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2.
Na temelju članka 38.l Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“
RH broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00,
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03,
132/06 i 73/08), članka 68. stavak 1. Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ RH broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) i članka 40. i 104. stavak 1. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača,
broj
5/09-pročišćeni
tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE
PITOMAČA
Članak 1.
U članku 3. točki 3. Odluke o
općinskim
porezima
Općine
Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
10/09) iza riječi „odmor“ briše se točka,
stavlja se zarez i točka 4. koja glasi „porez na
nekorištene poduzetničke nekretnine“.

Članak 2.

Iza članka 19. dodaje se naslov i članci 19.a,
19.b, 19.c, 19.d koji glase:
„4.
Porez
na
poduzetničke nekretnine

nekorištene

Članak 19.a
Porez na nekorištene poduzetničke
nekretnine
plaća
se
za
nekretnine
namijenjene
obavljanju
poduzetničke
djelatnosti (proizvodni i drugi poslovni
prostor) koje se ne koriste.
Pod
nekorištenim
poduzetničkim
nekretninama iz stavka 1. ovog članka
smatraju se nekretnine u kojoj se ne obavlja
djelatnost godinu dana.

Članak 19.b
Obveznik poreza na nekorištene
poduzetničke nekretnine je fizička ili pravna
osoba, vlasnik nekretnina.
Osnovica poreza na nekorištene
poduzetničke nekretnine je korisna površina
nekretnine izražena u četvornim metrima.

Članak 19.c
Porez iz članka 19.a ove Odluke plaća
se na slijedeći način:

- vlasnici poduzetničkih nekretnina
koje se ne koriste od dvanaest do dvadeset
četiri mjeseca plaćaju godišnje 10,00 kuna po
četvornom
metru
korisne
površine
nekorištene poduzetničke nekretnine,
- vlasnici poduzetničkih nekretnina
koje se ne koriste duže od dvadeset četiri
mjeseca plaćaju godišnje 15,00 kuna po
četvornom
metru
korisne
površine
nekorištene poduzetničke nekretnine.
Porez iz prethodnog stavka ne plaća
se na nekretnine koje su povjerene na
privremeno upravljanje Općini Pitomača, te
na nekretnine koje imaju svojstvo kulturnog
dobra prema Zakonu o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“ RH, broj
69/99, 151/03, 157/03 i 87/09).
Općinsko vijeće Općine Pitomača
može posebnom Odlukom u cijelosti ili
djelomično osloboditi plaćanja poreza na
nekorištene poduzetničke nekretnine u
slučaju više sile, prirodnih nepogoda ili ako
postoje druge zapreke njihovu korištenju.

Članak 19.d
Obveznici poreza na nekorištene
poduzetničke nekretnine moraju Upravnom
odjelu za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove
Općine Pitomača, dostaviti podatke o
nekorištenim poduzetničkim nekretninama
najkasnije do 31. ožujka godine za koju se
utvrđuje porez.
Porez na nekorištene poduzetničke
nekretnine plaća se u roku od 15 dana od
dana dostave rješenja o utvrđivanju tog
poreza.“

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/10-01/3
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

3.
Na temelju članka 23. st. 1. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
("Narodne
novine" RH, br. 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i
članka 40. Statuta Općine Pitomača
("Službene novine" Općine Pitomača, broj
5/09-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na svojoj 8. sjednici
održanoj 02. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti,
način i mjerila za plaćanje komunalne
naknade na području općine Pitomača i to:
- naselja u kojima se naplaćuje komunalna
naknada,
- obveznici plaćanja komunalne naknade,
- način utvrđivanja visine komunalne
naknade,
- područja zona u općini Pitomača,
- koeficijente zona (Kz) u općini Pitomača,
- koeficijente namjene (Kn) za poslovni
prostor i za građevinsko zemljište koje služi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
- rokovi plaćanja komunalne naknade,
- korištenje odnosno namjena sredstava
komunalne naknade,
- nekretnine važne za općinu Pitomača koje
se u potpunosti ili djelomično oslobađaju
plaćanja komunalne naknade,
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos
za slučaj cjelokupnog ili djelomičnog
oslobođenja,
- druga pitanja od važnosti za provedbu
Odluke.

