Službene novine
Općine Pitomača
Godina XV
Pitomača, 27. svibanj 2008. godine
Broj 2
_______________________________________________________________________
26. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune cjenika komunalnih usluga,
27. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,
28. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača u 2007. godini,
29. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2007.
godini,
30. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Pitomača za 2008. godinu,
31. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača u 2008. godini,
32. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača,
33. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
34 Odluka o prijenosu djelatnosti distribucije plina sa Komunalno Pitomača d.o.o. na
Plinkom d.o.o. Pitomača,
35. Odluka o prijenosu koncesije obavljanja djelatnosti distribucije plina sa Komunalno
Pitomača d.o.o. na Plinkom d.o.o. Pitomača,
36. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini na području općine Pitomača,
37. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Pitomača,
38. Odluka o imenovanju koordinatora za provedbu mjera Strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području općine Pitomača,
39. Odluka o naknadi troškova predsjednicima Vijeća mjesnih odbora,
40. Odluka o subvencioniranju troškova pregleda na trihinelozu.

Temeljem članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj
1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i članka 10. Odluke o osnivanju društva Komunalno Pitomača
d.o.o. Pitomača, Općinsko vijeće Općine Pitomača na 12. sjednici održanoj dana 31. ožujka
2008. godine, donijelo je

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I
DOPUNE CJENIKA KOMUNALNIH USLUGA
1. Općinsko vijeće suglasno je s izmjenom i dopunom cjenika komunalnih usluga
Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, i to:
„ Plin - voda
- naknada za izdavanje energetske suglasnosti za priključak na plinsku
mrežu i ispitivanje plinske instalacije + troškovi prijevoza

150,00 kuna

- naknada za izdavanje posebnih uvjeta za priključak na vodovodnu
mrežu

100,00 kuna.“

2. Donošenjem ove Odluke vrši se izmjena i dopuna cjenika objavljenog u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača broj 1/04.
3. Odluka će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/29
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 31. ožujka 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, Broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07), te Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 1/98 i 2/04), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 13. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008.
godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača

1. Za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača za 2008. godinu, predlažu se:
- za zlatnu plaketu „Grb Općine Pitomača“:
- Josip Đakić iz Virovitice, Vladimira Nazora 3, za izniman doprinos razvitku općine Pitomača u
svim područjima društvenog života.
- za srebrnu plaketu „Grb Općine Pitomača“:
- dr. sc. Ivan Sondi iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 21, za postignute rezultate na području
znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj u kategoriji prirodnih znanosti i matematike, polje geologija
- oceanologija,
- Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija
Pitomača, Trg kralja Tomislava 4, za aktivno sudjelovanje u akcijama uređenja mjesta Pitomača i
turističkih objekata na području općine Pitomača.
- za „Povelju Općine Pitomača s likom Petra Preradovića“:
- dr. Veljko Malešević, posthumno, za njegov dugogodišnji doprinos zdravstvu i socijalnoj skrbi
na području općine Pitomača, te kao inicijator osnivanja Udruge liječenih alkoholičara „Pitomača“,
- Udruga „Zeleno srce“ iz Pitomače, za izniman doprinos u razvoju rekreacijskog sporta, a
posebice biciklizma na području općine Pitomača,
- Srednja škola Pitomača, Trg kralja Tomislava 6, za aktivno sudjelovanje u manifestacijama
održanim na području općine Pitomača, kao i na uređenju mjesta Pitomača.
- za „Priznanje s likom Petra Preradovića“:
- učenici koje predloži Učiteljsko vijeće Osnovne škole Petra Preradovića i Nastavničko vijeće
Srednje škole Pitomača, a koji su u završnom razredu postigli izvrstan uspjeh.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/30
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće na
13. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u
2007. godini.
2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2007.
godini sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 021-05/08-01/26
URBROJ: 2189/16-07-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA U 2007. GODINI
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04 i 79/07),
definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava
zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju
izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ RH, broj 174/04), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim
poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o
vatrogastvu, Zakona o zaštiti elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donešenim
temeljem navedenih zakona.
Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Pitomača donijela je, odnosno
provodila slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:
1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Pitomača,
2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Pitomača,
3. Godišnje Programe aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku na području općine Pitomača,
4. Odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
5. Rješenje o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite,
6. Rješenje o osnivanju Stožera civilne zaštite,
7. Odluku o ustrojavanju Postrojbe opće namjene civilne zaštite,
8. Odluku o imenovaju povjerenika civilne zaštite,
9. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice ili Dobrovoljnih
vatrogasnih društava Općine Pitomača.
U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i
organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u
Virovitici, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju,
Općina Pitomača izradila je i donijela, odnosno provodila slijedeće akte:
- Rješenje o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva (Izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju iz 2007. godine Zapovjedništvo je imenovano u Stožer) zaštite i spašavanja
općine,
- Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite općine,

- Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na
području općine,
- Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za područje općine,
- Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja za 2007. godinu,
- Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine.
Općina Pitomača je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu
financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim
redovitim i izvanrednim nadzorima.
Općina Pitomača nema izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne Novine“ RH,
broj 79/07) na drugačiji način su regulirane obveze i nadležnost sudionika u zaštiti i spašavanju.
Odredbama članka 29. i 29.b. definirana je nadležnost za izradu Procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja, odnosno ista je prešla u nadležnost Poglavarstva općine.
To znači da je općina dužna sama izraditi navedene dokumente, ili može izradu istih
povjeriti Ovlašteniku - ovlaštenoj pravnoj osobi za stručne poslove u području planiranja zaštite
i spašavanja.
Slijedom navedenog, treba predvidjeti okvirna sredstva za izradu navedenih dokumenata
jer oni su temelj za daljnji razvoj sustava ZiS.

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1.

ZAPOVJEDNIŠTVO ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Pitomača, temeljem
Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga
za zaštitu i spašavanje u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
- Željko Grgačić, načelnik općine Pitomača, za zapovjednika,
- Zlatko Ban, pomoćnik načelnika za poslove kriminalističke policije, za člana,
- Zdravko Fras, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, za člana,
- Stjepan Goričanec, djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Virovitica.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti
operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica
katastrofe i velike nesreće.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine održao je konstituirajuću sjednicu na kojoj je
usvojen Plan rada Zapovjedništva i donesene smjernice za daljnji rad koje temeljno obuhvaćaju
stvaranje uvjeta za provođenje:
- kontinuiranog preventivnog rada svih članova,
- osiguranje dvosmjerne komunikacije prema tijelu kojeg predstavlja član i usklađenog
djelovanja na zajedničkom cilju svladavanja krize,
- pravovremenog reagiranja i odlučivanja,
- kontinuiranog osposobljavanja i uvježbavanja,
- kontinuiranog ažuriranja podataka o članovima.
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj
79/07), te Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS („Narodne novine“ RH,
broj 40/08), uloga Stožera ZiS je redefinirana, odnosno Stožer ZiS više izravno ne rukovodi i ne
zapovijeda operativnim snagama ZiS, već pruža stručnu potporu općinskom načelniku u

rukovođenju i koordiniranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, i priprema akcije zaštite i
spašavanja.
Člankom 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS, definirano je da je
Načelnik stožera zaštite i spašavanja općine zamjenik načelnika općine, dakle ne više načelnik
općine.
Općina nije, tijekom 2007. godine, donijela akt o preimenovanju Zapovjedništva ZiS u
Stožer ZiS i imneovanju članova istog što je nužno učiniti u što kraćem vremenskom periodu
rukovodeći se, pri određivanju sastava istog, o odredbamačlanka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju, te članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovaju operativnih snaga ZiS.
1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Pitomača, temeljem
Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju opeativnih snaga
za zaštitu i spašavanje u Zapovjedništvo civilne zaštite imenovani su:
- Ivan Erhatić iz Dinjevca, S. Radića 16a, za zapovjednika,
- Željko Palković iz V. Črešnjevice 165, za člana,
- Vladimir Novogradec iz Pitomače, Strossmayerova 1, za člana,
- Danijel Petković iz Pitomače, Dravska 30, za člana.
Zapovjedništvo civilne zaštite općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje,
katastrofe i velike nesreće na području općine, za zapovjedanje aktivnostima, snagama i
sredstvima civilne zaštite.
Novim Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS („Narodne novine“
RH, broj 40/08), nisu više predviđena Zapovjedništva civilne zaštite na razini općine.
Nužno je stoga donijeti akt o ukidanju navedenog zapovjedništva, a poradi zastupljenosti
civilne zaštite kao veoma važne sastavnice sustava ZiS, zapovjednika postrojne civilne zaštite
opće namjene imenovati u Stožer ZiS.
1.3.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite općine određen je temeljem
privremenog ustroja organiziranih snaga civilne zaštite na području Virovitičko-podravske
županije.
Navedenim dokumentima u općini je osnovana:
- Postrojba opće namjene općine, koja broji 37 obveznika civilne zaštite,
- Povjerenici civilne zaštite po naseljima - mjesnim odborima, sa 24 obveznika civilne
zaštite.
Postrojbe su popunjene isključivo vojnim obveznicima, koji su istovremeno i obveznici
Civilne zaštite.
Popunu i evidenciju provodi Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica.
Iz sustava postrojbe, koji je dostavljen općini, vidljivo je da je potrebno kvalitativno
poboljšanje popune, međutim dok se u potpunosti normativno ne uredi područje Civilne zaštite,
i dok se ne donese Procjena ugroženosti koja će definirati potrebu i veličinu postrojbe, nije
uputno vršiti znatne korekcije sastava posebno jer se radi o vojnim obveznicima kojima je
raspored u Civilnu zaštitu ratni raspored.
1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
U sklopu programa i edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju
razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Virovitica provodio je upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima

osobne i uzajamne pomoći te pridržavanje naređenih mjera i postupaka operatvinih snaga
zaštite i spašavanja ako do istih dođe.
Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive
112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom
mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad
mjesnih odbora i drugih institucija Grada.
U sklopu sustava rane uporazbe, PUZS Virovitica je Općini, tijekom 2007. godine, u više
navrata dostavljao naputke o preventivnom djelovnaju i otklanjanju posljedica istih.
Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena i planova zaštite i spašavanja, Plan
Civilne zaštite je dio Plana općine kojeg, kao i ostale planske dokumente, na temelju Procjene
ugroženosti, izrađuje općina sama, ili izradu povjerava Ovlašteniku.
Navedenim planom biti će definiran ustroj civilne zaštite na području općine - postrojba
opće namjen, popuna obveznicima i materijalno - tehničkim sredstvima i mobilizacija, a
sadržavati će i mjere civilne zaštite - sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje.
1.5.

SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora, te je neophodno i
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Pitomača, prema sadašnjim kriterijima, nije obvezna na svom području graditi
javna skloništa.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i
civilizacijskih katastrofa, koristiti će se postojeći prostori pogodni za sklanjanje - podrumske i
druge prostorije po zgradama pogodne za sklanjanje kao i gradnja rovovskih skloništa. Podatke
o navedenim prostorima treba snimiti, evidentirati i koristiti za izradu plana zaštite i spašavanja.

2. VATROGASTVO
Na području općine djeluje 12 Dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu:
DVD), i to:
1. DVD Pitomača,
2. DVD Dinjevac,
3. DVD Grabrovnica,
4. DVD Kladare,
5. DVD Križnica,
6. DVD Mala Črešnjevica,
7. DVD Otrovanec,
8. DVD Sedlarica,
9. DVD Stari Gradac,
10. DVD Starogradački Marof,
11. DVD Turnašica,
12. DVD Velika Črešnjevica.
U sastavu Vatrogasne zajednice u cjelini slijedeći DVD-i ne posjeduju potrebnu razinu
kadrovskih, materijalno-tehničkih i operativnih sposobnosti za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju:
1. SREDIŠNJA DRUŠTVA
- DVD Kladare i
- DVD Velika Črešnjevica.

2. OSTALI DVD-i
- DVD Križnica,
- DVD Mala Črešnjevica,
- DVD Stari Gradac i
- DVD Starogradački Marof.
U postrojbama DVD djeluje 290 operativnih članova i pripadnika mladeži.
Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava općine Pitomača raspolažu s 18
vatrogasnih vozila (5 navalna vozila, 2 autocisterne, 1 kombi vozilo, 1 zapovjedno (tehničko)
vozilo i 9 traktorskih cisterni).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2007. godinu za rad Vatrogasne
zajednice općine Pitomača osiguralo je sredstva u iznosu 220.000,00 kuna, a u 2007. godini
isplaćeno je na ime iste 219.920,00 kuna. Vatrogasna zajednica općine ostvarila je prihode od
osiguravajućih društava u iznosu od 6.357,33 kuna i prihode od kamata na depozite u iznosu od
36,94 što ukupno čini 226.314,27 kuna.
Navedena sredstva DVD koriste za podizanje razine svojih materijalno-tehničkih,
kadrovskih, organizacijskih i operativnih sposobnosti. Sredstva osigurana u proračunu općine
nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i osiguranje njihove operativnosti u spašavanju ljudi i
materijalnih dobara.
Općina Pitomača je osigurala sredstva za provedbu Plana motrenja, čuvanja i ophodnje
građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i
širenja požara, za Općinu Pitomaču.
Zapovjedništvo zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz navedene
Procjene i Plana zaštite od požara.
Može se istaknuti da su Vatrogasna zajednica i DVD-i efikasno obavili sve zadaće u
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine, te
se vatrogastvo na općinskoj razini razvija sukladno Procjeni ugroženosti od požara.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
U 2007. godini Zapovjedništvo zaštite i spašavanja općine Pitomača je u izravnim
kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (radioamateri, aero
klubovi), sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima, te podacima koji se odnose
na daljnje materijalno, tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite
i spašavanja, utvrdio aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Općine Pitomača u 2008.
godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti općine Pitomača.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE
U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja.
Služba i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavnja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno
značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
- Doma zdravlja Pitomača,
- Hrvatske šume Pitomača,
- Veterinarske stanice Pitomača,
- Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača,
- Dobrovoljnih vatrogasnih društava općine Pitomača,
- Centra za socijalnu skrb Pitomača.
Sve utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja
nove Procjene ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za
područje nadležnosti općine.

