Službene novine
Općine Pitomača
Godina XIV
Pitomača, 10. travnja 2007. godine
Broj 2
_______________________________________________________________________
40. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pitomača za 2006.
godinu,
41.Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Predškolske organizacije «Pitomača» za
2006. godinu,
42. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna «Knjižnice i čitaonice Pitomača» za 2006.
godinu,
43. Odluka o ustrojavanju upravnih tijela Općine Pitomača,
44. Odluka o pristupanju programu javno – privatnog partnerstva,
45. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,
46. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika,
47. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti,
48. Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2007.
godini,
49. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2007. godinu,
50. Odluka o izboru zastupnika Općinskog vijeća u Skupštinu t.d. «Komunalno
Pitomača» d.o.o. Pitomača,
51. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva zaštite i spašavanja
Općine Pitomača,
52. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Općine
Pitomača,
53. Zaključak o usvajanju Programa i plana obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Virovitičko - podravske županije,
54. Odluka o zaključenju Ugovora o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača,
55. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u sportu za 2007.
godinu,
56. Odluka o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora na području Općine
Pitomača u 2007. godini,
57. Odluka o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača,
58. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2007.
godinu,
59. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba ostalih udruga za 2007.
godinu,
60. Odluka o dodjeli sredstava iz programa javnih potreba u sportu,
61. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Pitomača.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj
3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Pitomača za 2006. godinu
1.Usvaja se Godišnji obračun proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.
siječnja do 31. prosinca 2006. godine u kojem su iskazani:

Prihodi:
Rashodi:
Razlika prihoda i rashoda:
Donos salda 31.12.2005.
Višak prihoda i primitaka
raspoloživ u slijedećem
razdoblju
Dospjele obveze 31.12.2006.
Saldo 31.12.2006.

Planirani:
11.090.000,00
11.090.000,00

Ostvareni:
9.679.810,28
9.793.645,34
- 113.835,06
203.359,02
89.523,96

% izvršenja
87,28
88,31

139.376,78
228.900,74

2. Višak prihoda i primitaka u iznosu od 89.523,96 kuna su neutrošena sredstva
namijenjena za isplatu troškova prijevremenih izbora.
3. Izvješće Komisije za popis i procjenu vrijednosti pokretne i nepokretne
imovine Općine Pitomača sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/30
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj
3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Predškolske organizacije «Pitomača»
za 2006. godinu
1. Usvaja se Godišnji obračun Predškolske organizacije «Pitomača» za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine u kojem su iskazani:

Prihodi:
Rashodi:
Razlika prihoda i rashoda:
Donos salda 31.12.2005.
Saldo 31.12.2006.

Planirani:
1.400.200,00
1.400.200,00

Ostvareni:
1.338.514,92
1.317.441,34
21.073,79
12.977,40
34.051,19

% izvršenja
95,59
94,08

2. Izvješće Komisije za popis i procjenu vrijednosti pokretne i nepokretne
imovine Općine Pitomača sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/31
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj
3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna «Knjižnice i čitaonice Pitomača»
za 2006. godinu
1. Usvaja se Godišnji obračun «Knjižnice i čitaonice Pitomača» za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine u kojem su iskazani:

Prihodi:
Rashodi:
Razlika prihoda i rashoda:
Donos salda 31.12.2005.
Saldo 31.12.2006.

Planirani:
266.630,00
266.630,00

Ostvareni:
165.211,92
162.609,01
2.602,91

% izvršenja
61,96
60,99

2.602,91

2. Izvješće Komisije za popis i procjenu vrijednosti pokretne i nepokretne
imovine Općine Pitomača sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/32
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na osnovu članka 53. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 33/01, 60/01 i 129/05) i članka
70. stavka 2. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/06 –
pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 3. sjednici dana 29. ožujka
2007. godine donosi

ODLUKU
o ustrojavanju upravnih tijela Općine Pitomača
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojavanje upravnih tijela Općine Pitomača radi
obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Pitomača, prava i ovlaštenja
pročelnika odjela i voditelja službi, broj izvršitelja i način financiranja upravnih tijela.
Članak 2.
U Općini Pitomača upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe, kako
slijedi:
- Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove,
- Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove.
Članak 3.
Poslovi u upravnim tijelima koje obavljaju službenici i namještenici, ovisno o
njihovoj vrsti i složenosti, stručnoj spremi i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo
obavljanje obuhvaćaju upravno-pravne, analitičko-informativne, financijsko-planske,
informatičke, opće i administrativne, materijalno-financijske i računovodstvene poslove.
Članak 4.
U Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove obavljaju se
upravno-pravni, analitičko-informativni, financijsko-planski, te drugi opći i stručni poslovi iz
samoupravnog djelokruga općine određeni općim aktom o upravnim tijelima općine koji se
posebno odnose na poslove praćenja i proučavanja problematike gospodarstva (industrija,
vodoprivreda, poljoprivreda, obrt, malo i srednje poduzetništvo, zadrugarstvo, trgovina,
turizam, ugostiteljstvo…), javnih financija (financiranje javnih potreba, izrada odluke o
privremenom financiranju, poslovi izrade proračuna, godišnjeg obračuna proračuna,
polugodišnjih i drugih financijskih izvješća, izvješća o ostvarivanju proračuna…) i
komunalnih djelatnosti (upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom općine, imovinskopravne poslove, obavljanje komunalnih djelatnosti, stambene poslove, promet i veze,
prostorno planiranje i uređivanje prostora, zaštitu okoliša, graditeljstvo, poslove
komunalnog redarstva…).
Članak 5.
U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se poslovi
iz upravnih područja predškolskog odgoja, sporta, kulture, tehničke kulture, rada,
zdravstva i socijalne skrbi i informiranja, suradnje s udrugama iz područja nadležnosti
odjela, poslove opsluživanja Općinskog vijeća i poglavarstva, njihovih radnih tijela,
pružanje stručne pomoći vijećnicima, članovima poglavarstva, mjesnim odborima,
informacijsko-dokumentacijski poslovi, poslovi pisarnice i uredskog poslovanja, opći i

