobe iz članka 2. ove
Odluke dužne su neposredno prije spaljivanja
biljnih i drugih tvari u većem opsegu i na većim
površinama, kojim bi se moglo ugroziti druge
površine ili objekte (industrijske građevine i
postrojenja, stambene i druge objekte,
električne i telefonske stubove i vodove,
prometnice, poljoprivredne i šumske površine
i sl.) prijaviti najbližoj policijskoj postaji
Policijske uprave Virovitičko - podravske.
Spaljivanje manjih količina otpadnih
tvari koje objektivno ne može ugroziti druge
objekte ili površine, pravne i fizičke osobe iz
članka 2. ove Odluke nisu obvezne prijaviti ali
su obvezne poduzeti sve potrebite mjere da se
vatra ne proširi na susjedne objekte ili
površine.

Članak 4.

Prijava iz članka 3. ove Odluke treba
sadržavati podatke o tome tko obavlja
spaljivanje, vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti
biljnog otpada koji se spaljuje, mjerama
zaštite od požara koje će se poduzeti pri
spaljivanju, kao i druge podatke od značaja za
zaštitu od požara pri spaljivanju. Prijavu iz
prethodnog stavka podnositelji prijave su
dužni podnijeti prije početka spaljivanja.

Članak 5.

Nadležno tijelo, kojem se podnosi
prijava, zabranit će spaljivanje biljnog otpada,
ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti i poduzete
odgovarajuće mjere zaštite od požara
utvrđene ovom Odlukom, te upoznati

Strana 93

podnositelja prijave s razlozima zabrane.

Članak 6.

Kaznom u iznosu od 1.000,00 do
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna
osoba koja na poljoprivrednom zemljištu pali
suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili loži
otvorenu vatru protivno odredbi članka 2. ove
Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna
kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi.

Članak 7.

Kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00
kuna kaznit će se za prekršaj pojedinac koji
pali suhu travu, spaljuje korov i biljni otpad ili
loži otvorenu vatru protivno odredbi članka 2.
ove Odluke.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o obvezatnom
prijavljivanju
spaljivanja
korova
na
poljoprivrednim i drugim površinama na
području Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 3/04).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 320-01/17-01/07
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.
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22.

23.

Na temelju članka 190. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,
12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13,
22/14, 154/14 i 70/16), članka 5. Pravilnika o
načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena
i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11,
6/13 i 63/14) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici
održanoj dana 14. rujna 2017. godine,
utvrđuje

Na temelju članka 9. Zakona o
savjetima mladih («Narodne novine», broj
41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 i 137/15) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13. - pročišćeni tekst i 2/15)
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2.
sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine,
donijelo je

PRIJEDLOG
za imenovanje doktora medicine i
drugih zdravstvenih djelatnika koji
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove za područje
općine Pitomača

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine
Pitomača

I.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
predlaže da se HRVOJE ZDELAR, medicinski
tehničar
iz
Pitomače,
Josipa
Jurja
Strossmayera 13, imenuje na dužnost
zdravstvenog djelatnika koji utvrđuje nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove za područje općine
Pitomača.
II.
Ovaj prijedlog dostavlja se na
usvajanje Županijskoj skupštini Virovitičkopodravske županije.
KLASA: 500-01/17-01/08
URBROJ:2189/16-17-1
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
POPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Pitomača
izabrani su:
1. PATRICK BUREK iz Male
Črešnjevice 38, za člana,
GLORIJA BARKOVIĆ iz Male
Črešnjevice 52 a, za zamjenika člana,
2. FILIP FILIPOVIĆ iz Pitomače, J.
Draškovića 7, za člana,
SANELA KOVAČ iz Sedlarice,
Sedlarica 80, za zamjenika člana,
3. HRVOJE FILIPOVIĆ iz Pitomače,
A. Mihanovića 7, za člana,
DANIJELA REŠETAR iz Pitomače,
M. P. Miškine 84 b, za zamjenika člana,
4. MAJDA KODŽAGA iz Kladara,
Kladare 33a, za člana,
LANA MOJZEŠ iz Pitomače, LJ. Gaja
252, za zamjenika člana,
5. IVAN KOVAČ iz Pitomače, V.
Nazora 57, za člana,
IVONA PANKAZ iz Otrovanca,
Otrovanec 60, za zamjenika člana,
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6. PETRA RATAJEC iz Dinjevca,
Stjepana Radića 10, za člana,
MIHAELA BASTALIĆ iz Dinjevca,
Stjepana Radića 5, za zamjenika člana,
7. MAJA RENGEL iz Velike
Črešnjevice 39, za člana,
MATIJA SILADIĆ iz Velike
Črešnjevice 51, za zamjenika člana.
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OPĆINSKO VIJEĆE
POTPREDSJEDNIK:
Dinko Begović,dipl.ing.,v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.