ZAKLJUČAK
Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača daje
se zaključak:
Općina Pitomača, kao jedinica lokalne samouprave, uređuje, planira, organizira i provodi
zaštitu i spašavanje u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima,
Kao učinkovito sredstvo za ostvarenje uspješne zaštite i spašavanja, Općina Pitomača
imenovala je Zapovjedništvo zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite,
Nakon početka rada Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica, sustav zaštite i
spašavanja na području općine Pitomača produbio se zajedničkom suradnjom istih: ustrojena je
postrojba civilne zaštite, provedena je edukacija stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja, te
su građani upoznati s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći, te
pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja,
Na području općine djeluje 12 Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Pitomača u 2008.
godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što
kvalitetnijeg razvoja istog.

KLASA: 021-05/08-01/26
URBROJ: 2189/16-08-2
Pitomača, 27. svibanj 2008.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ RH, broj 174/04 i 79/07) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
13. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Pitomača za 2008. godinu
1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača za 2008. godinu.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača za 2008. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ovog Zaključka sadržan je u članku 28. stavak 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04 i 79/07) i članku 61. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/06-pročišćeni tekst i 1/07).
II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ RH broj 174/04 i 79/07) predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna u cjelini
razmotriti stanje zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja
iz članka 7. Zakona te donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na svom području.
Smjernicama se utvrđuje smjer kretanja u razvoju sustava zaštite i spašavanja kao
kontiniuranog i kreativnog procesa kojim će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati
sustav zaštite i spašavanja u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu
zadaća u zaštiti i spašavanju.
U suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Virovitica pripremljene su
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača
za 2008. godinu koje čine sastavni dio akta.

KLASA: 021-05/08-01/27
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 20. svibanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Pitomača za 2008. godinu
Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja u 2008. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA
1.1. Stožer zaštite i spašavanja
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04 i
79/07), Odlukom Općinskog poglavarstva Općine Pitomača, KLASA: 022-05/08-01/88, URBROJ:
2189/16-08-1 od 25. travnja 2008. godine imenovani su članovi Stožera zaštite i spašavanja
Općine Pitomača.
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće
nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
Zadaće Stožera utvrđene su Zakonom o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj
174/04 i 79/07) i Pravilnikom o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja („Narodne novine“ RH, broj 25/06).
Stožer zaštite i spašavanja dužan je donijeti Plan rada za 2008. godinu u kojem će
planirati redovite sjednice na kojima će razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja na svim
područjima, te usmjeravati njegov rad u cilju usklađivanja s pozitivnim zakonskim propisima, a
također i izvanredne sjednice u slučaju potrebe za aktiviranjem sustava.
U Proračunu Općine Pitomača za 2008. godinu predviđena su sredstva u iznosu od
10.000,00 kuna za civilnu zaštitu, ostale tekuće donacije.
1.2. Zapovjedništvo civilne zaštite
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne Novine“ RH, broj 174/04 i
79/07), Odlukom Općinskog poglavarstva Općine Pitomača, KLASA: 022-05/08-01/87, URBROJ:
2189/16-08-1 od 25. travnja 2008. godine ukinuto je Zapovjedništvo civilne zaštite Općine
Pitomača.
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica općine Pitomača nadležna je za unapređivanje rada dobrovoljnih
vatrogasnih društava i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi na području općine, sukladno
tehničkom razvoju i dostignućima tehnologije, te razvoju zaštite okoliša u domovini i svijetu.
U sastavu Vatrogasne zajednice djeluje 12 Dobrovoljnih vatrogasnih društava (u
daljnjem tekstu: DVD), i to:
1. DVD Pitomača,
2. DVD Dinjevac,
3. DVD Grabrovnica,
4. DVD Kladare,

