Službene novine
Općine Pitomača
Godina XVI
Pitomača, 14. travnja 2009. godine
Broj 2
_______________________________________________________________________
SADRŽAJ:
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu,
6. Godišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu,
7. Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine
Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2008. godine,
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2008. godinu,
9. Izvješće o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu,
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine,
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine,
12. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača u 2008. godini,
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2008.
godini,
14. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Pitomača za 2009. godinu,
15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača u 2009. godini,
16. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača,
17. Odluka o dopuni Odluke o općinskom porezu na tvrtku ili naziv,
18. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo,
19. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države na području općine Pitomača,
20. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Općine Pitomača,
21. Zaključak o pokretanju aktivnosti izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Pitomača,
22. Odluka o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora na području općine
Pitomača u 2009. godini,
23. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2009.
godinu,
24. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba ostalih udruga na
području općine Pitomača za 2009. godinu,
25. Odluka o subvencioniranju troškova pregleda na trihinelozu,
26. Odluka o razrješenju Sanje Vranek dužnosti člana Savjeta za kulturu,

27. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika DVD-ova na području
općine Pitomača,
28. Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području općine Pitomača za 2009. godinu,
29. Odluka o oslobađanju plaćanja cijene korištenja usluge njege, odgoja i zaštite djece u
Dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 84/04, 110/04 i 178/04),
članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni
tekst i 1/07) i Izvješća Komisije za kontrolu utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, Općinsko vijeće na 21. sjednici, održanoj 09. veljače 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 021-05/09-01/2
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 09. veljače 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 84/04, 110/04 i 178/04) i
članka 5. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu,
Komisija za kontrolu utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU
1. U 2008. godini naplaćeno je 1.004.733,68 kuna prihoda od komunalne naknade.
2. Od planiranog opsega Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu, koji je sadržavao opis i opseg poslova s procjenom troškova po
djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja, tijekom 2008. godine realizirano je poslova u vrijednosti od 981.672,56 kuna
na ime održavanja komunalne infrastrukture u slijedećim djelatnostima, kako slijedi:
Opis i opseg poslova održavanja:
Odvodnja
atmosferskih
voda
Čišćenje javnih
površina

- održavanje kanalske mreže na području
cijele općine

Održavanje
javnih površina

- održavanje javnih i zelenih površina
naselja Pitomača
- održavanje kontejnerskih zelenih otoka
za selektivno prikupljanje komunalnog
otpada
- šljunčanje nerazvrstanih cesta
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- zimska služba
- čišćenje groblja u svim naseljima općine

Održavanje
nerazvrstanih
cesta
Održavanje
groblja i
krematorija
Javna rasvjeta

- čišćenje javnih površina

- električna energija
- održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete

Ukupno:

Pitomača, 16. siječnja 2009.

Procjena
troškova:
50.000,00

Iznos
sredstava:
30.256,00

30.000,00

Realizirano:
- iskop, odvoz i
deponiranje materijala
- zajedno sa pozicijom
„Održavanje javnih
površina“
- održavanje javnih i
zelenih površina

100.000,00

149.949,76

289.000,00

288.920,44

- održavanje nerazvrstanih
cesta na području općine

398.000,00

397.673,12

- potrošnja javne rasvjete

120.000,00

114.873,24

- održavanje javne
rasvjete

1.007.000,00

981.672,56

20.000,00

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 22. sjednici održanoj
09. ožujka 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna
Općine Pitomača za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2008. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće načelnika o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine
Pitomača za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2008. godine, kako slijedi:
- VIROPLAST d.o.o., Virovitica, za kupnju trakastih zavjesa za Osnovnu školu, 35.022,66
kuna.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/09-01/7
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 09. ožujka 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i
178/04), članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07) i Izvješća Komisije za kontrolu utroška sredstava za izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, Općinsko vijeće na 22. sjednici, održanoj 09. ožujka 2009.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 021-05/09-01/8
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 09. ožujka 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 84/04, 110/04 i
178/04) i članka 5. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.
godinu, Komisija za kontrolu utroška sredstava za izgradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINU
1. Od planiranog opsega Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu, koji je sadržavao opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima,
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja, tijekom 2008. godine realizirano je poslova u vrijednosti od 3.212.806,85 kuna na
ime izgradnje komunalne infrastrukture u slijedećim djelatnostima, kako slijedi:
Opis poslova:

Procjena
troškova:

Utrošeno
sredstava:

Realizirano:

Uređenje javnih
površina

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

750.000,00

746.856,08 DA, prema ugovoru
sa „Kograd“
Pitomača

Nerazvrstane
ceste

- asfaltiranje Livadske ulice, Ulice Frana
Galovića, Ulice Petra Zrinskog, te
zadružnog puta u Pitomači
- asfaltiranje prilaznog puta groblju u
Sedlarici

1.150.000,00

986.865,26 DA, prema ugovoru
sa „PZC“ Bjelovar

Groblja

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

Javna rasvjeta

- rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici
Petra Krešimira IV i Josipa Jurja
Štrossmayera u Pitomači

80.000,00

Opskrba pitkom
vodom

- izrada glavnog projekta izgradnje
vodospreme u Sedlarici
- izgradnja vodovodne mreže u Starom
Gracu

700.000,00

700.000,00

Odvodnja i
pročišćavanje
otpadnih voda

- izrada glavnog projekta izgradnje
kolektora kanalizacije u ulicama
Vinogradska, Dravska, Petra Krešimira
IV i Ante Kovačića u Pitomači
- izrada idejnog rješenja izgradnje
pročistača otpadnih voda (biološka faza)

300.000,00

300.000,00 DA

Prijevoz putnika

- izrada i montaža nadstrešnica za
autobusna stajališta uz D-2

100.000,00

99.781,01 DA

Održavanje
čistoće

- nabava kamiona za prikupljanje i
prijevoz komunalnog otpada

Odlaganje
komunalnog
otpada

- sanacija odlagališta otpada Klisa
- sanacija divljih odlagališta na području
općine

DA, prema ugovoru
o JPP sa „Konzorcij
VPŽ“

150.000,00

76.721,23 Djelomično, samo
kabliranje u Ulici
Petra Krešimira IV
DA, prema ugovoru
sa „Kograd“
Pitomača

278.019,27 Djelomično, samo
program sanacije
odlagališta „Klisa“

Tržnice na malo

- nabava prenosivih pultova za tržnicu

Ukupno:

Pitomača, 11. veljače 2009.

30.000,00
3.260.000,00

24.564,00 DA
3.212.806,85

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 22. sjednici,
održanoj 09. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2008. godine
1. Usvaja se Godišnji obračun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za razdoblje od 01.
siječnja - 31. prosinca 2008. godine u kojem su iskazani:
Planirani:

Ostvareni:

% izvršenja

Prihodi:

1.894.300,00

1.822.533,98

96,21

Rashodi:

1.894.300,00

1.837.500,45

97,00

Razlika prihoda i rashoda:

- 14.966,47

Donos salda 31.12.2007.

40.623,50

Saldo 31.12.2008.

25.657,03

2. Godišnji obračun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31.
prosinca 2008. godine sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/09-01/9
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 09. ožujka 2009.
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), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 22. sjednici,
održanoj 09. ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg obračuna Knjižnice i čitaonice Pitomača
za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2008. godine
1. Usvaja se Godišnji obračun Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. siječnja 31. prosinca 2008. godine u kojem su iskazani:
Planirani:

Ostvareni:

% izvršenja

Prihodi:

266.000,00

248.088,54

93,27

Rashodi:

266.000,00

250.528,66

94,18

Razlika prihoda i rashoda:

- 2.440,12

Donos salda 31.12.2007.

6.659,41

Saldo 31.12.2008.