Članak 2.

Članovi
Savjeta
mladih
Općine
Pitomača i njihovi zamjenici navedeni u članku
1. ove Odluke biraju se na razdoblje od tri
godine, računajući od dana donošenja ove
Odluke.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan
je uz mandat člana Savjeta mladih Općine
Pitomača.

Članak 3.

Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih Općine Pitomača biraju i
razrješuju članovi Savjeta mladih većinom
glasova svih članova sukladno odredbama
Zakona o savjetima mladih.

Članak 4.

Članovi
Savjeta
mladih
Općine
Pitomača nemaju pravo na naknadu za svoj
rad, ali imaju pravo na naknadu troškova
prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta
mladih kao i drugih putnih troškova
neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u
skladu s Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za
potrebe Savjeta mladih obavlja Odsjek za
društvene djelatnosti.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od
dana objave u »Služenim novinama« Općine
Pitomača.
KLASA: 021-04/17-01/02
URBROJ: 2189/16-17-4
Pitomača, 14. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“
broj 82/15.), članka 6. stavka 2. Pravilnika o
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 37/16. i 47/16.) i članka 38.
Statuta Općine Pitomača ("Službene novine"
Općine Pitomača broj 2/13.- pročišćeni tekst i
2/15) Općinski načelnik Općine Pitomača
donio je

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite
Općine Pitomača
Članak 1.

Odlukom o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Pitomača (u daljnjem tekstu:
Odluka) osniva se Stožer civilne zaštite Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Stožer civilne
zaštite), te se utvrđuju zadaće, pozivanje i
aktiviranje Stožera.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. IVAN ERHATIĆ, zamjenik Općinskog
načelnika, načelnik Stožera,
2. MARIN ARAGOVIĆ, zamjenik Općinskog
načelnika, zamjenik načelnika Stožera,
3. DRAŽEN RENGEL, voditelj Odjela za
preventivne i planske poslove, Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Virovitica, član,
4. IVAN ČEREPINKO, načelnik Policijske
postaje Pitomača, član,
5. ZDRAVKO FRAS, zamjenik zapovjednika
Vatrogasne zajednice općine Pitomača,
član,
6. ŠTEFICA
KAŠA,
voditelj
Ispostave
Pitomača,
Doma
zdravlja
Virovitičkopodravske županije, Virovitica, član,
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7. GORAN MIČIĆ, član Hrvatske gorske službe
spašavanja Orahovica, član,
8. TOMISLAV
LOVREKOVIĆ,
predstavnik
Gradskog društva Crvenog križa Virovitica,
član,
9. ZVONKO HORVAT, prokurist t.d. Radio
Pitomača d.o.o. Pitomača, član,
10. ZDRAVKO PAŠA, direktor t.d. »Komunalno
Pitomača« d.o.o. Pitomača, član,
11. MARIJAN
BERDIN,
direktor
t.d.
»Vodakom« d.o.o. Pitomača, član,
12. TOMISLAV TIŠLJAR, vditelj odsjeka za
prostorno uređenje i komunalne poslove,
član.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno,
operativno i koordinativno) koje usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka
posljedica izvanrednog događaja i tijekom
provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
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upravni odjel Općine Pitomača.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju Stožera civilne zaštite Općine
Pitomača („Službene novine“ Općina Pitomača
broj 19/16. i 1/17).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 810-01/17-01/07
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 10. kolovoza 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Članak 4.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće
koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti
nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku
veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i
specifične radne operativne postupke od
značaja
za
koordiniranje
djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 5.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne
zaštite nalaže Načelnik Stožera civilne zaštite,
odnosno osoba koju Načelnik Stožera civilne
zaštite ovlasti. Članovi Stožera civilne zaštite
pozivaju se, u pravilu, putem nadležnog
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
Virovitica ili na način utvrđen Planom
pozivanja Stožera civilne zaštite.