5. DVD Križnica,
6. DVD Mala Črešnjevica,
7. DVD Otrovanec,
8. DVD Sedlarica,
9. DVD Stari Gradac,
10. DVD Starogradački Marof,
11. DVD Turnašica,
12. DVD Velika Črešnjevica.
U sastavu Vatrogasne zajednice u cjelini slijedeći DVD-i ne posjeduju potrebnu razinu
kadrovskih, materijalno-tehničkih i operativnih sposobnosti za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju:
1. SREDIŠNJA DRUŠTVA:
- DVD Kladare i
- DVD Velika Črešnjevica.
2. OSTALI DVD-i:
- DVD Križnica,
- DVD Mala Črešnjevica,
- DVD Stari Gradac i
- DVD Starogradački Marof.
U postrojbama DVD djeluje 290 operativnih članova i pripadnika mladeži.
Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava općine Pitomača raspolažu s 18
vatrogasnih vozila (5 navalnih vozila, 2 autocisterne, 1 kombi vozilo, 1 zapovjedno (tehničko)
vozilo i 9 traktorskih cisterni).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i s potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2008. godinu za rad Vatrogasne
zajednice općine Pitomača osiguralo je sredstva u iznosu 220.000,00 kuna.
Navedena sredstva DVD koriste za podizanje razine svojih materijalno-tehničkih,
kadrovskih, organizacijskih i operativnih sposobnosti.
Iz navedenih sredstava pokrivaju se i troškovi za provedbu Plana motrenja, čuvanja i
ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara za općinu Pitomaču.
Sredstva osigurana u proračunu Općine nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i osiguranje
njihove operativnosti u spašavanju ljudi i materijalnih dobara.
Stožer zaštite i spašavanja će tijekom godine ažurirati podatke iz Procjene i Plana zaštite
od požara na području općine Pitomača.
Može se istaknuti da su Vatrogasna zajednica i DVD-i efikasno obavili sve zadaće u
tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine, te
se vatrogastvo na općinskoj razini razvija sukladno Procjeni ugroženosti od požara.
3. SKLONIŠTA
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta
prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora, te je neophodno i
mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Općina Pitomača, prema sadašnjim kriterijima, nije obvezna na svom području graditi
javna skloništa.
S ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i
civilizacijskih katastrofa, koristiti će se postojeći prostori pogodni za sklanjanje - podrumske i

druge prostorije po zgradama. Podatke o navedenim prostorima treba snimiti, evidentirati i
koristiti za izradu plana zaštite i spašavanja.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Sustav zaštite i spašavanja temelji se na aktiviranju sveukupnog znanja i potencijala
zajednice u odgovoru na katastrofe.
To u prvom redu podrazumijeva aktiviranje profesionalnih potencijala zajednice, ali isto
tako i aktiviranje dopunskih operativnih snaga kao što su potencijali pravnih osoba, te udruga
građana koje se, među ostalim, bave zaštitom i spašavanjem.
Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, udruge građana imaju značajnu ulogu i
u provedbi preventivnih aktivnosti zaštite i spašavanja.
To se ostvaruje edukacijom stanovništva za provedbu samozaštitnih aktivnosti i
postupaka, podizanjem svijesti o postojanju pojedinih opasnosti i rizika putem različitih načina
pristupa populaciji, dopunskim školskim aktivnostima ili različitim oblicima okupljanja mladeži.
Proračunom Općine Pitomača za 2008. godinu predviđena su sredstva za rad udruga od
interesa za Općinu, pa tako i za rad udruga koje se u okviru svoje redovite djelatnosti bave
aktivnostima značajnim sa stajališta zaštite i spašavanja, kao što je Odred izviđača „Bilogorci“
Sedlarica, PING Pitomača itd.
Važno je napomenuti da je u općini Pitomača aktiviran broj 93, ali isti je neaktivan
budući nije osigurano 24-satno dežurstvo, pa je potrebito pristupiti rješavanju navedenog
problema.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem na području općine Pitomača
u okviru svoje redovne djelatnosti su:
- Dom zdravlja Pitomača,
- Hrvatske šume Pitomača,
-Veterinarska ambulanta Pitomača - privatizirana veterinarska ambulanta, registrirana za
obavljanje i pružanje veterinarskih usluga, u obavljanju javnih ovlasti provodi mjere zaštite
zdravlja životinja, te mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koje se provode radi osiguranja
uzgoja zdravih životinja, higijensko i zdravstveno ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi
od zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je zakonom propisana obveza veterinarske
službe. U situaciji veće epidemije i izvanrednih situacija u provedbu mjera uključuje se resorno
Ministarstvo,
- Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, Plinkom d.o.o. Pitomača - djelatnost ovih
komunalnih tvrtki čiji je osnivač Općina Pitomača su opskrba vodom, pročišćavanje otpadnih
voda, distribucija plina i toplinske energije, uređenje i održavanje javnih cesta, okoliša,
održavanje i uređenje groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Uzimajući u
obzir njihovu mehanizaciju i ljudske potencijale ocjenjuje se da mogu aktivno sudjelovati i
intervenirati u slučaju izvanrednih situacija i nesreća, ili pak organizirati, u okviru svojih
nadležnosti obavljanje poslova u slučaju izvanrednih situacija,
- Centar za socijalnu skrb Virovitica, Ispostava Pitomača (u daljnjem tekstu: Centar)stručni djelatnici u Centru za socijalnu skrb u slučaju izvanrednih situacija, a u koordinaciji s
ostalim službama, mogu preuzeti brigu o pojedinim kategorijama stanovništva kojima će takva
pomoć i skrb biti potrebna.
Pored navedenih, i ostale pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom,
prijevozničkom, turističkom ili drugom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, mogu se
u slučaju izvanrednih situacija uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti obavljati će Stožer zaštite i spašavanja.