4.219,29

2. Godišnji obračun Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. siječnja - 31.
prosinca 2008. godine sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/09-01/10
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 09. ožujka 2009.
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
22. sjednici održanoj 09. ožujka 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u
2008. godini.
2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Pitomača u 2008.
godini sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 021-05/09-01/11
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 09. ožujka 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA U 2008. GODINI
1. UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i
sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom,
uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području.
Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj 174/04 i
79/07) određeno je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja,
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja.
Ovom Analizom, obuhvaćen je cjelokupan sustav zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača, odnosno pripreme i sudjelovanje sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na
katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i
posljedica katastrofa.
2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području općine Pitomača, organiziran je na temelju
odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/07), Zakona o
unutarnjim poslovima, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda, idr., te pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih
zakona.
Temeljeno na naprijed navedenim normativnim aktima, općina Pitomača je donijela i
provodila sljedeće plansko-operativne akte:
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 imenovanju povjerenika civilne zaštite,
9. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice ili Dobrovoljnih
vatrogasnih društava Općine Pitomača.
3. ANALIZA STANJA SASTAVNICA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Operativne snage
3.1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o ZiS, te Pravilnikom o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga ZiS, Zapovjedništva ZiS su preimenovana u Stožere ZiS, te je
redefinirana njihova uloga tako da Stožeri ZiS više izravno ne rukovode i ne zapovijedaju
operativnim snagama ZiS, već pružaju stručnu potporu općinskom načelniku u rukovođenju i
koordiniranju operativnih snaga zaštite i spašavanja, i pripremaju akcije zaštite i spašavanja
kojima isti rukovodi.
Isto tako, došlo je i do izmjena sastava stožera, tako da, sukladno članku 5. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga, Načelnik stožera ZiS više nije načelnik općine, već
njegov zamjenik.
Član Stožera ZiS, po službenoj dužnosti je samo zapovjednik vatrogasne zajednice
općine dok to djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje, te predstavnik policije, više
nisu, već, sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i velike
nesreće, pružaju Stožeru zaštite i spašavanja općine stručnu pomoć tijekom vremenskog
perioda u kojem je aktiviran.
Nužno je stoga bilo, aktom općine, ukinuti Zapovjedništvo ZiS, utemeljiti Stožer ZiS, te
imenovati članove istog što je, temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te
članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(„Narodne novine“ RH, broj 40/08 i 44/08), te Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 1/06-pročišćeni tekst i 1/07), što je Općinsko poglavarstvo Općine
Pitomača, Odlukom Klasa: 022-05/ 08-01/88, Ur.broj: 2189/16-08-1 od 25. travnja 2008.
godine i učinilo.
U Stožer zaštite i spašavanja Općine Pitomača imenovani su:
- Rikard Bakan, zamjenik načelnika općine Pitomača, za Načelnika stožera zaštite i
spašavanja,
- Ivan Erhatić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača, za člana,
- Zlatko Ban, pomoćnik načelnika za poslove kriminalističke policije, za člana,
- Zdravko Fras, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, za člana,
- Željko Palković, predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, za člana,
- Mato Bastalić, zapovjednik DVD-a Dinjevac, za člana,
- Marijan Berdin, direktor Komunalno Pitomača d.o.o., za člana,
- Štefa Kaša, ravnatelj Doma zdravlja Pitomača, za članicu,
- Ivan Kralj, veterinar u Veterinarskoj stanici Virovitica d.o.o., ambulanta Pitomača, za
člana.
Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Pitomača po funkciji je i na temelju
posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.
U 2008. godini, Stožer nije održao niti jednu redovitu sjednicu, niti je sačinio Plan rada, a
nije bilo potrebe za izvanrednim sjednicama.
3.1.2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva
Na području općine djeluje 12 Dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu:
DVD), i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD

Pitomača,
Dinjevac,
Grabrovnica,
Kladare,
Križnica,
Mala Črešnjevica,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD

Otrovanec,
Sedlarica,
Stari Gradac,
Starogradački Marof,
Turnašica,
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 (4 navalna vozila, 2 autocisterne, 2 kombi vozilo, 1 zapovjedno (tehničko)
vozilo i 9 traktorskih cisterni).
Sva vozila tehnički su ispravna, registrirana i opremljena potrebnom opremom.
Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2008. godinu za rad Vatrogasne
zajednice općine Pitomača osiguralo je sredstva u iznosu 245.000,00 kuna, a u 2008. godini
isplaćeno je na ime iste 227.084,00 kuna. Vatrogasna zajednica općine ostvarila je prihode od
osiguravajućih društava u iznosu od 5.000,00 kuna i prihode od kamata na depozite u iznosu od
46,00 kuna što ukupno čini 250.046,00 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.
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.
3.1.3. Zapovjedništvo i postrojba civilne zaštite
a) Zapovjedništvo civilne zaštite
Sukladno odredbama novog Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS,
nisu više predviđena Zapovjedništva CZ na razini općine, te je stoga, bilo nužno, upravnim
aktom, ukinuti navedeno tijelo, a sukladno preporuci PUZS Virovitica, zapovjednika postrojbe CZ
opće namjene općine imenovati u Stožer ZiS. Općina Pitomača narečeno je i učinila.
b) Postrojba civilne zaštite
Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite općine određen je temeljem
Odluke općine Pitomača i 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.
Ista je popunjena isključivo vojnim obveznicima, koji su istovremeno i obveznici Civilne
zaštite.
Iz sastava 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, a novim Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju

postrojbi Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 111/07), na novi
način je uređen ustroj postrojbi civilne zaštite po vrsti, sastavu, veličini i načinu popune
postrojbi. Popunu i evidenciju postrojbi provodi PUZS Virovitica u suradnji sa MORH-om,
temeljem suglasnosti općine.
Kako postrojba nije opremljena adekvatnom opremom, nije obučavana i organizacijski
uređena, nije u potpunosti, u kadrovskom, organizacijsko-tehničkom, i operativnom smislu,
spremna za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
Općine i nadalje mogu ustrojiti, zavisno od Procjene ugroženosti, odnosno procjene
potrebe, postrojbu CZ opće namjene, sukladno kriterijima koji će biti propisani novim Zakonom
o CZ.
3.1.4. 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,
pored postrojbi vatrogastva, predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača.
Služba i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Sukladno ulozi, odnosno zadaćama koje će biti utvrđene Planom zaštite i spašavanja,
Općina će trebati, u svojim financijskim planovima, predvidjeti sredstva za dogradnju i jačanje
dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja na području
općine, u smislu financiranja ili sufinanciranja.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i
spašavanja:
- Doma zdravlja Pitomača,
- Hrvatske šume Pitomača,
- Veterinarske ambulante Pitomača,
- Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača,
- Centra za socijalnu skrb Pitomača,
- Pitomi radio ,
te službi koje svojim djelovanjem pokrivaju općinu Pitomača:
- Opća bolnica Virovitica,
- Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije,
- Hrvatski crveni križ - Županijsko društvo crvenog križa,
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Virovitičko-podravske županije,
- Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije,
- HEP Distribucija,
- Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica i Županijski centar 112 Virovitica,
- Hrvatski stočarski centar - stočarska služba Virovitica,
- Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu – podružnica za Virovitičkopodravsku županiju s ispostavama,
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.
3.1.5. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
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 samo zaštitnih aktivnosti i
postupaka, podizanjem svijesti o postojanju pojedinih opasnosti i rizika putem različitih načina
pristupa populaciji, dopunskim školskim aktivnostima ili različitim oblicima okupljanja mladeži.
U ovom segmentu veće udruge građana, kao što su Hrvatski Crveni Križ
Vatrogasna zajednica, s obzirom na svoj ekonomski potencijal i sustavno riješeno
financiranje, mogu i moraju učiniti najviše.
Pri tome ne treba zanemariti činjenicu da je prevencija najbolji i najučinkovitiji dio
zaštite i spašavanja, kroz koji se s relativno malim sredstvima, u odnosu na cijenu akcija
zaštite i spašavanja i otklanjanje posljedica katastrofa, postižu vrlo značajni rezultati u
smanjenju rizika i opasnosti.
Općina Pitomača nema ustrojenu Općinsku organizaciju Hrvatskog crvenog križa i
trebalo bi pokrenuti inicijativu za njeno ustrojavanje obzirom na ljudski potencijal posebno
mlade populacije.
Time bi se, pored edukacije, kod mladih razvijala humanitarna svijest, odnosno
osjećaj potrebe pružanja pomoći drugima.
Kako će se sastav budućeg tima civilne zaštite opće namjene na razini općine temeljiti,
između ostalih, i na pripadnicima udruga građana i njihovim sredstvima, nužno je, pored
redovitog, dodatno financiranje istih radi podizanje njihovih organizacijsko-tehničkih i
operativnih sposobnosti naravno kompatibilnih materijalno-tehničkim i organizacijskim
potrebama tima civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja.
U 2008. godini Stožer zaštite i spašavanja općine Pitomača je u izravnim kontaktima s
udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje 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 2009. godini.
Donijete su Odluke o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je namijenjen jačanju
sposobnosti za zaštitu i spašavanje na području nadležnosti općine Pitomača:
- Astronomsko društvo Pitomača,
- Udruga pitomačkih informatičara i network gamera „PING“ Pitomača,
- Odred izvođača „Bilogorci“ SEDLARICA.
4. PREVENTIVA I OPERATIVNO-PLANSKI DOKUMENTI
4.1. Preventiva
U sklopu „Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja“ Područni ured za
zaštitu i spašavanje Virovitica je na području općine Pitomača, tijekom školske godine
2007/2008 proveo edukaciju svih učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola, te djece
predškolskog uzrasta.
Kroz provedena predavanja, postignut je primarni cilj edukacije, a to je povećanje
mogućnosti pravilnog reagiranja djece predškolskog i školskog uzrasta u situacijama u kojima
su prinuđena pomoći sebi ili osobama oko sebe, te sekundarni cilj – upoznavanje s postupcima i
načinom ponašanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih civilizacijskih nesreća.
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju
razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine, upoznavanje građana s
izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih
mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja, provodile su, pored Područnog ureda
za zaštitu i spašavanje Virovitica i ostale službe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao
redovitom djelatnošću.
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 Općine.
U sklopu sustava rane upozorbe, PUZS Virovitica je Općini, tijekom 2008. godine, u više
navrata dostavljao naputke o preventivnom djelovanju i otklanjanju posljedica istih.
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, i dalje 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.
4.2. Operativno planski dokumenti
Općina Pitomača ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje
općine Pitomača s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2002. godine, ali
nema izrađene temeljne operativno-planske dokumente sustava ZiS –Procjenu ugroženosti i
Plan zaštite i spašavanja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“, br. 79/07),
nadležnost za izradu navedenih dokumenata, prešla je na razinu jedinica lokalne samouprave
koje iste mogu raditi same ili njihovu izradu povjeriti ovlašteniku (ovlaštenim pravnim osobama
za stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja).
Rok za izradu navedenih dokumenata istječe u travnju 2009.godine, odnosno godinu
dana od dana stupanja na snagu Metodologije za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja („NN“, broj 38/08).
Općina Pitomača nema djelatnika sa potrebnim stručnim znanjima za izradu navedenih
operativno-planskih dokumenata, te je stoga nužno povjeriti izradu istih nekom od ovlaštenika,
a u proračunu za 2009.godinu predvidjeti financijska sredstva za tu namjenu.
5. ZAKLJUČCI
1. Općina Pitomača, kao jedinica lokalne samouprave, uređuje, planira, organizira i
provodi zaštitu i spašavanje u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima.
2. Izmjenama i dopunama normativnih akata koji reguliraju područje zaštite i
spašavanja, ukinuto je Zapovjedništvo ZiS općine i utemeljen Stožer zaštite i spašavanja kao
stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik čime je redefinirana njegova dosadašnja uloga.
Općina Pitomača je, svojom Odlukom, provela navedene zakonske promjene i utemeljila Stožer
ZiS i imenovala članove istog. Stožer ZiS nije održavao redovite niti izvanredne sjednice.
3. Vatrogasna zajednica općine Pitomača i DVD-i, efikasno su obavili sve zadaće u
2008.godini što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine, te se
vatrogastvo na općinskoj razini razvija sukladno Procjeni ugroženosti od požara.
Sredstva osigurana u proračunu općine nisu dovoljna za razvoj vatrogastva i osiguranje
njihove operativnosti u spašavanju ljudi i materijalnih dobara.
4. Sukladno odredbama novog Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
ZiS, ukinuto je Zapovjedništva CZ na razini općine, te je trebalo, upravnim aktom, ukinuti

navedeno tijelo, a sukladno preporuci PUZS Virovitica, zapovjednika postrojbe CZ opće namjene
općine imenovati u Stožer ZiS. Općina Pitomača donijela je navedeni upravni akt.
5. Postrojba CZ opće namjene općine Pitomača nije opremljena adekvatnom opremom,
nije obučavana i organizacijski uređena, te stoga nije u potpunosti, u kadrovskom,
organizacijsko-tehničkom, i operativnom smislu, spremna za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
Novim Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi Civilne zaštite i postrojbi
za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 111/07), na novi način je uređen ustroj postrojbi civilne
zaštite po vrsti, sastavu, veličini i načinu popune postrojbi. 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.
6. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti, pored postrojbi vatrogastva, predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na
području općine Pitomača.
Služba i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.
Sukladno ulozi, odnosno zadaćama koje će biti utvrđene Planom zaštite i spašavanja,
Općina će trebati, u svojim financijskim planovima, predvidjeti sredstva za i jačanje dijela
njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja na području općine,
u smislu financiranja ili sufinanciranja.
7. Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, udruge građana imaju značajnu
ulogu i u provedbi preventivnih aktivnosti zaštite i spašavanja. Kako će se sastav budućeg tima
civilne zaštite opće namjene na razini općine temeljiti, između ostalih, i na pripadnicima udruga
građana i njihovim sredstvima, nužno je, pored redovitog, dodatno financiranje istih radi
podizanje njihovih organizacijsko-tehničkih i operativnih sposobnosti naravno kompatibilnih
materijalno-tehničkim i organizacijskim potrebama tima civilne zaštite, odnosno zaštite i
spašavanja.
8. U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju
razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine, upoznavanje građana s
izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih
mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja, provodile su službe koje se zaštitom i
spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću.
Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za osobnu zaštitu, te za pružanje pomoći
drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za
mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija
nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
9. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“, br. 79/07),
nadležnost za izradu temeljnih dokumenata sustava ZiS – Procjene ugroženosti i Plana ZiS
prešla je na razinu jedinica lokalne samouprave.
Obzirom da Općina Pitomača nema djelatnika sa potrebnim stručnim znanjima za izradu
navedenih operativno-planskih dokumenata, nužno je, što prije, kontaktirati ovlaštenike i
jednom od njih povjeriti izradu istih a u proračunu za 2009.godinu predvidjeti financijska
sredstva za tu namjenu.
10. 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.
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Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“ RH, roj 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 22. sjednici,
održanoj 09. ožujka 2009. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području općine Pitomača za 2009. godinu
1. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača za 2009. godinu.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača za 2009. 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 39. 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
kontinuiranog 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
2009. godinu koje čine sastavni dio akta.
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OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području općine Pitomača u 2009. godini
Temeljem zaključaka iz Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača u 2008. godini, poradi ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša,
donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009.godini, kako
slijedi:
1. PROVOĐENJE OBVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM
Sustav zaštite i spašavanja na području općine Pitomača, mora biti organiziran na
temelju odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o unutarnjim poslovima, Zakona o zaštiti
od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, i dr., te pod
zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.
Temeljeno na naprijed navedenim normativnim aktima, Poglavarstvo općine Pitomača je
odgovorno za praćenje promjena u normativnom uređenju područja zaštite i spašavanja, te
pravovremenom izvršenju obveza općine koje proizlaze iz njih, odnosno izradu i donošenje
akata iz svoje nadležnosti (čl.29. Zakona o ZiS), te prijedloga akata iz nadležnosti Općinskog
vijeća (čl.28. Zakona o ZiS).
U tom smislu, odgovorna osoba u Poglavarstvu općine, poradi pružanja stručne pomoći,
po potrebi, konzultira tijela državne uprave, službe i pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave kao profesionalnom djelatnošću, kao i udruge koje se bave zaštitom i
spašavanjem.
Upravne akte i operativno-plansku dokumentaciju općine koja regulira pojedina pitanja
operativnih snaga, osim onih koji se tiču zapovjedništva i postrojbi vatrogastva, općina je dužna
dostaviti PUZS Virovitica poradi ažuriranja operativno-planskih dokumenata po kojima je isti,
sukladno normativnim aktima, dužan postupati.
2. IZRADA I AŽURIRANJE TEMELJNIH OPERATIVNO - PLANSKIH DOKUMENATA I
PREVENTIVA
Općina Pitomača nema izrađene temeljne operativno-planske dokumente sustava ZiS –
Procjenu ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, nadležnost za izradu
navedenih dokumenata je prešla na razinu jedinica lokalne samouprave koje iste mogu raditi
same ili njihovu izradu povjeriti ovlašteniku (ovlaštenim pravnim osobama za stručne poslove u
području planiranja zaštite i spašavanja).
Rok za izradu navedenih dokumenata istječe u travnju 2009.godine, odnosno godinu
dana od dana stupanja na snagu Metodologije za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja („NN“, broj 38/08).
Kako Općina Pitomača nema djelatnika sa potrebnim stručnim znanjima za izradu
navedenih operativno-planskih dokumenata, nužno je povjeriti izradu istih nekom od
ovlaštenika, a u proračunu za 2009.godinu predvidjeti financijska sredstva za tu namjenu.
Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Pitomača s Procjenom
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2002. godine potrebno je ažurirati.