Članak 2.
Komunalna naknada plaća se za
zemljište koje se nalazi unutar građevinskog
područja naselja kao i za objekte stambene i
poslovne
namjene
unutar
i
izvan
građevinskog područja naselja na kojima se
obavljaju najmanje komunalne djelatnosti
održavanje javnih površina, održavanje
nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su

opremljene najmanje pristupnom cestom,
objektima za opskrbu električnom energijom i
vodom prema mjesnim prilikama, te čine
sastavni dio infrastrukture općine Pitomača.

Članak 3.
Građevinskim zemljištem u smislu
ove Odluke smatra se zemljište koje se nalazi
unutar granica građevinskog
područja
naselja, a na kojemu se u skladu sa
prostornim planom mogu graditi građevine za
stambene, poslovne, športske i druge
namjene.
Neizgrađenim
građevinskim
zemljištem smatra se zemljište iz stavka 1.
ovog članka na kojemu nije izgrađena
nikakva građevina ili na kojem postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije
potrebno odobrenje za gradnju ili se na
njemu nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Pitomača za
svaku kalendarsku godinu u skladu s
predvidivim sredstvima i izvorima financiranja
donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz prethodnog
članka, do roka određenog zakonom za
donošenje proračuna.
Programom iz stavka 1. ovog članka
obvezatno se utvrđuje:
opis i opseg poslova održavanja s
procjenom
pojedinih
troškova,
po
djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Općinski načelnik dužan je do kraja
ožujka svake godine, podnijeti Općinskom
vijeću izvješće o izvršenju Programa iz stavka
1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku
godinu.

Članak 4.
Komunalnu
naknadu
plaćaju
vlasnici, odnosno korisnici (u nastavku:
obveznici):
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
5. neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Komunalnu
naknadu
plaćaju
vlasnici, a korisnici u slučaju kada su obvezu
plaćanja vlasnici prenijeli na njih ugovorom.

Članak 5.
Komunalna naknada je prihod
proračuna Općine Pitomača, a sredstva
ostvarena naplatom komunalne naknade
namijenjena su za financiranje obavljanja
ovih komunalnih djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javnu rasvjetu.
Sredstva prikupljena komunalnom
naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu
održavanja objekata školskog, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja.

II MJERILA I NAČIN UTVRĐIVANJA
VISINE KOMUNALNE NAKNADE

Članak 7.
Visina komunalne naknade određuje
se ovisno o:
- lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se
nalazi nekretnina,
- vrsti nekretnine iz članka 4. stavka 1. ove
Odluke.
Komunalna naknada obračunava se
po m2 površine za stambeni, poslovni i
garažni prostor po jedinici korisne površine
koja se utvrđuje na način propisan Uredbom
o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine („Narodne novine“ RH,
broj 40/97 i 117/05), a za građevno zemljište
po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po m2
obračunske površine nekretnine utvrđuje se
množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice, boda (B),
određene u kunama po m2 (u daljnjem
tekstu: vrijednost boda),
2. koeficijentom zone (Kz),
3. koeficijentom namjene (Kn).
Formula za obračun komunalne
naknade glasi B x Kz x Kn x m2.

Članak 8.

Vrijednost boda (B) određuje
odlukom Općinsko vijeće Općine Pitomača do
kraja studenog tekuće godine za slijedeću
kalendarsku godinu. Vrijednost boda iz ovog
članka jednaka je mjesečnoj visini komunalne
naknade po m2 korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni općine Pitomača.
Ako Općinsko vijeće općine Pitomača
ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog
članka do kraja studenog tekuće godine, za
obračun komunalne naknade
u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost
boda se ne mijenja.

3. zona: naselja Dinjevac, Grabrovnica,
Kladare,
Mala Črešnjevica,
Otrovanec,
Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof,
Turnašica i Velika Črešnjevica.
4. zona: neselje Križnica, te zaseoci
Đuretina, Šašnato Polje i Brestić.

Članak 11.
Za pojedinu zonu utvrđuju
koeficijenti zona (Kz) kako slijedi:
- 1. zona, koeficijent 1,00,
- 2. zona, koeficijent 0,83,
- 3. zona, koeficijent 0,67,
- 4. zona, koeficijent 0,50.

se

Članak 9.
Naseljima u smislu prethodnog
članka u općini Pitomača smatraju se naselja:
Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, Križnica, Mala
Črešnjevica, Otrovanec, Pitomača, Sedlarica,
Stari Gradac, Starogradački Marof, Turnašica i
Velika Črešnjevica.