Članak 6.

Sredstva za rad Stožera civilne zaštite
osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača.
Administrativno-tehničke poslove za
Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni

2.
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona
o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj: 25/13. i 85/15.), Uputi o
primjeni članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama Povjerenika za informiranje
KLASA: 008-01/16-01/04, URBROJ: 2189/1616-03, od 25.02.2016. godine, te članka 38.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i
2/15)., Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 04. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju zamjenika službenika za
informiranje
Članak 1.

Mirela Tudić Rengel, Voditelj odsjeka
za javnu nabavu, imovinsko-pravne poslove i
opće poslove u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Pitomača, imenuje se za
zamjenika službenika za informiranje (u
daljnjem tekstu: zamjenik službenika za
informiranje).
Zamjenik službenika za informiranje
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zamjenjuje službenika za informiranje u
odsutnosti službenika za informiranje ili druge
spriječenosti za rad.

Članak 2.

Zamjenik službenika za informiranje u
odsutnosti službenika za informiranje, dužan
je u obavljanju poslova postupati u skladu sa
ovlaštenjima i obvezama Zakona o pravu na
pristup informacijama.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju zamjenika
službenika za informiranje („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 1/17).

Odlukom
o
osnivanju
Kolegija
Općinskog načelnika Općine Pitomača (u
daljnjem tekstu: Odluka) osniva se Kolegij
Općinskog načelnika Općine Pitomača (u
daljnjem tekstu: Kolegij Općinskog načelnika)
kao savjetnodavno i stručno tijelo koje
razmatra pojedina pitanja iz djelokruga
Općinskog načelnika.

Članak 2.

-

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača, a objavit će se na službenoj
internetskoj stranici Općine Pitomača i
dostupna je javnosti u skladu sa odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama.
KLASA: 008-01/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 04. rujna 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
3.
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 144/12. i
19/13 – pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13.-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 8.
rujna 2017. godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Kolegija Općinskog
načelnika Općine Pitomača
Članak 1.
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Kolegij Općinskog načelnika čine:
Željko Grgačić, Općinski načelnik,
kao predsjednik Kolegija, zadužen za
djelokrug gospodarstva i sporta,
Rikard
Bakan,
mag.oec.,
predsjednik Općinskog vijeća Općine
Pitomača, kao član, zadužen za
djelokrug turizma, školstva i kulture,
Marin Aragović, ing.agr., zamjenik
Općinskog načelnika, kao član,
zadužen za djelokrug poljoprivrede i
ruralnog razvoja i Europskih fondova,
Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog
načelnika, kao član, zadužen za
djelokrug međustranačke kordinacije,
Dinko Begović, ing.građ. savjetnik
Općinskog načelnika, kao član,
zadužen za djelokrug prostorne
infrastrukture i energetike.

Članak 3.

Kolegij Općinskog načelnika osniva se
za razdoblje mandata sadašnjeg Općinskog
načelnika odnosno do raspisivanja redovnih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i
župana te njihovih zamjenika (lokalni izbori).
Sjednice
načelnik.

Članak 4.
Kolegija

saziva

Općinski

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnivanju Kolegija
Općinskog načelnika Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/15).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog

Broj 11

„SLUŽBENE NOVINE“

dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/17-01/02
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 12. rujna 2017.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

OPĆINA PITOMAČA
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