Općina se treba aktivno uključiti u programe edukacije stanovništva o sustavu zaštite i
spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine,
upoznavanje građana s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te
pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanja, koje provode
službe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću.
3. OPERATIVNE SNAGE
3.1. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja općine Pitomača treba, u 2009.godini, preuzeti aktivniju ulogu
u razmatranju pitanja iz nadležnosti općine, odnosno obavljati svoju stručnu i koordinativnu
ulogu u sustavu zaštite i spašavanja.
Kako Stožer, tijekom 2008.godine, nije održao niti jednu redovnu, niti izvanrednu
sjednicu, potrebno je donošenje Plana rada Stožera i održavanje sjednica u 2009. godini
sukladno istom.
Stožer treba, po mogućnosti, dati svoje mišljenje na bitne upravne akte koji uređuje
pitanja zaštite i spašavanja iz nadležnosti poglavarstva i općinskog vijeća.
Nakon lokalnih izbora 2009.godine, sukladno zakonskom roku od 60 dana po
konstituiranju od dana konstituiranja predstavničkog tijela, na prijedlog općinskog načelnika,
nužno je imenovati članove Stožera.
3.2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva
U sastavu Vatrogasne zajednice u cjelini, jedan dio Dobrovoljnih vatrogasnih društava ne
posjeduje potrebnu razinu kadrovskih, materijalno-tehničkih i operativnih sposobnosti za
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
Općinsko vijeće Općine Pitomača svojim Proračunom za 2009. godinu, za rad Vatrogasne
zajednice općine Pitomača, osiguralo je sredstva u iznosu 210.000,00 kuna koja nisu dovoljna
za razvoj vatrogastva i osiguranje njihove operativnosti u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
kao niti za pokrivanje troškova 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.
Nužno je stoga, navedena sredstva koristiti za podizanje razine materijalno-tehničkih,
kadrovskih, organizacijskih i operativnih sposobnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U 2009.godini, Općina Pitomača planira realizaciju projekta osnivanja javne vatrogasne
postrojbe sa pet vatrogasaca - profesionalaca.
Unatoč financijskim poteškoćama, vatrogastvo na općinskoj razini razvijati će se
sukladno Procjeni ugroženosti od požara.
U 2009. godini, Općina Pitomača postupati će sukladno Programu aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2009. godini.
3.3. Zapovjedništvo i postrojba civilne zaštite
a) Zapovjedništvo civilne zaštite
Kako je, sukladno odredbama novog Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga ZiS,
ukinuto Zapovjedništva CZ na razini općine, Općina je upravnim aktom ukinula navedeno tijelo,
a sukladno preporuci PUZS Virovitica, zapovjednika postrojbe CZ opće namjene općine
imenovala u Stožer ZiS.
b) Postrojba civilne zaštite

Iz sastava 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 a, novim Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi Civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 111/07), na novi
način je uređen ustroj postrojbi civilne zaštite po vrsti, sastavu, veličini i načinu popune
postrojbi. Popunu i evidenciju postrojbe i dalje provodi PUZS Virovitica u suradnji sa MORH-om,
temeljem suglasnosti općine.
Kako postrojba nije opremljena adekvatnom opremom, nije obučavana i organizacijski
uređena, nije u potpunosti, u kadrovskom, organizacijsko-tehničkom, i operativnom smislu,
spremna za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
Općina je za opremanje i razvoj civilne zaštite, u 2009.godini, u proračunu za
2009.godine, planirala sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.
3.4. 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,
pored postrojbi vatrogastva, predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača. Sve utvrđene obveze u zaštiti i spašavanju na snazi su do donošenja Procjene
ugroženosti ljudi i materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje
općine.
Sukladno ulozi, odnosno zadaćama koje će biti utvrđene Planom zaštite i spašavanja, Općina će
trebati, u svojim financijskim planovima, predvidjeti sredstva za jačanje dijela njihovih
sposobnosti (izvan redovne djelatnosti) koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja
na području općine, u smislu financiranja ili sufinanciranja.
3.5. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje
Uz sudjelovanje u akcijama zaštite i spašavanja, Općina treba udruge građana
poticati i u provedbi preventivnih aktivnosti zaštite i spašavanja kao što je edukacija
stanovništva za provedbu samo zaštitnih aktivnosti i postupaka, podizanje svijesti o
postojanju pojedinih opasnosti i rizika putem različitih načina pristupa populaciji, dopunskim
školskim aktivnostima ili različitim oblicima okupljanja mladeži.
U ovom segmentu veće udruge građana, kao što su Hrvatski Crveni Križ
Vatrogasna zajednica mogu i moraju učiniti najviše.
Općina Pitomača nema ustrojenu Općinsku organizaciju Hrvatskog crvenog križa i
treba pokrenuti inicijativu za njeno ustrojavanje obzirom na ljudski potencijal, posebno
mlade populacije.
Time bi se, pored edukacije, kod mladih razvijala humanitarna svijest, odnosno
osjećaj potrebe pružanja pomoći drugima.
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Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača („Narodne novine“ RH, broj 19/07) i
članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni
tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 22. sjednici, održanoj 09. ožujka 2009.
godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za popis birača
1. Osniva se Povjerenstvo za popis birača za područje općine Pitomača, a u Povjerenstvo
se imenuju:
IVAN ERHATIĆ iz Dinjevca, S. Radića 16a, za predsjednika,
TOMISLAV LOVREKOVIĆ iz Pitomače, J.J. Strossmayera 26, za zamjenika predsjednika,
DANIJEL PETKOVIĆ iz Pitomače, Dravska 30, za člana,
TOMO FILIPOVIĆ iz Pitomače, Tina Ujevića 8, za člana,
MONIKA ŠIPEK iz Dinjevca, V. Nazora 75, za zamjenika člana,
PETAR ĆULUMOVIĆ iz Pitomače, A. Mihanovića 28, za zamjenika člana.
2. Povjerenstvo će u skladu sa člankom 34., 35. i 36. Zakona o popisima birača izvršiti
provjeru pravilnosti popisa birača, odlučivati o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak
popisa birača koje ne uvaži Ured državne uprave Virovitičko - podravske županije (nadležna
služba).
3. Nakon utvrđivanja da je popis birača pravilno sastavljen potpisuje ga predsjednik i
članovi Povjerenstva, te ga ovjeravaju pečatom Općinskog vijeća.
4. U postupku rješavanja zahtjeva za upis u popis birača, Povjerenstvo za popis birača
donijeti će rješenje o svakom neusvojenom zahtjevu za upis u roku od tri dana od dana primitka
zahtjeva i dostaviti ga podnositelju zahtjeva.
5. Mandat izabranih članova traje do završetka izbora za članove predstavničkog tijela
Općine Pitomača u 2009. godini.
6. Ova odluka objaviti će se u «Službenim novinama» općine Pitomača.
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Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ RH, broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00 i 59/01,
107/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07), članka 69. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 39.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i
1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 22. sjednici održanoj 09. ožujka 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O OPĆINSKOM POREZU NA TVRTKU ILI NAZIV
Članak 1.
U članku 5. stavku 1. alineja 6. Odluke o općinskom porezu na tvrtku ili naziv („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 8/01- pročišćeni tekst i 4/02), iza riječi „kovač“ dodaje se tekst:
„bačvar, bakrokotlar, brusač-oštrač, četkar, dimnjačar, graver, izrađivač suvenira na tradicijski
način, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač (izrađivač predmeta od slame i pruća),
krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), krovopokrivač, krznar, lončar, mlinar, mesarkobasičar, pećar (izrada i slaganje keramičarskih peći), pismoslikar, proizvođač domaćih kolača,
remenar, restauriranje, staklar, svjećar, medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na tkalačkom stanu,
urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar,“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
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Temeljem članka 58. stavak 1. i 58a. Zakona o trgovini (''Narodne novine'' RH, broj
87/08 i 116/08) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj
1/06- pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 22. sjednici održanoj 09.
ožujka 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovine na malo
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
(u daljnjem tekstu: prodavaonice) od ponedjeljka do subote.