kadrovski poslovi, tajnički poslovi, poslovi vezani uz protokol, odnose s javnošću, poslovi
ekonomata, prijevoza, čišćenja službenih prostorija i slično.
Članak 6.
Za obavljanje srodnih upravnih poslova mogu se Pravilnikom o unutarnjem redu
upravnog tijela unutar tijela ustrojiti unutarnje organizacijske jedinice (odsjek, pododsjek i
slično).
Članak 7.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje imenuje Općinsko poglavarstvo na
temelju javnog natječaja.
U slučaju da čelnik tijela ne bude izabran sukladno odredbi stavka 1. ovog
članka, rješenje o rasporedu na radno mjesto sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
upravnih tijela Općine Pitomača donijeti će Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača.
Pročelnici odjela odgovaraju za zakonit rad odjela, dužni su izrađivati godišnji
plan rada i podnositi izvješća o radu odjela.
Članak 8.
Unutrašnje ustrojstvo, nadležnost i način rada Upravnih tijela urediti će se
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela.
Poglavarstvo Općine Pitomača donijeti će u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Pitomača.
Članak 9.
Sredstva za rad odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača.
Članak 10.
Sjedište odjela je u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, a na ulazu u prostorije odjela
trebaju biti vidljivo istaknuti natpisi s točnim nazivima odjela.
Odjeli imaju svoje pečate okruglog oblika u promjeru 38 mm. Oni u sebi
sadržavaju slijedeći tekst:
-«Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača,
Pitomača, Odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove», s grbom Republike
Hrvatske u sredini,
-«Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača,
Pitomača, Odjel za društvene djelatnosti i opće poslove», s grbom Republike Hrvatske u
sredini.
Članak 11.
Upravna tijela ustrojena ovom Odlukom, danom njezina stupanja na snagu,
preuzimaju službenike i namještenike sadašnjeg Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pitomača.
Službenici i namještenici iz stavka 1. ovog članka, zatečeni u službi na dan
stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju sa radom na poslovima koje su obavljali do
stupanja na snagu ove Odluke, te zadržavaju plaću i druga prava prema dotadašnjim
rješenjima, do donošenja rješenja na temelju Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Općine Pitomača.
Čelnik upravnog odjela dužan je rješenja na temelju navedenog Pravilnika

donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju upravnih
odjela i službi («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/07).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/24
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 6/01 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj
3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o pristupanju programu javno-privatnog partnerstva
1. Općina Pitomača pristupa programu javno-privatnog partnerstva po modelu
privatne financijske inicijative za projekte jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
2. Za projekt javno-privatnog partnerstva koji se provodi po modelu privatne
financijske inicijative za projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Općina Pitomača biti će nositelj projekta «Dogradnja, rekonstrukcija i opremanje Doma
kulture u Pitomači», a za projekt javno-privatnog partnerstva koji se provodi po modelu
privatne financijske inicijative za trgovačkih društava u većinskom vlasništvu jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača biti
će nositelj projekta «Projektiranje, izgradnja i opremanje kuća oproštaja u Starom Gracu,
Velikoj Črešnjevici i Maloj Črešnjevici».
3. Po provedenim natječajima, a prije sklapanja ugovora o javno-privatnom
partnerstvu sa izabranim ponuditeljima, Općina Pitomača pribaviti će zakonom propisanu
prethodnu suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske za sklapanje ugovora o
javno-privatnom partnerstvu po modelu privatne financijske inicijative.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/33
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07), članka 3. Odluke o dodjeli koncesije za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 2/06) i prijedloga Komisije za natječaje i investicije, Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na svojoj 3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
1. Kao najpovoljniji ponuditelji po provedenom natječaju za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Pitomača,
odabiru se:
- I rejon - «Dimnjačar» vl. Stanko Maras, Pitomača, Petra Preradovića 46,
- II rejon - «Dimko» vl. Zlatko Lovreković, Pitomača, Dravska 275,
sa ponuđenim iznosima koncesijske naknade od 2.600,00 kuna godišnje.
2. Sa izabranim ponuditeljima sklopiti će se ugovori o obavljanju komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Pitomača, na vrijeme od 4 godine,
koji će regulirati prava i obveze ugovornih strana.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/34
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07), članka 3. Odluke o dodjeli koncesije za
obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 2/06) i prijedloga Komisije za natječaje i investicije, Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na svojoj 3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika
1. Kao najpovoljniji ponuditelji po provedenom natječaju za dodjelu koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Pitomača,
odabiru se:
- «Anemona» d.o.o. Pitomača, Vatroslava Lisinskog 1,
- Trgovačka radnja «Marta» vl. Branka Nemet, Pitomača, Ljudevita Gaja 82,
sa ponuđenim iznosima koncesijske naknade od 3.100,00 kuna godišnje.
2. Sa izabranim ponuditeljima sklopiti će se ugovori o obavljanju komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Pitomača, na vrijeme od 4 godine, koji
će regulirati prava i obveze ugovornih strana.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/35
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 58. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne
novine» RH, broj 138/06) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 3.
sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.
Ugostiteljska djelatnost na području Općine Pitomača obavlja se na način i pod
uvjetima propisanim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» RH, broj
138/06), propisima koji su doneseni za izvršenje navedenog zakona i ovom odlukom.
Članak 2.
Ugostiteljskom djelatnošću smatra se pripremanje hrane i pružanje usluga
prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.
Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez
usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom
(catering).
Članak 3.
Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci
pojedinci i obrtnici, te sve ostali navedeni u članku 3. stavak 2., 3. i 4. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti, pod zakonom propisanim uvjetima za obavljanje iste.
Članak 4.
Ugostiteljska djelatnost obavlja se u objektu namijenjenom, uređenom i
opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga, a koji može biti u građevini, zasebnom
dijelu građevine (zgrada, kiosk, kontejner, plutajući objekt i slično), poslovnom prostoru u
kojem se obavlja druga djelatnost, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, željezničkom
vagonu i plovnom objektu kojim se obavlja prijevoz putnika, šatoru, na klupi, kolicima i
sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.
Članak 5.
Ugostiteljski objekti s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima
pružaju mogu biti hoteli, kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj,
restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga.
Članak 6.
U svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, očuvanja reda i mira, te ostvarivanja
drugih ciljeva od općeg značaja, a s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje pružaju,
određuje se radno vrijeme u kojem posluju ugostiteljski objekti.
Ugostiteljski objekti iz skupina «hoteli» i «kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj» obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski
objekti mogu raditi:
- objekti iz skupina «restorani» i «barovi» od 6.00 do 24.00 sata, a petkom na
subotu i subotom na nedjelju do 02.00 sata,