Članak 10.
Na području općine Pitomača
određuju se ukupno četiri zone, kako slijedi:
1. zona: naselje Pitomača i to ulice:
- Ulica Ljudevita Gaja od broja 1 do 179 i 2
do 134,
- Vinogradska ulica od broja 1 do željezničke
pruge i 2 do željezničke pruge,
- Ulica Augusta Šenoe,
- Ulica Petra Preradovića od broja 1 do 5 i 2
do 6,
- Trg kralja Tomislava,
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera građevine
broj 1 i 4, te stambeni niz,
- Ulica Antuna Mihanovića od broja 1 do
željezničke pruge i 2 do željezničke pruge,
- Ulica Dragutina Domjanića od broj 1 do 21c
i od 2 do Ulice Frana Galovića,
- Ulica Petra Krešimira IV,
- Ulica Petra Zrinskog,
- Ulica Braće Radića od broja 1 do 41 i od 2
do 34,
- Dravska ulica od broja 1 do Ulice Stjepana
Sulimanca i od broja 2 do Ulice Petra
Krešimira IV,
- Ulica Stjepana Sulimanca.
2. zona: ostalo područje naselja Pitomača,
osim zaseoka Đuretina, Šašnato Polje i
Brestić.

Članak 12.
Koeficijenti namjene (Kn) utvrđeni
su kako slijedi:
- za stambeni i garažni prostor, koeficijent
1,00,
- za neizgrađeno građevinsko zemljište,
koeficijent 0,05,
- za poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti, koeficijent od 1,00 do 2,00,
- za poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti, koeficijent od 1,00 do 1,50,
- za građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti, a služi za
neposrednu proizvodnju kao što su skladišta
na
otvorenom,
komunikacijske
i
manipulativne površine, 10% koeficijenta
namjene za poslovni prostor,
- za poslovni prostor i neizgrađeni dio
građevinskog zemljišta koje privremeno (do
šest mjeseci) služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti, 50% koeficijenta
namjene za poslovni prostor, ali ne može biti
manji od koeficijenta namjene za stambeni
prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko
zemljište,
- za hotele, apartmanska naselja i kampove
visina godišnje komunalne naknade ne može
biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda
iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima,
apartmanskim naseljima i kampovima koji se
nalaze na području općine Pitomača.

Članak 13.
Rješenje o komunalnoj naknadi
donosi Upravni odjel za gospodarstvo,
proračun i komunalne poslove za kalendarsku
godinu do 31. ožujka tekuće godine s

obvezom plaćanja za tekuću godinu i nadalje,
ako Općinsko vijeće promijeni vrijednost boda
u odnosu na prethodnu godinu.

Članak 14.
Rješenjem o komunalnoj naknadi
utvrđuje se visina komunalne naknade po m2
obračunske površine, obračunska površina i
mjesečni iznos komunalne naknade osim za
nekretnine iz članka 12. alineja 7. ove
Odluke.
Komunalna naknada plaća se u četiri
godišnja obroka, a obveza plaćanja dospijeva
kako slijedi:
- 15. travnja za prvo tromjesečje,
- 15. lipnja za drugo tromjesečje,
- 15. kolovoza za treće tromjesečje,
- 15. studenog za četvrto tromjesečje.
Kontrolu naplate kao i prisilnu
naplatu vrši Upravni odjel za gospodarstvo,
proračun i komunalne poslove Općine
Pitomača, na način i po postupku određenom
propisima o prisilnoj naplati poreza na
dohodak, odnosno dobit.
III
OPĆI UVJETI I RAZLOZI
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA

ZA

Članak 15.
Komunalna naknada ne plaća se za:
- nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača,
čije se održavanje financira iz proračuna, pod
uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne
daju u najam, podnajam, zakup ili podzakup
(ukoliko je dio nekretnine dan u najam,
podnajam, zakup ili podzakup, na njega se
plaća komunalna naknada u skladu s
odredbama ove Odluke),
- nekretnine u vlasništvu Općine koje služe
redovnoj upotrebi mjesnih odbora i dječjeg
vrtića,
- nekretnine u vlasništvu osnovne i srednje
škole, te vjerskih zajednica,
- nekretnine kojima se služi Hrvatska vojska,
ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- poslovne prostorije kojima se koriste
humanitarne organizacije, te neprofitne
udruge građana i organizacija,
- javne i zelene površine na kojima se obavlja
športska djelatnost,

- prometne površine, spomen obilježja i
spomen područja, odlagališta otpada, groblja
i stočna groblja,
- gospodarske zgrade poljoprivrednika.
Navedene nekretnine u cijelosti se
oslobađaju od obveze plaćanja komunalne
naknade za vrijeme dok se koriste za
namjenu zbog koje su oslobođene.