Članak 2.
Prodavaonice iz članka 1. ove odluke mogu započeti s radom najranije u 6,00 sati i
završiti s radom najkasnije do 21,00 sata.

Članak 3.
Iznimno od odredbi članka 2. ove odluke:
- kiosci za prodaju tiska, cvijeća i svijeća
- specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća i svijeća
mogu započeti s radom najranije u 6,00 sati i završiti s radom najkasnije u 24,00 sata.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu prodavaonica
i drugih oblika trgovine na malo („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/01).

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.
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Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» RH, broj
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće na 23. sjednici, održanoj dana 14. travnja 2009.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području općine Pitomača
I.
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
na području općine Pitomača, pristigle po natječaju objavljenom 4. kolovoza 2008. godine u «Glasu
Slavonije», a koji je objavilo i provelo Općinsko vijeće Općine Pitomača i to:

Kat.općina
KLADARE

BLOK/
č.k.br
1

KLADARE

2

KLADARE

3

KLADARE

4

Prezime i
ime/Naziv
PRESEČAN
ĐURĐICA
KLEMENČIĆ
IVAN
KLEMENČIĆ
IVAN
KUKAVICA PG

KLADARE

5

KUKAVICA PG

KLADARE

6

KUKAVICA PG

KLADARE

7

KLADARE I
PITOMAČA
KLADARE I
PITOMAČA
PITOMAČA

1

PITOMAČA

2

PITOMAČA

3

PITOMAČA

4

PITOMAČA

5

MAKVIĆ
BRANKO
BASTALIĆ
MATO
KLEMENČIĆ
IVAN
PRESEČAN
IVICA
BASTALIĆ
MATO
BASTALIĆ
MATO
BASTALIĆ
MATO
ŠOKEC ĐURO

PITOMAČA

6

KESERICA
MARIJA

PITOMAČA

7

PITOMAČA

8

KOVAČ
TOMISLAV
ILA IVAN

PITOMAČA

9

ILA IVAN

2
1

Adresa
DINJEVAC, V.
NAZORA 105
DINJEVAC, S.
RADIĆA 13
DINJEVAC, S.
RADIĆA 13
PITOMAČA, M.P.
MIŠKINE 93
PITOMAČA, M.P.
MIŠKINE 93
PITOMAČA, M.P.
MIŠKINE 93
OTROVANEC 46
DINJEVAC,
S.RADIĆA 5
DINJEVAC, S.
RADIĆA 13
DINJEVAC, S.
RADIĆA 11
DINJEVAC,
S.RADIĆA 5
DINJEVAC,
S.RADIĆA 5
DINJEVAC,
S.RADIĆA 5
PITOMAČA,
DRAVSKA 287
PITOMAČA,
VINOGRADSKA
126
PITOMAČA,
DRAVSKA 252A
DINJEVAC,
V.NAZORA 30
DINJEVAC,
V.NAZORA 30

Površina
(ha)
6,7892

Ponuđena
cijena (kn)
2.737,40

3,1276

1.200,22

10,6848

4.308,12

7,5210

3.050,04

0,6063

244,46

0,8431

339,94

9,9338

4.649,34

7,8848

3.235,26

11,4050

4.680,76

7,8086

3.527,54

1,2678

520,24

4,0348

1.806,98

0,6301

290,02

4,5258

2.737,20

4,7110

2.849,22

13,6880

8.278,50

18,4227

11.142,04

9,9989

6.047,34

PITOMAČA

10

OTROVANEC 33

11

FRANJIĆ
DARKO
ČOR EMIL

26,5947

16.084,48

PITOMAČA

KRIŽNICA 53

7,2872

2.938,20

PITOMAČA

12

ČOR EMIL

KRIŽNICA 53

6,0562

2.441,86

PITOMAČA

13

ŠOKEC JOSIP

2,3069

930,14

PITOMAČA

14

13,8858

5.773,16

PITOMAČA

15

KRIŽNICA 9

2,9047

1.460,64

PITOMAČA

16

KRIŽNICA 17

7,0644

3.054,60

PITOMAČA

17

VELIČAN
DARKO
MATOČEC
MARIJAN
VELIČAN
DARKO
VARGA NADA

PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
KRIŽNICA 17

KRIŽNICA 10

4,0085

1.306,30

PITOMAČA

18

VARGA NADA

KRIŽNICA 10

19,6527

7.798,62

PITOMAČA

19

KRIŽNICA 6

12,4334

4.474,68

PITOMAČA

21

LOVRENČIĆ
IVAN
DOŠLIN
FRANJO

28,2435

8.918,58

PITOMAČA

22

15,9477

4.987,76

PITOMAČA

23

8,0382

2.364,12

PITOMAČA

24

PITOMAČA,
VINOGRADSKA
193
PITOMAČA,
DRAVSKA 100
PITOMAČA,
ŠAŠNATO POLJE
10
KLADARE 4

21,6426

6.047,26

PITOMAČA

26

KRIŽNICA 17

6,7899

2.363,44

PITOMAČA

27

2,4037

1.130,70

PITOMAČA

28

1,4628

680,44

PITOMAČA

29

CETIN
SPOMENKO
ŠOKEC JOSIP

PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
KRIŽNICA 15

2,0799

1.038,90

PITOMAČA

30

ŠOKEC JOSIP

1,5840

745,12

PITOMAČA

31

4,3225

1.827,42

PITOMAČA

32

9,6031

4.078,24

PITOMAČA

33

12,0425

5.495,66

PITOMAČA

34

10,9027

4.928,74

PITOMAČA

35

20,7991

8.515,08

PITOMAČA

36

15,4847

7.122,02

PITOMAČA

37

ŠMIT
KATARINA
FERIĆ FONJAK
JELENA OPG
RENGEL
MARIO
RENGEL
MARIO
SABLJAK
ŽELJKO
ĐAKIĆ
BILJANA
PUHAČ
SLAVKO

PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
DINJEVAC, V.
NAZORA 53
PITOMAČA,
DRAVSKA 247 F
VELIKA
ČREŠNJEVICA 39
VELIKA
ČREŠNJEVICA 39
PITOMAČA,
GAJEVA 284
KRIŽNICA 37