- objekti iz skupina «restorani» i «barovi» koji se nalaze izvan naseljenih
područja, minimalno 200 metara od naseljenog objekta, od 0.00 do 24.00 sati,
- objekti iz skupine «barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,
- objekti iz skupine «barovi», na željezničkom, autobusnom kolodvoru i slično, u
radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,
- «objekti jednostavnih usluga» od 6.00 do 24.00 sata.
Članak 7.
Ugostitelj je dužan obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim
danima vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt i pridržavati se istaknutog radnog
vremena.
Članak 8.
Općinsko poglavarstvo može na vlastitu inicijativu ili zahtjev ugostitelja za
pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od onog
navedenog u članku 6. ove odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove
godine, Dana Općine, svadbi, maturalnih zabava ili sličnih događanja).
Općinsko poglavarstvo može na zahtjev građana, MUP-a ili na vlastitu inicijativu,
za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem, najduže za dva sata, odrediti raniji završetak
radnog vremena od radnog vremena propisanog u članku 6. ove odluke, zbog učestalog
kršenja javnog reda i mira.
Članak 9.
U ugostiteljskim objektima zabranjeno je usluživanje odnosno dopuštanje
konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, a o istome na vidljivom
mjestu u ugostiteljskom objektu mora biti istaknuta i oznaka o zabrani usluživanja
odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.
Članak 10.
Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima moraju biti
ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga,
kao i drugi uvjeti propisani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i propisima donesenim na
temelju ovog zakona.
Članak 11.
Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga, mogu biti postavljeni na prostoru mjesne tržnice u Pitomači, u dane i
vrijeme održavanja mjesnog sajma.
Općinsko vijeće, na zahtjev ugostitelja, rješenjem će odrediti prostore na kojima
mogu biti smješteni ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i
priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga, ne na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog
objekta, osim u koliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i
slično. Zavisno od lokacije za smještaj navedenih ugostiteljskih objekata, Općinsko vijeće
zadržava pravo propisivanja vanjskog izgleda ugostiteljskog objekta, vodeći računa o
lokalnim ambijentalnim obilježjima.

Ovisno o potrebi Općinsko vijeće rješenjem će odrediti prostor za kampiranje
izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati, te vrijeme trajanja takvog
kampiranja, zbog potreba održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih
manifestacija.
Članak 12.
Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik
ili trgovac pojedinac, kao i seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sukladno propisima iz nadležnosti
ministarstva nadležnog za poljoprivredu i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.
Članak 13.
Nadzor nad primjenom ove odluke, kao i Zakona o ugostiteljstvu provoditi će
nadležno ministarstvo, gospodarski i drugi inspektori, te policijski službenici ministarstva
nadležnog za unutarnje poslove, svaki u okviru svoje nadležnosti.
Članak 14.
Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ove odluke obavljaju ugostiteljsku
djelatnost, dužni su raspored radnog vremena ugostiteljskog objekta uskladiti s
odredbama ove odluke.
Članak 15.
Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj
djelatnosti («Službene novine» Općine Pitomača, broj 4/01, 7/01 i 4/05).
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
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Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" RH broj: 73/97,
27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 39. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine"
Općine Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće na 3. sjednici
održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2007. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se osiguranje i način korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2007. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Pitomača.
Članak 2.
Općina Pitomača je u Proračunu općine Pitomača za 2007. godinu (razdjel 2 Jedinstveni upravni odjel, glava 9 - programska djelatnost socijalne skrbi) predvidjela iznos
sredstava u visini od 344.000,00 kuna (razred 3, skupina 37 i 38) na ime naknada
građanima i kućanstvima iz Proračuna.
Sredstva iz prethodnog stavka koriste se sukladno ovom programu, a u skladu sa
Odlukom o izvršenju Proračuna općine Pitomača za 2007. godinu.
Članak 3.
Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za:
- sufinanciranje đačkih putnih karata polaznika srednjih škola,
- korištenje stipendija za srednje, više i visoke škole,
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
- jednokratnu pomoć socijalno ugroženim slučajevima,
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa,
- sufinanciranje boravka djece i rada Predškolske organizacije "Pitomača",
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode.
SUFINANCIRANJE CIJENE ĐAČKE PUTNE KARTE
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje 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 5.
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 6.
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.
KORIŠTENJE STIPENDIJA ZA SREDNJE, VIŠE I VISOKE ŠKOLE
Članak 7.
Pravo na dobivanje stipendija za polaznike srednjih škola imaju učenici koji imaju
prebivalište na području općine Pitomača, a pohađaju srednju školu koje nema na
području općine, pod uvjetom da Općinsko poglavarstvo razmotri njihov socijalni status i
donese odluku o odobrenju stipendije.
Članak 8.
Pravo na dobivanje stipendije imaju i polaznici viših i visokih učilišta koji imaju
prebivalište na području općine Pitomača, pod uvjetom da Općinsko poglavarstvo razmotri
njihov socijalni status i donese odluku o odobrenju stipendije.
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 9.
Troškovi stanovanja u smislu ovog programa odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, el. 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
Članak 13.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji radi savladavanja nedaća ili
poteškoća koji uslijed trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, 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 sl.
Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se u pravilu za korisnika besplatno,

a odobrava se u novcu ili u naravi.
SUFINANCIRANJE JAVNE KUHINJE CRVENOG KRIŽA
Članak 14.
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.
SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE I RADA PREDŠKOLSKE USTANOVE
Članak 15.
Iz sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa osigurati će se sufinanciranje cijene
boravka djece u Predškolskoj organizaciji "Pitomača" za one korisnike koji nemaju
mogućnosti, a imaju izuzetnu potrebu za smještajem djece u Predškolsku organizaciju.
Sredstva se koriste i za sufinaciranje određenih drugih troškova Predškolske
organizacije (osiguranje kruha i slično) radi osiguranja njenog rada.
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.
Članak 17.
Za provedbu ovog Programa nadležno je Općinsko poglavarstvo i načelnik kao
predsjednik Poglavarstva i naredbodavac za izvršenje Proračuna.
Članak 18.
Ovaj Program korištenja sredstava socijalne skrbi za područje općine Pitomača u 2007.
godini objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2007. godine.
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Na temelju članka 4. i 5. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne
novine» RH, broj: 60/92, 26/93 i 28/94) i članka 39. Statuta Općine Pitomača ("Službene
novine" Općine Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće na 3.
sjednici održanoj 29. ožujka 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI ZA 2007.
GODINU
UVOD
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti («Narodne novine» RH, broj: 60/92,
26/93 i 28/94), te Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti Virovitičkopodravske županije koji za svaku godinu donosi Zavod za javno zdravstvo Virovitičkopodravske županije, predstavljaju pravne akte koji između ostalog reguliraju prava i
obveze jedinica lokalne uprave i samouprave po tom pitanju.
Tako članak 4. Zakona određuje jedinicama lokalne uprave i samouprave da propišu mjere
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti i u tu svrhu osiguraju potrebna sredstva, dok
članak 5. istog Zakona nalaže donošenje programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti za tekuću kalendarsku godinu, a koji se donosi na prijedlog nadležne epidemiološke
službe u sustavu županijskog Zavoda za javno zdravstvo.
Tako donesene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti dužne su provoditi i
osigurati njihovo provođenje jedinice lokalne uprave i samouprave, organizacije zdravstva i
zdravstveni djelatnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno, osobnim
radom, što je regulirano članom 6. istog Zakona.
Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude provode
organizacije zdravstva i zdravstveni djelatnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite
samostalno osobnim radom, u suradnji sa nadležnim organima i veterinarskim stanicama,
a sastoje se od uzajamnog izvješćivanja o pojavi i kretanju tih bolesti, te organiziranja i
provedbe protuepidemijskih, higijenskih, i drugih mjera za sprečavanje odnosno suzbijanje
pojedinih zaraznih bolesti (članak 7. Zakona).
MJERE ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
Mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti dijelimo u mjere primarne i mjere
sekundarne prevencije.
I. Mjere primarne prevencije
A) Opće ili higijensko-sanitarne mjere:
1. osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće
2. osiguravanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe
3. određivanje kvalitete zraka
4. zdravstveni odgoj
5. preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)
B) Specifične i epidemiološke:

1.
2.
3.
4.

otkrivanje i kontrola kliconoša, uz zdravstveni nadzor
cijepljenje
kemoprofilaksa i seroprofilaksa
karantena

II. Mjere sekundarne prevencije
C) Protuepidemijske mjere
1. rano otkrivanje izvora zaraze
2. laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, te njihova izolacija i identifikacija
3. prijavljivanje zaraznih bolesti
4. protuepidemijska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)
5. mjere u slučaju epidemije ili elementarnih nesreća
6. mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
7. prevencija i suzbijanje AIDS-a
8. prevencija i suzbijanje tuberkuloze
9. prevencija i suzbijanje SARS-a
10. eradikacija poliomyelitisa

I. MJERE PRIMARNE PREVENCIJE
Mjere primarne prevencije tvore postupci koji se stalno provode, a nazivamo ih još i
profilaktičke mjere ili profilaksa. Njihova svrha je spriječiti nastanak zarazne bolesti uopće.
Dijelimo ih na:
A) opće ili higijensko-sanitarne
B) specifične ili epidemiološke
A) OPĆE ILI HIGIJENSKO SANITARNE MJERE
- ubrajaju se svi postupci koji nisu usmjereni samo prema jednoj posebnoj
bolesti, već djeluju općenito prema zaraznim bolestima. To su:
1. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za piće,te sanitarna
zaštitna zona izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu
vodom za piće
Županijski zavod za javno zdravstvo «Sveti Rok» sačinio je program za ispitivanje
zdravstvene ispravnosti vode za piće koji se temelji na odredbama Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće («Narodne novine» RH, broj: 46/94), te Pravilnika o
zdravstvenoj ispravnosti vode za piće («Narodne novine» RH, broj: 49/97). Prema tom
programu, a u cilju sprečavanja nastanka zaraznih bolesti potrebno je uzrokovati i
analizirati ukupno cca 1500 uzoraka vode za piće uzetih sa izvorišta, u vodospremama, te
iz vodovodne mreže (najveći dio uzetih uzoraka odnosi se na uzorke uzete iz vodovoda).
Uzeti uzorci vode za piće analiziraju se s obzirom na senzorska i fizikalno-kemijska
svojstva, s obzirom na prisutnost kemijskih tvari (670 uzoraka), te s obzirom na
mikrobiološke pokazatelje (750 uzoraka).
Sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu

opskrbu vodom za piće vršit će se obilaskom i nadzorom stručnjaka Djelatnosti za
epidemiologiju i Djelatnosti za ekologiju najmanje jednom u godini, te češće po potrebi.
Troškove uzorkovanja i analize snose pravne, odnosno fizičke osobe, naručitelji
posla.
Značajno je naglasiti prednost ovakvog kontinuiranog pristupa praćenju kvalitete
vode za piće radi pravodobnog i blagovremenog reagiranja u smislu poboljšanja kvalitete.
2. Osiguravanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe,
te sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa istih
Županijski Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” u svom sastavu ima i ovlašteni
ekološki laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće
uporabe. Temeljem članka 25. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru
nad namirnicama i predmetima opće uporabe, Zavod vrši laboratorijsko ispitivanje i nadzor
putem Djelatnosti za ekologiju nad mikrobiološkom čistoćom:
- posuđa, pribora, opreme i uređaja za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe i
ambalaža za namirnice i predmete opće uporabe,
- objekata i prostorija u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet namirnice i
predmeti opće uporabe i sirovine za njihovu proizvodnju,
- prijevoznih sredstava za namirnice i predmete opće uporabe,
- osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu dolaze u neposredan
dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe.
Troškove uzrokovanja i analize snosi pravna odnosno fizička osoba koja namirnice i
predmete opće uporabe proizvodi, odnosno stavlja u promet.
Ovisno o rezultatima prosuđivanja mikrobiološka čistoća objekata koja se donosi
na temelju analize obrisa, ovisit će i učestalost uzimanja istih. Nezadovoljavajuća
mikrobiološka čistoća objekata ugrožava zdravstvenu ispravnost namirnica i zdravlje ljudi,
te zahtjeva epidemiološku obradu u smislu provođenja mjera dezinfekcije, dok prihvatljiva
mikrobiološka čistoća ukazuje na potrebu pojačanog zdravstvenog nadzora i ispitivanja
mikrobiološke čistoće objekata od najmanje jednom mjesečno.
Utvrđena dobra mikrobiološka čistoća objekta ukazuje da se zdravstveni nadzor treba
obavljati redovito, a ispitivanje na mikrobiološku čistoću uzimanjem obrisa jednom u tri
mjeseca.
3. Određivanje kvalitete zraka
Određivanje kvalitete zraka kojeg udišemo vrši se na način da se kontinuirano na
određenim mjestima prikuplja određeni volumen zraka kojeg se kasnije kemijski analizira u
smislu određivanja koncentracije dima i SO2.
Planira se uvesti određivanje koncentracije pesticida i herbicida u uzorcima
povrća uzetih sa gradske tržnice.
Tijekom navedene tri godine, a s početkom u slijedećoj, uvodi se Norma 17025,
kao obavezna za mogućnost određivanja i analize vode za piće, meda i vina.
4. Zdravstveni odgoj
Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica

i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica («Narodne novine»
RH, broj: 23/94) propisan je program i način stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj
ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica,
te način organiziranja provjere znanja. Tečaj organizira Djelatnost za epidemiologiju
Zavoda i to po osnovnom ili proširenom programu s obzirom na prijavljene kandidate za
tečaj.
Za svaku grupu polaznika tečaja vodi se evidencija sa podacima o svakom
polazniku (osobni podaci, školska sprema i mjesto zaposlenja), naziv tečaja, te podatak o
prisustvovanju predavanjima. Po završetku tečaja organizira se i obavlja provjera znanja
pred ispitnom komisijom od tri člana od kojih je jedan sanitarni inspektor kao predsjednik
komisije. Provjera znanja u pravilu obavlja se usmeno uz uredno vođenje evidencije o
ispitu, te izdavanje Potvrde o uspješno položenom tečaju.
Troškove tečaja snosi fizička, odnosno pravna osoba koja je polaznika uputila na
tečaj.
Pod zdravstvenim odgojem, a prema točno određenoj epidemiološkoj indikaciji,
podrazumijeva se obavještavanje i upozoravanje javnosti na izbjegavanje rizika epidemija
u rizičnim situacijama.
5. Obavljanje obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Jedan od općih mjera za sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti je i obvezatna
preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija koja je propisana člankom 78. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti. Mjere se, temeljem članka 11. točka 5. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti provode u:
- objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom,
- objektima za proizvodnju i promet namirnicama i predmeta opće uporabe, te
sirovina za njihovu proizvodnju, odnosno prijevoznim sredstvima namijenjenim za njihov
prijevoz,
- objektima, odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih
tvari,
- objektima organizacija zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove
zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom,
- odgojno-obrazovnim objektima,
- objektima i sredstvima javnog prijevoza,
- stambenim objektima i dvorištima,
- ostalim objektima (u prostorijama, na površinama, sredstvima rada i dr.)
poduzeća i drugih pravnih osoba te fizičkih osoba.
Zavod putem Djelatnosti za epidemiologiju i DDD vrši stručni nadzor nad obavljenim
poslovima preventivne sistemske deratizacije na području županije, kojeg su obavile
pravne osobe ovlaštene za takvu djelatnost. Nadzor nad obavljanjem preventivne
sistemske deratizacije sastoji se u kontroli oglašavanja, kontroli postavljanja meka, te
kontroli obuhvata nakon čega se dostavlja pismeno izvješće naručitelju posla (jedinicama
lokalne uprave i samouprave). Tretmani se za svaku jedinicu lokalne uprave provode kroz
dvije akcije tijekom godine (proljetna i jesenska) u skladu s Programom i planom provedbe
obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Virovitičko – podravske
županije u 2007. godini.
Sredstva za obavljanje poslova preventivne sistemske deratizacije osiguravaju se
iz proračuna jedinica lokalne uprave, što sa javno zdravstvenog aspekta predstavlja jedino

ispravno rješenje zbog zadovoljavajućeg obuhvata domaćinstva.
Troškovi stručnog nadzora uključeni su u sredstva koja se izdvajaju iz proračuna
jedinica lokalne uprave.

B) SPECIFIČNE ILI EPIDEMIOLOŠKE MJERE
- su mjere koje su upućenije pojedincu, također sa preventivnom svrhom
individualne zaštite prije nego se bolest pojavi. To su:
1. Otkrivanje, evidentiranje i prijavljivanje, te kontrola kliconoša (zdravstveni
nadzor) uz zdravstveni nadzor nad zaposlenim i drugim osobama
Županijski Zavod vrši poslove zdravstvenog nadzora nad kliconošama zaraznih
bolesti, te nad osobama u kojih se ova pojava očekuje. To su u prvom redu pojedinci koji
su preboljeli određenu bolest, zatim osobe koje rade sa živežnim namirnicama ili vodom za
piće, oni koji su zaposleni u dječjim, školskim ili zdravstvenim ustanovama ili pružaju
određene higijenske usluge pučanstvu (brijači, frizeri, pedikeri i sl.).
Razlikujemo akutno kliconoštvo koje traje kratko i kada se obvezatne mjere
provode samo u slučaju sumnje na otrovanje hranom uzrokovano stafilokokom, odnosno
pri pojavi streptokoknih ili meningokoknih bolesti, te kronično kliconoštvo koje je opasnije
jer traje dugo, ponekad doživotno, a može nastati kod preboljenja trbušnog tifusa,
paratifusa A i B, ili uslijed zaraze uzročnicima virusne žutice tipa B i C, te HIV-a.
Zdravstveni nadzor obuhvaća:
- zdravstveni pregled prije stupanja u radni odnos,
- zdravstveni pregled poslije preboljenja određenih bolesti (salmoneloze,
šigeloze, virusnih hepatitisa i sl.),
- zdravstveni pregled pri ulasku u Republiku Hrvatsku,
- povremene zdravstvene preglede tijekom zaposlenja (osobe koje rade na
određenim poslovima u proizvodnji i prometu živežnih namirnica i opskrbi pučanstva
pitkom vodom obavljaju pregled svakih šest mjeseci, dok zaposleni u dječjim, školskim ili
zdravstvenim ustanovama, te oni koji se bave pružanjem higijenske njege pučanstvu imaju
obvezu pregleda jednom u godini).
Osobe koje su preboljele određenu zaraznu bolest, te postale kliconoše bivaju
evidentirane i prijavljene Djelatnosti za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno
zdravstvo. Zdravstveni nadzor provodi se po točno određenom programu za svaku bolest
posebno, putem laboratorijskih nalaza sve do prestanka kliconoštva.
Troškove ovog zdravstvenog nadzora snosi Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje.
Troškove povremenih zdravstvenih pregleda tijekom uposlenja, kao i zdravstveni
pregled prilikom stupanja na posao snosi fizička, odnosno pravna osoba koja je djelatnika
uputila na pregled.
2. Cijepljenje (imunizacija)
Cijepljenje je namjerno unošenje antigena u organizam domaćina kako bi ga se
potaknulo na stvaranje antitijela.