KLASA: 021-05/08-01/27
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Pitomača, 27. svibanj 2008.
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OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj
23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 39. Statuta Općine Pitomača (»Službene novine«
Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Općine Pitomača (»Službene novine« Općine Pitomača, broj 1/08), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na 13. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača
Članak 1.
U Savjet mladih Općine Pitomača izabrani su:
- Simona Buri, Mala Črešnjevica 85,
- Anita Ingola, Otrovanec 108,
- Igor Novak - Jembri, Pitomača, A. Mihanovića 8,
- Ivančica Pavlović, Pitomača, Vinogradska 30,
- Ivona Šakiri, Otrovanec 60,
- Vedrana Šantek, Pitomača, T. Ujevića 30 i
- Nevena Zadravec, Velika Črešnjevica 90.

Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih Općine Pitomača je dvije godine, računajući od dana
donošenja ove Odluke.

Članak 3.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Općine Pitomača biraju se iz reda
članova Savjeta mladih Općine Pitomača na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih
Općine Pitomača (»Službene novine« Općine Pitomača, broj 1/08).

Članak 4.
Članovi Savjeta mladih Općine Pitomača ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo
na naknadu putnih troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom izbora članova Savjeta mladih Općine Pitomača, a
objavit će se u »Služenim novinama« Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/08-01/33
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog Vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ RH, broj 76/93, 29/97 i
47/99), članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, Broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07), te Odluke o raspisivanju 2. kruga javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, Općinsko vijeće Općine Pitomača na 13. sjednici,
održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Pitomača
1. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, Trg kralja Tomislava 2,
imenuje se Slavica Vitković iz Pitomače, Frana Galovića 3, sadašnji privremeni ravnatelj
Knjižnice i čitaonice Pitomača.
2. Vršitelj dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača Pitomača, svoju će dužnost
obavljati do isteka roka propisanog Zakonom o ustanovama.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/30
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ RH, broj 40/07), Pravilnika o
distribuciji plina („Narodne novine“ RH, broj 104/02), Pravilnika o uvjetima za obavljanje
energetske djelatnosti („Narodne novine“ RH, broj 104/02), Odluke za dodjelu koncesije za
distribuciju i opskrbu plinom na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača
broj 8/01) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06
- pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 13. sjednici, održanoj 27. svibnja
2008. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Donosi se Odluka o prijenosu koncesije obavljanja djelatnosti distribucije plina sa
Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača na Plinkom d.o.o. Pitomača.
2. Zaključiti će se Aneks ugovora o koncesiji djelatnosti opskrbe prirodnim plinom,
zaključen između Općine Pitomača kao davatelja koncesije i Komunalno Pitomača d.o.o.
Pitomača kao koncesionara sukladno ovoj Odluci.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/31
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ RH, broj 40/07), Pravilnika o
distribuciji plina („Narodne novine“ RH, broj 104/02), Pravilnika o uvjetima za obavljanje
energetske djelatnosti („Narodne novine“ RH, broj 104/02) i članka 39. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo
Općine Pitomača na 13. sjednici, održanoj 27. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Donosi se Odluka o prijenosu djelatnosti distribucije plina sa Komunalno Pitomača
d.o.o. Pitomača na Plinkom d.o.o. Pitomača.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/32
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 27. svibanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine" RH, broj
58/93, 33/05 i 107/07), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini ("Narodne novine" RH, broj 27/08) i članka 61.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i
1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na 23. sjednici održanoj 25. travnja 2008.
godine, donijelo je