6,4027

3.011,84

ŠELIMBER
MARIJAN
TUROPOLEC
MARIJAN
DRAŠKO
D.O.O.
VELIČAN
DARKO
ŠOKEC JOSIP

PITOMAČA,
DRAVSKA 295

PITOMAČA

38

PUHAČ
SLAVKO
MATEJAK
VJEKOSLAV
VUČETA
TIHOMIR
VUČETA
TIHOMIR
ĐAKIĆ
BILJANA
PUHAČ
SLAVKO
SESVEČAN
ĐURĐA
SESVEČAN
ĐURĐA
ČOR
ALEKSANDAR
KUKEC
MIROSLAV
KUKEC
MIROSLAV
NACHTBERGER
STJEPAN
KUKEC
MIROSLAV
KUKEC
MIROSLAV
SESVEČAN
JOSIP
MATEJAK
VJEKOSLAV
ČOR EMIL

PITOMAČA
DRAVSKA 295
KRIŽNICA 50

6,9337

3.261,62

PITOMAČA

39

3,4761

1.551,16

PITOMAČA

40

KRIŽNICA 73

5,7763

2.717,18

PITOMAČA

41

KRIŽNICA 73

9,1883

4.565,52

PITOMAČA

42

KRIŽNICA 37

13,8676

6.523,32

PITOMAČA

43

PITOMAČA,
DRAVSKA 295
KRIŽNICA 42

5,8213

2.738,34

PITOMAČA

44

2,2727

1.069,08

PITOMAČA

45

KRIŽNICA 42

2,3007

1.082,24

PITOMAČA

46

KRIŽNICA 25

21,5219

10.123,00

PITOMAČA

47

KRIŽNICA 60

10,9500

5.050,00

PITOMAČA

48

KRIŽNICA 60

7,6652

3.604,00

PITOMAČA

49

KRIŽNICA 59

1,8164

854,44

PITOMAČA

50

KRIŽNICA 60

2,3404

1.100,92

PITOMAČA

51

KRIŽNICA 60

3,0687

1.443,52

PITOMAČA

52

KRIŽNICA 47

5,5428

2.607,34

PITOMAČA

53

KRIŽNICA 42

1,8555

374,07

PITOMAČA

54

KRIŽNICA 53

5,0490

2.035,76

PITOMAČA

55

STARI GRADAC,
M. TITA 48
KRIŽNICA 15

3,7822

1.779,14

0,6125

288,12

7670

ARAGOVIĆ
ŽELJKO
CETIN
SPOMENKO
ŠOKEC JOSIP

PITOMAČA

7646

PITOMAČA

1,7210

925,20

PITOMAČA

7680

ŠOKEC JOSIP

1,0833

509,58

PITOMAČA

7752

ŠOKEC JOSIP

0,4431

238,22

PITOMAČA

8654

3,1139

1.464,78

PITOMAČA

7837/7

SABLJAK
ŽELJKO
GRGAČIĆ
ŽELJKO

3,5251

1.895,10

PITOMAČA

8664/1

5,1102

2.403,84

PITOMAČA

6695/2

5,0375

3.046,68

PITOMAČA I
i PITOMAČA

VELIKO
POLJE

PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
PITOMAČA, LJ.
GAJA 308
PITOMAČA,
GAJEVA 284
PITOMAČA, TRG
KRALJA
TOMISLAVA 18
STARI GRADAC,
M.TITA 48
PITOMAČA,
DRAVSKA 50
TURNAŠICA,
GORNJI

10,6929

4.819,88

ARAGOVIĆ
ŽELJKO
KIRIN
VALERIJA
MARTINUŠIĆ
IVAN

II

PODARŠANJ 46

STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC

1

POLJAK JOSIP

2

POLJAK VLADO

3

FIČKO TOMO

4

RENGEL
ŽELJKO
MATAN
MLADEN
ŠAMU MARKO

21

GEODETJAGAR

STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC

22

25

SESVEČAN
ZDRAVKO
TRGOVINA NA
VELIKO I MALO
SESVEČAN
ZDRAVKO
ŠAMU MLADEN

26

SABO MARIJAN

5
6
7
8
9

SESVEČAN
IVAN
SLAVIČEK PG

12

D-H
PLASTENICI
ARAGOVIĆ
MARIN
SABLJAK
MLADEN
ŠAMU MARKO

13

VIDA ROBERT

14

SMILJANIĆ
MARINA
ARAGOVIĆ
ŽELJKO
ARAGOVIĆ
ŽELJKO
SMILJANIĆ
MARINA
PARADINOVIĆ
ĐURO
VELIČAN
DAMIR
PENZER IVICA

10
11

15
16
17
18
19
20

23
24

STARI GRADAC,
M. TITA 51
STARI GRADAC,
V.NAZORA 3
STAROGRADAČKI
MAROF 63A
PITOMAČA, M.P.
MIŠKINE 128
STAROGRADAČKI
MAROF 50
TURNAŠICA,
VATROGASNA 1
STAROGRADAČKI
MAROF 47
STAROGRADAČKI
MAROF 6
STAROGRADAČKI
MAROF 70
STARI GRADAC,
M. TITA 15
PITOMAČA,
GAJEVA 286
TURNAŠICA,
VATROGASNA 1
STARI GRADAC,
M. GUPCA 50
STARI GRADAC,
M. GUPCA 6
STARI GRADAC,
M. TITA 48
STARI GRADAC,
M. TITA 48
STARI GRADAC,
M. GUPCA 6
STARI GRADAC,
M.TITA 41
STARI GRADAC,
V. NAZORA 145
STARI GRADAC,
V. NAZORA 116
PITOMAČA, TRG
KRALJA
TOMISLAVA 14
STAROGRADAČKI
MAROF 47
PITOMAČA,
GAJEVA 22
STAROGRADAČKI
MAROF 47
TURNAŠICA,
VATROGASNA 1
SEDLARICA 105

10,1170

5.441,16

8,0647

3.422,30

5,7549

2.113,20

10,3590

3.803,82

8,9189

3.820,86

8,5603

3.209,38

17,5044

6.630,46

10,2243

4.942,12

1,7265

684,62

2,3017

934,48

2,0015

817,38

8,7519

3.630,42

3,4743

1.275,76

4,9372

1.812,94

4,8868

1.794,44

5,8507

2.148,38

3,6160

1.391,66

6,3085

2.382,22

7,9665

2.800,00

6,9919

2.567,42

13,1793

7.098,36

11,4906

5.865,26

6,4935

3.179,22

3,2503

1.392,42

9,5315

4.666,62

6,6444

2.583,94

STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC
STARI
GRADAC

27

PENZER IVICA

28

ŽIVKO IVAN

30

DUDAŠEK
MIHAEL
TOMO FIČKO

31
32
33
1208/48

ARAGOVIĆ
MARIN
SESVEČAN
ZDRAVKO
SLAVIČEK PG

STARI GRADAC,
V. NAZORA 116
PITOMAČA,
LJ.GAJA 164
STAROGRADAČKI
MAROF 25
STAROGRADAČKI
MAROF 63A
STARI GRADAC,
M. TITA 15
STAROGRADAČKI
MAROF 47
STAROGRADAČKI
MAROF 6

6,8848

3.321,00

17,9224

8.774,80

18,1278

9.632,58

19,1946

8.856,94

9,4043

4.028,80

1,7264

845,24

1,7264

845,24

II.
Na temelju ove Odluke, općinski načelnik i podnositelj ponude sklopiti će ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Pitomača za:
- poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za zakup daje se u zakup na
rok do 10 godina,
- poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za zakup, a dijelom ili u cijelosti
nalazi se u inundacijskom pojasu, daje se u zakup na rok do 5 godina, odnosno do privođenja namjeni
od strane Hrvatskih voda,
- poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za prodaju daje se u zakup
na rok do 10 godina, odnosno do uređenja imovinsko-pravnih odnosa, izvršenja geodetskokatastarske izmjere kojom će se utvrditi stanje zemljišta, te upisa Republike Hrvatske u zemljišne
knjige,
- poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za povrat daje se u zakup na rok do
10 godina, odnosno do pravomoćnog rješenja o povratu,
- poljoprivredno zemljište koje je Programom predviđeno za ostale namjene daje se u
zakup na rok do 10 godina, odnosno do dobivanja građevinske ili lokacijske dozvole,
nakon dane suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Pitomača o
izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine
Pitomača, Klasa: 021-05/08-01/23, Urbroj: 2189/16-08-4, od 28. listopada 2008. godine („Službene
novine“ Općine Pitomača broj 6/08).