U našoj se zemlji cijepljenje provodi na osnovi Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti («Narodne novine» RH, broj: 60/92, 26/93, 29/94) Pravilnika o načinu
provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti («Narodne
novine» RH, broj:. 23/94).
Ono je obvezno:
- protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, rubeole, zaušnjaka,
virusne žutice B, tuberkuloze za sve osobe određene dobi,
- protiv virusne žutice B i za sve osobe u zdravstvenim ustanovama i u drugim
ustanovama koje pri obavljanju svojeg posla dolaze u neposredan dodir sa zaraženim
osobama i materijalom (krv, ekskreti, sekreti). Osim toga obavezno je cijepljenje
novoronđenčadi HbsAg pozitivnih majki, spolnih partnera HBsAg pozitivnih osoba,
bolesnika na hemodijalizi, osoblja Zavoda za duševno zaostale osobe, intravenske
narkomane i osobe oboljele od hemofilije,
- protiv bjesnoće za sve osobe ugrizene ili ozlijeđene od bijesne životinje ili
životinje sumnjive na bjesnoću, te osobe ozlijeđene pri radu s materijalom kontaminiranim
virusom bjesnoće,
- protiv žute groznice i kolere za osobe koje putuju u zemlju u kojoj te bolesti
postoje ili u zemlju koja zahtijeva imunizaciju protiv tih bolesti,
- protiv trbušnog tifusa za osobe uposlene u čišćenju kanalizacije, septičkih jama,
uklanjanju smeća i drugih otpadnih tvari, te osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s
kliconošom trbušnog tifusa,
- protiv tetanusa za ozlijeđene osobe, te osobe koje u 2007. godini navršavaju 60
godina života.
Cijepljenjem želimo postići kolektivnu imunost koja za sva cjepiva osim za cjepivo protiv
ospica mora iznositi najmanje 90% procijepljenih. Za ospice, zbog izrazite kontagioznosti,
procijepljenost mora iznositi najmanje 95% obveznika za cijepljenje.
Obavezna se cijepljenja u načelu provode kontinuirano, kroz cijelu godinu prema važećem
kalendaru cijepljenja za tekuću godinu. Prednost kontinuiranog načina cijepljenja je u
tome što se na taj način djeca cijepe u, za njih najpovoljnijoj dobi.
Cijepljenja školske djece obavlja Djelatnost školske medicine pri Zavodu, dok
cijepljenje dojenčadi i predškolske djece obavljaju liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
(specijalisti pedijatri, te specijalisti opće / obiteljske medicine).
Novost u provođenju obveznih cijepljenja je uvođenje cijepljenja protiv tetanusa
za sve osobe koje tijekom slijedeće godine navrše 60 godina života, a koje će provoditi
izabrani liječnici.
Osim obveznih cijepljenja, Zavod će putem Djelatnosti za epidemiologiju obavljati
i kampanjska cijepljenja protiv gripe, zatim protiv virusne upale mozga uzrokovane
ubodom krpelja, te protiv hepatitisa B.
U sklopu rada Antirabične stanice, a u odnosu na prethodne godine
pretpostavljamo da će protiv bjesnoće biti procijepljeno ukupno 40 osoba.
Financiranje obveznih cijepljenja regulirano je propisima o zdravstvenom
osiguranju.
Zavod osim obavljanja cijepljenja vrši i besplatnu distribuciju cjepiva svim
cjepiteljima na području županije, te obavlja i evaluaciju izvršenog cijepljenja koju putem
izvješća dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Također prati prijavljivanje nuspojava cijepljenja, te ima središnju konzilijarnu
funkciju u vezi s cijepljenjem.

3. Kemoprofilaksa i seroprofilaksa
Primjena određenih sredstava kod zakonom određenih zaraznih bolesti (kolera,
tuberkuloza, malarija, streptokokna bolest i sl.), te kod određenih bolesti prema
postavljenoj medicinskoj indikaciji (bjesnoća, tetanus, hepatitis B i sl.).
4. Karantena
Karantena predstavlja jednu od najstarijih mjera koje se provode na granici, a
kojima se nastojalo spriječiti unošenje neke zarazne bolesti u određenu zemlju. Sastoji se
od ograničenja slobode kretanja i zdravstvenih pregleda tijekom njena trajanja.
Osobe za koje se utvrdi ili posumnja da su bile u neposrednom dodiru s oboljelim
osobama ili s osobama za koje postoji sumnja da su oboljele od kuge ili virusnih
hemoragijskih groznica (Ebola, Lassa i Marburg), stavljaju se u karantenu i to na Odjel za
zarazne bolesti Opće bolnice Virovitica.
II. MJERE SEKUNDARNE PREVENCIJE
- provode se tada kada se bolest pojavi, odnosno kada tko oboli od neke zarazne
bolesti, a svrha im je spriječiti eventualno širenje bolesti i stvaranje epidemije.
Nazivaju se još i:
C) PROTUEPIDEMIJSKE MJERE
1. Rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja
Djelatnost za epidemiologiju Zavoda u svrhu ranog otkrivanja izvora zaraze i
putova prenošenja obavlja:
- epidemiološke terenske izvide,
- epidemiološko ispitivanje (anketiranje),
- zdravstvene preglede osoba koje su preboljele trbušni tifus, virusnu žuticu tipa
B i C, a prema epidemiološkim indikacijama i po preboljeloj dizenteriji i salmonelozi,
- zdravstvene preglede osoba za koje se sumnja da su oboljele ili da nose klice
(kliconoše) zaraznih bolesti,
- ispitivanje krvi davatelja na prisutnost «markera» virusne žutice tipa B i C, te
antitijela na virus HIV-a, što se provodi u suradnji sa Zavodom za transfuziju Opće bolnice
Virovitica.
Sve naprijed navedene poslove koje obavlja Zavod za javno zdravstvo, financira
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
2. Laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, te njihova izolacija i
identifikacija
Laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti obavlja se kod pojave ili
sumnje na pojavu točno određenih zaraznih bolesti, odnosno i u slučaju pojave ili
opasnosti od pojave epidemije istih. Laboratorijska ispitivanja vrše se kontinuirano tijekom

cijele godine putem Djelatnosti za mikrobiologiju Zavoda o čemu se vodi precizna
evidencija.
Navedena laboratorijska ispitivanja financirana su preko Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje.
3. Prijavljivanje zaraznih bolesti
Djelatnost za epidemiologiju Zavoda prikuplja prijave zaraznih bolesti koje po
zakonu podliježu prijavljivanju. Prijavljivanje vrše organizacije zdravstva i zdravstveni
djelatnici koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom. Na
temelju prispjelih prijava vrši se obrada i izvješće Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, te
se na osnovu toga prati kretanje zaraznih bolesti na području čitave županije.
Prijavljivanju podliježu i veterinarske stanice koje su dužne odmah izvijestiti
nadležnu organizaciju zdravstva, odnosno organ uprave nadležan za poslove zdravstva, o
svakom utvrđenom oboljenju ili uginuću životinje od zarazne bolesti.
4. Obavljanje protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Kao opća mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti provodi se obvezatna
sistematska preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. Ovdje je riječ o
protuepidemijskoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji koju provode higijenskoepidemiološke, odnosno odgovarajuće službe organizacije zdravstva prema potrebi,
odnosno prilikom pojave točno određenih zaraznih bolesti. Njihova svrha je suzbijanje
širenja istih bolesti protiv kojih se i provode.
Provedbene propise o načinu obavljanja protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije donosi Ministarstvo zdravstva putem nadležne Sanitarne inspekcije.
5. Mjere u slučaju epidemija ili elementarnih nesreća
U slučaju epidemije ili elementarnih nesreća (poplava, potres i sl.) koje mogu
dovesti do oboljenja većeg broja ljudi, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite i
pomoći kao što je mobilizacija zdravstvenih djelatnika, rekvizicija opreme, lijekova i
transportnih sredstava, privremenu uporabu poslovnih i drugih prostorija za pružanje
zdravstvene zaštite, te određivanje posebnih zadataka organizacijama zdravstva i
zdravstvenim djelatnicima.
O potrebi poduzimanja navedenih mjera odlučuje Ministarstvo zdravstva, a njihovo
provođenje financira se iz redovnih sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
namijenjenih za rad Zavoda za javno zdravstvo s mogućnošću naknadnog zahtjeva za
povratom sredstava.
6. Mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Svaka organizacija zdravstva u zdravstveni djelatnik koji obavlja poslove zdravstvene
zaštite moraju osigurati uvjete i provesti mjere za zaštitu od širenja zaraze unutar
organizacije zdravstva (tzv. bolnička infekcija).
Svaka organizacija zdravstva dužna je donijeti opći akt kojim se utvrđuju mjere,
obveze i odgovornosti za zaštitu od bolničkih infekcija.
Provedbene propise za navedene mjere donosi ministar zdravstva.