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U
2008. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA
I.
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini („Narodne novine“ RH, broj 27/08), na području
Općine Pitomača potrebno je poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti ažuriranje svih podataka i odrednica u donesenom Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija na području Općine Pitomača.
NOSITELJ ZADATKA: Općina Pitomača u suradnji s Vatrogasnom zajednicom.
ROK: svibanj 2008. godine.
2. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih oblika
preventivne zaštite objekata, površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja
požara, a posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za vrijeme ljetnog razdoblja, te na
zaštićenim područjima Općine Pitomača, uključujući i zabranu nekontroliranog pristupa i
boravka na takvim površinama u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
NOSITELJI ZADATKA: Tvrtke i druge pravne osobe iz područja poljoprivrede i šumarstva
u suradnji s Vatrogasnom zajednicom, Stožerom zaštite i spašavanja i Općinom Pitomača.
ROK: 31. svibanj 2008. godine.
3. Prije početka i u toku trajanja žetvenih aktivnosti, ustrojiti motrilačko-dojavne službe i
ophodnje, vatrogasna dežurstva u Općini, sušarama i skladištima, silosima, na žitnim tablama,
te šumskim predjelima koji graniče sa žitnim poljima, sušarama, skladištima, silosima, te
šumskim i drugim površinama, te posebno na zaštićenim područjima Općine Pitomača, radi
pravovremene dojave nadležnim vatrogasnim institucijama.
NOSITELJI ZADATKA: Tvrtke i druge pravne osobe iz područja poljoprivrede i šumarstva
u suradnji s Vatrogasnom zajednicom, Stožerom zaštite i spašavanja i Općinom Pitomača.
ROK: 31. svibanj 2008. godine.
4. Izraditi Plan ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualne
potrebe hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskih i drugih požara na otvorenim prostorima, te osiguranja ljudskih potencijala za takve
potrebe.
NOSITELJI ZADATKA: Stožer zaštite i spašavanja u suradnji s pravnim osobama koje
posjeduju tešku građevinsku mehanizaciju i Hrvatskim šumama d.o.o.
ROK: svibanj 2008. godine.
5. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti odgovarajuće
mjere na prevenciji sprečavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponiji, ustrojiti stalna ili
povremena dežurstva odnosno obilaske deponije, a u cilju pravovremenog postupanja i
sprečavanja širenja požara na šumske i druge površine.

NOSITELJ ZADATKA: Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača u suradnji s Upravnim
odjelom za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove.
ROK: svibanj 2008. godine.
6. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih "divljih" deponija otpada na području općine
Pitomača koje se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju sprečavanja
nekontroliranog paljenja otpada na deponijama i pravovremenog postupanja sprečavanja
širenja požara na druge površine.
NOSITELJ ZADATKA: Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača u suradnji s Upravnim
odjelom za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove.
ROK: svibanj 2008. godine.
7. Organizirati i održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja, a u cilju koordinacije
predstojećih aktivnosti u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara u
predstojećem ljetnom razdoblju.
NOSITELJ ZADATKA: Načelnik Općine Pitomača.
ROK: do 15. svibnja 2008. godine.
II.
Zadužuju se tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstvada u skladu sa točkom I.
podtočkama 2. i 3. ovoga Plana izrade svoje operativne planove aktivnosti mjera protupožarne
zaštite u ljetnom razdoblju, te naveden operativne planove sa kartama prilaznih putova do
objekata i površina kojima prijeti protupožarna opasnost, dostave u što kraćem roku
Vatrogasnoj zajednici Općine Pitomača.
Tvrtke iz područja poljoprivrede dužne su posebno voditi računa o tehničkoj ispravnosti
kombajna, i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima, te ih opremiti propisanim
vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.
III.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine Pitomača da se u okvirima svojih nadležnosti i
utvrđenih zadataka iz ovog Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme u adekvatnoj
realizaciji navedenih zadataka.
U tom pravcu, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača vršiti će koordinaciju određenih
aktivnosti iz ovoga Programa između pojedinih subjekata i pravovremeno izvješćivati Općinsko
vijeće o eventualnim poteškoćama u provođenju Programa kao i predlagati i druge mjere i
postupke na njegovoj dosljednoj realizaciji.
Također, Vatrogasna zajednica dužna je izvršiti sve pripreme u vezi s izvršenjem
zadataka iz ovog Programa, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih mogućnosti za
osposobljavanje vatrogasne opreme, kao i osigurati stalna dežurstva za vrijeme trajanja
žetvenih aktivnosti.
IV.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti osigura
punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti za adekvatno
djelovanje po ovom Programu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog perioda u kojem postoji
posebna opasnost od nastanka i širenja požara, te u skladu s ovim Planom i operativnim
planovima koje dostave tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva, izrade svoj Operativni Plan
preventivne i operativne protupožarne zaštite za razdoblje u kojem je povećana opasnost
nastanka požara.
V.
Zadužuju se predsjednici Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača da aktivno
surađuju s Vatrogasnom zajednicom u izvršavanju zadataka po ovom Planu, a posebno po
pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko - dojavnih službi.