KLASA: 021-05/09-01/18
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 14. travnja 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. i članka 115. stavka 2. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 1/06-pročišćeni tekst i 1/07), te prijedloga Općinskog načelnika
za promjenu Statuta Općine Pitomača i Mišljenja Komisije za Statut i Poslovnik Općine Pitomača,
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 23. sjednici održanoj dana 14. travnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se prijedlog za promjenu Statuta Općine Pitomača.
2. Promjene predmetnog Statuta vezane su uz prestanak djelovanja poglavarstva kao
kolektivnog izvršnog tijela, te izbor i djelokrug rada Općinskog načelnika koji preuzima sve
zadaće i poslove Poglavarstva shodno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi. Promjenama će biti obuhvaćeno i poglavlje Statuta pod nazivom
„Upravni odjeli i službe lokalne samouprave“.
3. Prijedlog iz točke 1. ovog Zaključka uputiti će se Komisiji za Statut i Poslovnik, koja je
dužna u roku od četrdeset i pet dana od dana primitka istog podnijeti prijedlog Statuta
predsjedniku Općinskog vijeća radi uvrštenja u prijedlog dnevnog reda sjednice Općinskog
vijeća.
4. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 2189/16-09-05
Pitomača, 14. travanj 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ RH, broj
152/08) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 23. sjednici održanoj dana 14.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Pokreću se aktivnosti izmjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Pitomača sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“ RH, broj 152/08).
2. Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove Općine Pitomača.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/09-01/18
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 14. travanj 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 36.
sjednici, održanoj 21. siječnja 2009. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o namjeni sredstava od zakupa poslovnog prostora
na području općine Pitomača u 2009. godini
Članak 1.
Prihod Proračuna Općine Pitomača u 2009. godini, skupina 64 - prodi od imovine,
osnovni račun 64221 - prihodi od zakupa nekretnina, usmjerava se na slijedeće korisnike:
1. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Đurđicom Dent iz
Grabrovnice 39, utrošiti će se za održavanje prostora koji koristi ili namjenu koju odredi Vijeće
mjesnog odbora naselja Grabrovnica,
2. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa „Tehnohit-hr“ vl. Mladen
Balić, Pitomača, Dragutina Domjanića 26, utrošiti će se za održavanje prostora koji koristi ili
namjenu koju odredi Vijeće mjesnog odbora naselja Pitomača,
3. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Snežanom Šamu iz
Turnašice, Vinogradska 30, utrošiti će se za održavanje prostora koji koristi ili namjenu koju
odredi Vijeće mjesnog odbora naselja Turnašica,
4. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Trgovačkim obrtom
„Veličan“ vl. Marina Veličan, Velika Črešnjevica 135, utrošiti će se za održavanje prostora koji
koristi ili namjenu koju odredi Vijeće mjesnog odbora naselja Velika Črešnjevica,
5. 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 Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Gradac,
6. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa «Radio Pitomača» d.o.o.
Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, utrošiti će se za podmirenje troškova korištenja usluga
elektronskih medija,
7. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa HZZO, Zagreb,
Margaretska 3, utrošiti će se za podmirenje troškova materijala i sredstava za čišćenje i
održavanje,
8. prihod po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključen sa Hrvatskim zavodom za
poljoprivredno savjetodavnu službu, Zagreb, Kačićeva 9/III, utrošiti će se za podmirenje
troškova materijala i sredstava za čišćenje i održavanje.

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2009. godine.

KLASA: 022-05/09-01/8
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 21. siječnja 2009.

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) i prijedloga Savjeta za kulturu Općine Pitomača, Općinsko
poglavarstvo na svojoj 38. sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje
javnih potreba u kulturi za 2009. godinu
1. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za
2009. godinu raspodijeliti će se slijedećim korisnicima:
PLAN
2008.

KORISNIK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja“

70.000,00

HPGD “Sloga” Pitomača
KUD “Pitomačanka” Pitomača
Limena glazba 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
Kazalište, koncerti, izložbe, kazalište, knjige
Sredstva rezerve
UKUPNO

26.500,00
28.500,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
10.500,00
3.000,00
1.200,00
1.200,00
600,00
6.500,00
35.000,00
47.000,00
2.000,00
250.000,00

2. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/09-01/17
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 20. veljače 2009.
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) i prijedloga Savjeta za kulturu Općine Pitomača, Općinsko
poglavarstvo na svojoj 38. sjednici održanoj 20. veljače 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
ostalih udruga na području općine Pitomača za 2009. godinu
1. Sredstva za financiranje javnih potreba ostalih udruga na području općine Pitomača za
2009. godinu raspodijeliti će se slijedećim korisnicima:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KORISNIK:
Udruga voćara, vinogradara i podrumara "Aršanj" Pitomača
Udruga povrtlara, voćara i vinogradara općine Pitomača
Udruga pčelara Bagrem Pitomača
Udruga liječenih alkoholičara “Pitomača”
Humanitarna udruga «Podravsko sunce» Pitomača
Astronomsko društvo Pitomača
Udruga pitomačkih informatičara i network gamera "PING"
Pitomača
Udruga umirovljenika Općine Pitomača
Odred izviđača «Bilogorci» Sedlarica
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničkokriževačke i Virovitičko-podravske županije, Đurđevac
Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije VTC
Udruga gluhih i nagluhih Virovitica
Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i
ostalih tjelesnih invalida, Virovitica
Udruga invalida rada
UKUPNO

PLAN 2009.
5.340,00
3.560,00
1.780,00
1.780,00
2.670,00
4.450,00
7.120,00
8.900,00
4.450,00
4.450,00
1.780,00
890,00
1.780,00
890,00
50.000,00

2. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-05/09-01/18
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 20. veljače 2009.
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 38. sjednici održanoj 20.
veljače 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o subvencioniranju troškova pregleda na trihinelozu
1. Općina Pitomača, počevši od 20. veljače 2008. godine, vršiti će subvencioniranje
troškova pregleda na trihinelozu u iznosu od 45,00 kuna po pregledu, što ga obavlja nadležna
veterinarska služba.
2. Tijekom 2009. 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
2009. 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: 022-05/09-01/42
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 20. veljače 2009.
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), i zamolbe Sanje Vranek iz Zagreba, Božidara Magovca 18,
Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 38. sjednici, održanoj 20. veljače 2009.
godine, donijelo je

ODLUKU
1. Sanja Vranek iz Zagreba, Božidara Magovca 18, istovjetna sa Sanjom Vranek iz
Pitomače, Vinogradska 105, razrješuje se dužnosti člana Savjeta za kulturu Općine Pitomača
zbog promjene boravišta.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/09-01/15
URBROJ: 2189/16-09-13
Pitomača, 20. veljače 2009.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ RH, broj
106/99, 139/04-pročišćeni tekst i 174/04) i članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 1/06-pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo Općine
Pitomača na svojoj 40. sjednici, održanoj 24. ožujka 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na imenovanje zapovjednika DVD-ova
na području općine Pitomača
Članak 1.
Vatrogasnoj zajednici Općine Pitomača daje se suglasnost na imenovanje
-

gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.
gosp.

NEVENA MILANOVIĆA za zapovjednika DVD-a VELIKA ČREŠNJEVICA,
IVICE HERAKA za zapovjednika DVD-a GRABROVNICA,
MATE BASTALIĆA za zapovjednika DVD-a DINJEVAC,
JOSIPA NEMETA za zapovjednika DVD-a TURNAŠICA,
DARIA RAKITNIČANA za zapovjednika DVD-a OTROVANEC,
MARIJANA ŠTUKARA za zapovjednika DVD-a SEDLARICA,
VLADE SESVEČANA za zapovjednika DVD-a STAROGRADAČKI MAROF,
MARIA VRBASLIJE za zapovjednika DVD-a STARI GRADAC,
MILANA LAZARA za zapovjednika DVD-a MALA ČREŠNJEVICA,
ZDRAVKA FRASA za zapovjednika DVD-a KLADARE,
JOSIPA SESVEČANA za zapovjednika DVD-a KRIŽNICA,
LIVIA LAUŠA za zapovjednika DVD-a PITOMAČA.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/09-01/58
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 24. ožujka 2009.