7. Prevencija i suzbijanje AIDS-a
Prevencija i suzbijanje AIDS-a vrši se prema Nacionalnom programu.
8. Prevencija i suzbijanje tuberkuloze
Prevencija i suzbijanje tuberkuloze vrši se prema Nacionalnom programu.
9. Prevencija i suzbijanje SARS-a
Prevencija i suzbijanje SARS-a vrši se prema Nacionalnom programu.
10. Eradikacija i poliomyelitisa
Aktivnosti na eradikaciji i poliomyelitisa usmjerene su ka dokazivanju «polio-free»
statusa Republike Hrvatske putem redovnog cijepljenja, praćenja i eventualne obrade
slučajeva akutne mlohave, kljenuti, praćenja enterovirusa u otpadnim vodama, te iz
humanih uzoraka, a sve u skladu sa zahtjevima SZO-a.
Ovaj Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za 2007. godini objaviti
će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007.
godine.

KLASA: 021-05/07-01/38
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07) i članka 17. Izjave o osnivanju društva s
ograničenom odgovornošću «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41,
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 3. sjednici, održanoj 29. ožujka 2007. godine,
donijelo je slijedeću

ODLUKU
o izboru zastupnika Općinskog vijeća
u Skupštinu t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača
1. Za zastupnike Općinskog vijeća u Skupštinu t.d. «Komunalno Pitomača»
d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, izabiru se:
Željko Grgačić iz Pitomače, načelnik Općine Pitomača,
Rikard Bakan iz Pitomače, zamjenik načelnika i
Ivan Erhatić iz Dinjevca, predsjednik Općinskog vijeća.
2. Za donošenje Odluke o imenovanju i razrješenju uprave trgovačkog društva iz
točke 1. ove Odluke i raspolaganje udjelima u navedenom trgovačkom društvu potrebna je
prethodna suglasnost Općinskog vijeća Općine Pitomača.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju članova
Skupštine t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj: 1/07).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/07-01/28
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 29. ožujka 2007.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
Ivan Erhatić

Na temelju članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» RH, broj 25/06) i članka 61. Statuta Općine
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst, 1/07),
Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 3. sjednici, održanoj 06. ožujka 2007.
godine, donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
člana Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Pitomača
I
Zdravko Dijaković iz Pitomače, Ljudevita Gaja 22, razrješuje se dužnosti
zapovjednika Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Pitomača, imenovan od strane
Općinskog poglavarstva 06. travnja 2006. godine.
II
Željko Grgačić iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 18, načelnik Općine Pitomača,
imenuje se zapovjednikom Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Pitomača.
III
Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/07-01/29
URBROJ: 2189/16-07-03
Pitomača, 06. ožujka 2007.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 14. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih
snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine» RH, broj 25/06) i članka 61. Statuta Općine
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst, 1/07),
Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 3. sjednici, održanoj 06. ožujka 2007.
godine, donijelo je slijedeće

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
člana Zapovjedništva civilne zaštite Općine Pitomača
I
Darko Kološ iz Sedlarice 51, razrješuje se dužnosti zapovjednika Zapovjedništva
civilne zaštite Općine Pitomača, imenovan od strane Općinskog načelnika 10. listopada
2006. godine.
II
Ivan Erhatić iz Dinjevca, Stjepana Radića 16 a, predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pitomača, imenuje se zapovjednikom Zapovjedništva civilne zaštite Općine
Pitomača.
III
Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/07-01/29
URBROJ: 2189/16-07-02
Pitomača, 06. ožujka 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 6/01 – pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na
svojoj 3. sjednici, održanoj 06. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
1. Općina Pitomača usvaja Program i plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Virovitičko-podravske županije u 2007. godini, koji je izradio
Zavod za javno zdravstvo «Sveti Rok» Virovitičko-podravske županije, Virovitica, Ljudevita
Gaja 21.
2. Program i plan obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Virovitičko-podravske županije u 2007. godini, sastavni je dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/07-01/27
URBROJ: 2189/16-07-03
Pitomača, 06. ožujka 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
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 4. sjednici, održanoj 21. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o zaključenju Ugovora o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača
Članak 1.
Općina Pitomača u sredstvima Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu
predvidjela je sredstva transfera za obavljanje komunalne djelatnosti t.d. «Komunalno
Pitomača» d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, u iznosu od 1.060.000,00 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 2007. godinu sa «Komunalno
Pitomača» d.o.o. Pitomača, Vinogradska 41, na iznos od 1.060.000,00 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 (po osnivanju) 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: 022-05/07-01/57
URBROJ: 2189/16-07-01
Pitomača, 21. ožujka 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
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 6/01 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na
svojoj 4. sjednici, održanoj 21. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u sportu za 2007. godinu
1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u
Proračunu Općine Pitomača za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 550.000,00 kuna
(slovima: petsto pedeset tisuća kuna), programska djelatnost sporta, skupina 38, odjeljak
3811 - Tekuće donacije u novcu).
2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način:
KORISNIK:
ŽRK «Pitomača»
ŽKK «Pitomača»
KK «Pitomača»
NK «Pitomača»
ŠNK «Croatia» Grabrovnica
NK «Sloga» Kladare
NK «Mladost» Stari Gradac
NK «Podravec» Dinjevac
NK «Otrovanec»
ŠNK «Aršanj» Sedlarica
ŠNK «Turnašica»
Karate klub «Pitomača»
STK «Pitomača»
ZŠRU Općine Pitomača
Moto klub «Racer» Pitomača
RD «Zeleno srce» Pitomača
ŠSK «Sokol» Pitomača
Sredstva rezerve
Ukupno:

PLAN ZA 2007. GODINU:
60.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
90.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00
10.000,00
16.000,00
550.000,00

3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe, a po prijedlogu Savjeta za
sport.
4. Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu koristiti će se u skladu sa
Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općina Pitomača za 2007.
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 2007. godine.
KLASA: 022-05/07-01/60
URBROJ: 2189/16-07-01
Pitomača, 21. ožujka 2007.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
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 4. sjednici, održanoj 21. ožujka 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora
na području Općine Pitomača u 2007. godini
Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Pitomača u 2007. 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 Ugovorima o zakupu javnih površina u Pitomači, utrošiti će se za
održavanje javnih površina u mjestu Pitomača.
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 ceste - javne
površine.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine.
KLASA: 022-05/07-01/61
URBROJ: 2189/16-07-01
Pitomača, 21. ožujka 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK:
Željko Grgačić

Na temelju 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
novine» Republike Hrvatske, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i
141/06), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» Republike Hrvatske, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 61. Statuta Općine
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 6/01 – pročišćeni tekst i 1/07),
Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 5. sjednici, održanoj 05. travnja 2007.
godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača
1. Općina Pitomača s ciljem osiguranja potrebnih sredstava za dovršenje
prostora zgrade Poduzetničkog inkubatora Općine Pitomača javnim natječajem oglasiti će
prodaju dijela poslovnog prostora u navedenoj zgradi u Pitomači, Trg kralja Tomislava 1,
sagrađenoj na čestici gruntovni broj 7054/183 k.o. Pitomača (č.k.br. 1353/1) i to:
- poslovnog prostora u podrumu zgrade, namijenjenog ugostiteljskoj
djelatnosti, veličine 127,31 m2, po početnoj cijeni od 2.590,00 kn/m2,
- poslovnog prostora u prizemlju zgrade, namijenjenog pekarskoj i trgovačkoj
djelatnosti, veličine 76,34 m/2 i 29,24 m2, po početnoj cijeni od 5.990,00 kn/m2.
2. Navedeni poslovni prostor prodaje se u zatečenom stanju, a kupac
snosi troškove pripadajućeg poreza na promet nekretnina i upisa u zemljišne knjige.
3. Mjerilo za odabir najpovoljnije ponude najviši je iznos ponuđene
kupoprodajne cijene uz ispunjenje uvjeta iz natječaja.
4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/07-01/85
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 05. travnja 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
NAČELNIK
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 6/01 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na
svojoj 5. sjednici, održanoj 05. travnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u kulturi za 2007. godinu
1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u
Proračunu Općine Pitomača za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna
(slovima: dvijesto tisuća kuna), programska djelatnost kulture, skupina 38, odjeljak
3811 - Tekuće donacije u novcu).
2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način:
KORISNIK:
Glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja”
HPGD “Sloga” Pitomača
KUD “Pitomačanka” Pitomača
KUD “Petar Preradović” Grabrovnica
KUD “Podravka” Starogradački Marof
KUD “Otrovanec”
Folklorna sekcija Udruge žena Kladare
Udruga žena “Bilogorka” Sedlarica
Udruga žena Stjepan Sulimanac” Turnašica
Udruga žena Velika Črešnjevica
Udruga žena “Gračanka” Stari Gradac
FVK “Mirko Lauš” Pitomača
Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici
Kazalište, koncerti, izložbe
Međunarodna kulturna suradnja
Sredstva rezerve
Ukupno:

PLAN ZA 2007. GODINU:
50.000,00
30.000,00
10.000,00
8.400,00
7.000,00
8.400,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
10.000,00
20.000,00
12.000,00
30.000,00
3.000,00
6.400,00
200.000,00

3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe, a po prijedlogu Savjeta
za kulturu.
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 2007.
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 2007. godine.

KLASA: 022-05/07-01/58
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 05. travnja 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK
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 6/01 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine
Pitomača, na svojoj 5. sjednici, održanoj 05. travnja 2007. godine, donijelo je
slijedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
ostalih udruga za 2007. godinu
1.Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba ostalih udruga osiguravaju
se u Proračunu Općine Pitomača za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 70.000,00
kuna (slovima: sedamdeset tisuća kuna), programska djelatnost udruge građana,
skupina 38, odjeljak 3811 – Tekuće donacije u udrugama).
2.Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način:
KORISNIK:
PLAN ZA 2007. GODINU:
Udruga voćara, vinogradara i podrumara «Aršanj»
6.000,00
Pitomača
Udruga povrtlara, voćara i vinogradara općine
4.000,00
Pitomača
Udruga proizvođača povrća Virovitičko-podravske županije
1.000,00
Udruga liječenih alkoholičara “Pitomača”
2.000,00
Humanitarna udruga «Podravsko sunce» Pitomača
3.000,00
Udruga “Naša djeca” i Pitomačke mažoretkinje
15.000,00
Limena glazba “Pitomača”
5.000,00
Astronomsko društvo Pitomača
5.000,00
Udruga pitomačkih informatičara i network gamera
5.000,00
«PING» Pitomača
Aero klub Pitomača
4.000,00
Udruga umirovljenika Općine Pitomača
6.000,00
Odred izviđača «Bilogorci» Sedlarica
2.000,00
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
3.000,00
Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske
Županije, Đurđevac
Organizacija slijepih Virovitičko-podravske
1.000,00
Županije, Virovitica
Udruga gluhih i nagluhih Virovitica
1.000,00
Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i
1.000,00
ostalih tjelesnih invalida, Virovitica
Društvo multiple skleroze Virovitičko-podravske
1.000,00
Županije, Virovitica
Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog
1.000,00
Rata republike Hrvatske, Virovitica
Udruga civilnih invalida rata Virovitičko-podravske
1.000,00
županije, Virovitica

Udruga invalida Domovinskog rata
Sredstva rezerve
Ukupno:

1.000,00
2.000,00
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 2007.
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 2007. godine.

KLASA: 022-05/07-01/59
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 05. travnja 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK
eljko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07) i zamolbe Konjičkog kluba «Zlatni klas»
Otrovanec 228, Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 5. sjednici, održanoj
05. travnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o dodjeli sredstava iz programa javnih potreba u sportu
1.Općina Pitomača iz sredstava za ostvarenje programa javnih potreba u sportu,
programska djelatnost sporta, skupina 38, odjeljak 3811 - Tekuće donacije u novcu,
sredstva rezerve, za potrebe rada Konjičkog kluba «Zlatni klas» Otrovanec, izdvojiti će
iznos od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna).
2.Za provođenje ove Odluke zadužuje se Pododsjek za proračun i
računovodstvo.
3.Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/07-01/92
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 05. travnja 2007.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

NAČELNIK
Željko Grgačić