VI.
Sve aktivnosti navedene u ovom Programu izvršitelji zadataka potrebno je da provode uz
što tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa Stožerom zaštite i spašavanja, Vatrogasnom
zajednicom Općine Pitomača, Općinskim poglavastvom, te da u slučaju hitnih potreba za
postupanjem nazovu broj Županijskog centra 112.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u "Službenim novinama"
Općine Pitomača, a isti će se dostaviti svim izvršiteljima aktivnosti iz Programa.

KLASA: 022-05/08-01/77
URBROJ: 2189/16-07-2
Pitomača, 25. travnja 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04 i 79/07),
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“ RH, broj 40/08) i članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na
svojoj 23. sjednici, održanoj 25. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Općine Pitomača preimenuje se u Stožer zaštite i
spašavanja Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Stožer).
2. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
3. U Stožer, koji se osniva za područje lokalne samouprave, a koji se aktivira kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, imenuju se:
- Rikard Bakan iz Pitomače, Ljudevita Gaja 8c, zamjenik načelnika Općine Pitomača, za
Načelnika stožera zaštite i spašavanja,
- Ivan Erhatić iz Dinjevca, Stjepana Radića 16a, predsjednik Općinskog vijeća, za člana
stožera,
- Zlatko Ban iz Pitomače, Ljudevita Gaja 95, pomoćnik načelnika za poslove
kriminalističke policije, za člana stožera,
- Zdravko Fras iz Kladara, Kladare 142, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine
Pitomača, za člana stožera,
- Željko Palković iz Velike Črešnjevice 1, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine
Pitomača, za člana stožera,
- Mato Bastalić iz Dinjevca, Stjepana Radića 5, zapovjednik DVD-a Dinjevac, za člana
stožera,
- Marijan Berdin iz Pitomače, Ljudevita Gaja 193, direktor „Komunalno Pitomača“ d.o.o.
Pitomača, za člana stožera,
- Štefa Kaša iz Pitomače, J.J. Strossmayera 61, ravnatelj Doma zdravlja Pitomača, za
člana stožera, i
- Ivan Kralj iz Pitomače, B. Radića 4, veterinar u Veterinarskoj stanici Virovitica d.o.o.,
ambulanta Pitomača, za člana stožera.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
5. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Zapovjedništva
zaštite i spašavanja Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/07).
KLASA: 022-05/08-01/88
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 25. travanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od
2007. do 2015. godine („Narodne novine“ RH, broj 63/07) i članka 61. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavastvo
Općine Pitomača, na 23. sjednici, održanoj dana 25. travnja 2008. godine, donijelo je

O D L U K U
1. Tomislav Tišljar iz Pitomače, Ljudevita Gaja 26/II, imenuje se koordinatorom za
provedbu mjera Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Strategija).
2. Ovlasti i dužnosti koordinatora regulirani su Strategijom.
3. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/08-01/91
URBROJ: 2189/16-08-2
Pitomača, 25. travanj 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na 23. sjednici,
održanoj 25. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi troškova predsjednicima
Vijeća mjesnih odbora
1. Predsjednicima Vijeća mjesnih odbora koji nazoče na tematskoj sjednici sazvanoj od
načelnika ili predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača pripada naknada od 130,00 kuna u
neto iznosu po sastanku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/08-01/94
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 25. travanj 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo na svojoj 23. sjednici održanoj 25.
travnja 2008. godine donijelo je

O D L U K U
o subvencioniranju troškova pregleda na trihinelozu
1. Općina Pitomača, počevši od 22. travnja 2008. godine, vršiti će subvencioniranje
troškova pregleda na trihinelozu u iznosu od 44,90 kuna po pregledu, što ga obavlja nadležna
veterinarska služba.
2. Tijekom 2008. godine, svako domaćinstvo s prebivalištem na području općine
Pitomača, moći će ostvariti pravo na subvenciju tri obavljena pregleda, uz uvjet da isto nema
nepodmirenih dospjelih obveza prema Proračunu Općine Pitomača.
3. Sredstva za namjenu iz članka 1. ove Odluke teretiti će Proračun Općine Pitomača za
2008. godinu, program poticanje razvoja gospodarstva, projekt Poticanje poljoprivredne
proizvodnje, skupina 45, osnovni račun 37212 - Pomoć obiteljima i kućanstvima - Sufinanciranje
stočarstva i trajnih nasada.
4. Za provođenje ove odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove.
5. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-05/08-01/97
URBROJ: 2189/16-08-2
Pitomača, 25. travnja 2008.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