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 Općine Pitomača, na 40. sjednici održanoj 24. ožujka
2009. godine donijelo je

ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi na području općine Pitomača za
2009. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste proizvodnje u poljoprivredi za koje se u 2009. godini
dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu općinska subvencija), opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općinske subvencije.

Članak 2.
Općina Pitomača poljoprivrednike će poticati kroz slijedeće modele:
1. subvencioniranjem nabavke sadnog materijala voćaka,
2. subvencioniranjem nabavke sadnog materijala vinove loze,
3. subvencioniranjem postupka dobivanja oznake kontroliranog zemljopisnog porijekla vina,
4. subvencioniranjem troškova umjetnog osjemenjivanja goveda,
5. subvencioniranjem troškova pregleda na trihinelozu.

Članak 3.
Korisnici općinske subvencije iz članka 2. točke 1. do 3. ove Odluke jesu isključivo ona
poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne
uprave u Virovitičko-podravskoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), imaju prebivalište odnosno sjedište
na području općine Pitomača, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže
općinsku subvenciju na području općine Pitomača.
Korisnici općinske subvencije iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke jesu isključivo ona
poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik proizvođača grožđa i vina u Uredu državne uprave
u Virovitičko-podravskoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik).

Članak 4.
Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije iz članka 2. točke 1., 2. i 3. ove Odluke
koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 kuna.

Članak 5.
Općinska subvencija iz članka 2. točke 1. i 2. korisnicima se isplaćuje jednokratno, jednom
godišnje i to nakon obavljene sadnje, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
Općinska subvencija iz članka 2. točke 3. korisnicima se isplaćuje po dobivanju rješenja
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odnosno podnošenja zahtjeva od strane korisnika.
1. Subvencioniranje nabavke sadnog materijala voćaka:

Članak 6.
Korisnici ovog vida poticaja mogu biti pravne i fizičke osobe s područja općine Pitomača koji
podižu trajne nasade sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (“Narodne
novine” RH broj 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06, 134/07 i 85/08).
Korisnici iz članka 6. stavka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 4,00 kune
po komadu kupljene voćne sadnice i 8,00 kuna po komadu kupljene sadnice oraha.

Članak 7.
Potencijalni korisnik općinske subvencije za nabavu sadnog materijala voćaka i vinove loze
dužan je dostaviti:
- zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima, podacima o sortimentu, broju sadnica i
lokaciji (katastarski brojevi čestica) gdje je sadnja izvršena,
- preslik Uvjerenja o upisu čestica na kojima se podiže trajni nasad u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,

- preslik računa o kupnji deklariranog sadnog materijala kojim se podiže trajni nasad,
- preslike otpremnice i deklaracije za kupljeni sadni materijal,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu da je sadnja obavljena i u
skladu s podacima navedenim u zahtjevu (original).
2. Subvencioniranje nabavke sadnog materijala vinove loze:

Članak 8.
Korisnici ovog vida poticaja mogu biti pravne i fizičke osobe s područja općine Pitomača koji
podižu trajne nasade sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (“Narodne
novine” RH broj 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06, 134/07 i 85/08).
Korisnici iz članka 6. stavka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 2,00 kune
po komadu kupljenog loznog cijepa.

Članak 9.
Potencijalni korisnik općinske subvencije za nabavu sadnog materijala voćaka i vinove loze
dužan je dostaviti:
- zahtjev za sufinanciranje sadnica s osobnim podacima, podacima o sortimentu, broju sadnica i
lokaciji (katastarski brojevi čestica) gdje je sadnja izvršena,
- preslik Uvjerenja o upisu čestica na kojima se podiže trajni nasad u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
- preslik računa o kupnji deklariranog sadnog materijala kojim se podiže trajni nasad,
- preslike otpremnice i deklaracije za kupljeni sadni materijal,
- preslik Prijave za upis u Upisnik Proizvođača grožđa i vina,
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu da je sadnja obavljena i u
skladu s podacima navedenim u zahtjevu (original).
3. Subvencioniranje postupka dobivanja oznake kontroliranog zemljopisnog porijekla
vina

Članak 10.
Korisnici ovog vida poticaja mogu biti pravne i fizičke osobe s područja općine Pitomača koje
postupak provode sukladno Pravilniku o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (Narodne novine
RH, broj 159/04,14/05, 42/05, 62/05, 3/06, 37/06, 76/06, 44/07,118/07,133/07) i Pravilniku o
označavanju vina oznakom zemljopisnog porijekla (Narodne novine RH, broj 07/05).
Korisnici iz prethodnog stavka ove Odluke ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 1.000,00
kuna po zahtjevu.

Članak 11.
Potencijalni korisnik općinske subvencije za provođenje postupka dobivanja oznake
zemljopisnog porijekla vina dužan je dostaviti:
- zahtjev za sufinanciranje s osobnim podacima, podacima o sortimentu, površini vinograda i
lokaciji (katastarski brojevi čestica) vinograda,
- preslik Rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o označavanju vina
oznakom zemljopisnog porijekla,
- preslik uplatnice o plaćenoj upravnoj pristojbi za izdavanje rješenja o označavanju vina oznakom
zemljopisnog s geografskim porijeklom,
- preslik Prijave za upis u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina.
4. Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja goveda:

Članak 12.
Općinska subvencija troškova umjetnog osjemenjivanja goveda iznosi 158,00 kuna po pregledu,
a isplaćuje se u gotovini ili na žiro-račun, na temelju predočenja računa o izvršenom osjemenjivanju,
ispostavljenog od nadležne veterinarske službe.
5. Subvencioniranje troškova pregleda na trihinelozu:

Članak 13.
Općinska subvencija troškova pregleda na trihinelozu iznosi 44,90 kuna po pregledu, a isplaćuje
se u gotovini ili na žiro-račun, na temelju predočenja računa o obavljenom pregledu na trihinelozu
ispostavljenog od nadležne veterinarske službe.
Tijekom kalendarske godine svako domaćinstvo može ostvariti pravo na subvenciju tri
obavljena pregleda nadležne veterinarske službe.

Članak 14.
Općinska subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom. Zahtjevi za općinsku subvenciju dostavljaju se na propisanom obrascu uz pripadajuću
dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih zahtjeva i do utroška sredstava.

Članak 15.
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove, nakon provjere dostavljene
dokumentacije, izrađuje prijedloge lista o subvencioniranju koje dostavlja Općinskom poglavarstvu.
Općinsko poglavarstvo donosi odluku o dodjeli subvencija.

Članak 16.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavlja Upravni odjel za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove, a odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun
korisnika općinske subvencije.

Članak 17.
Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz
svih općinskih subvencija u narednih pet godina.

Članak 18.
Sredstva za općinske subvencije iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine
Pitomača za 2009. godinu, Program poticanje razvoja gospodarstva, Projekt poticanje poljoprivredne
proizvodnje, osnovni račun 37212 - Pomoć obiteljima i kućanstvima, Sufinanciranje stočarstva i trajnih
nasada.

Članak 19.
Općinsku subvenciju mogu ostvariti samo ona obiteljska poljoprivredna gospodarstva i
domaćinstva koja nemaju nikakvih dugovanja prema Proračunu Općine Pitomača.

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka o povratu sredstava za umjetno
osjemenjivanje goveda („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/03) i Odluka o subvencioniranju
troškova pregleda na trihinelozu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/08).

Članak 21.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/09-01/65
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 24. ožujka 2009.
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 na svojoj 40. sjednici održanoj 24.
ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU
1. Utvrđuje se da roditelji koji u dječjem vrtiću „Potočnica“ Pitomača istovremeno koriste
usluge njege, odgoja i zaštite djece za četvero i više djece, oslobođeni su plaćanja navedenih
usluga za četvrto i svako daljnje dijete.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-05/09-01/64
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 24. ožujka 2009.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