Članak 16.
Kao izvor sredstava iz kojih će se
namiriti iznos za slučaj potpunog ili
djelomičnog
oslobođenja
od
plaćanja
komunalne naknade, utvrđuje se općinski
proračun.

Članak 17.
Obveze plaćanja komunalne naknade
može se u cjelokupnom iznosu ili djelomično
osloboditi obveznik na njegov zahtjev i to:
1. u cjelokupnom iznosu:
obitelj
poginulog
sudionika
Domovinskog rata,
- obitelj koja prima pomoć za
uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb,
- obitelj sa četvero i više malodobne
djece,
- osoba koja je navršila 65 godine
(muškarac) ili 60 godina (žena), a u
kućanstvu nemaju članova sposobnih za
privređivanje i nemaju prihoda koji su veći od
1.000,00 kuna po članu kućanstva,
- fizička ili pravna osoba, korisnik
kredita po
Programu razvoja malog
gospodarstva kroz udruživanje sredstava
ministarstva i općine, za nekretninu stečenu
sredstvima navedenog kredita (kupnja ili
izgradnja), za vrijeme od 01. siječnja naredne
godine, do isteka godine u kojoj obveznik
plaća zadnju ratu kredita u ugovorenom
odnosu,
- fizička ili pravna osoba pravni
slijednik (kupnja, darovanje, sudužništvo,
preuzimanje…) nekretnine oslobođene od
obveze plaćanja pod uvjetom da preuzima i
prava i obveze iz ugovora o kreditu iz točke
2. alineja 2. ovog članka, za vrijeme od 01.
siječnja naredne godine, do isteka godine u
kojoj obveznik plaća zadnju ratu kredita u
ugovorenom odnosu,
2. u djelomičnom iznosu:

- invalidna osoba nesposobna za rad
(minimalna invalidnost 30%), koja ne živi u
zajedničkom kućanstvu koje ostvaruje
dohodak po drugoj osnovi, u visini postotka
invalidnosti,
- invalid Domovinskog rata, u visini
postotka invalidnosti.
Rješenje o privremenom oslobađanju
od obveze plaćanja komunalne naknade
donosi Upravni odjel za gospodarstvo,
proračun i komunalne poslove po zahtjevu
obveznika uz priložene dokaze o ostvarivanju
tog prava sukladno odredbama ove Odluke.
Zahtjev za ishođenje Rješenja o privremenom
oslobođenju od obveze plaćanja komunalne
naknade podnosi se svake kalendarske
godine posebno.

mjeseca, u kojem je obveznik postao
vlasnikom ili korisnikom nekretnine.
Obveznik
plaćanja
komunalne
naknade dužan je u roku 15 dana od dana
nastanka obveze ili promjene osobe
obveznika istu prijaviti u Upravni odjel za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove
uz
dostavu
potrebnih
podataka
i
omogućavanja kontrole podataka, radi
izdavanja novog rješenja.
Obvezniku koji ne postupi sukladno
odredbi stavka 2. ovog članka odrediti će se
kazna u iznosu od 50,00 kuna za fizičke
osobe ili 500,00 kuna za pravne osobe.
Obveza iz stavka 3. ovog članka
utvrđuje se rješenjem Upravnog odjela za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove.

Članak 21.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Protiv rješenja Upravnog odjela za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove
iz članka 13. ove Odluke, obveznik može
izjaviti žalbu Upravnom tijelu Virovitičkopodravske županije u čijem su djelokrugu
poslovi komunalnog gospodarstva u roku od
15 dana od dana primitka rješenja.
Protiv rješenja o prisilnoj naplati iz
članka 14. stavka 3. ove Odluke, obveznik
može
izjaviti
žalbu
Upravnom
tijelu
Virovitičko-podravske županije u čijem su
djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva
u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi
(„Službene novine“ Općine Pitomača, br. 9/01
i 2/04).
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/10-01/4
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

Članak 19.
U objektima koji se koriste kao
stambeni i kao poslovni prostor, naknada se
obračunava posebno za stambeni, a posebno
za poslovni prostor.
U objektima koji se koriste kao
poslovni prostori, naknada se obračunava
posebno za proizvodni prostor, a posebno za
ostali poslovni prostor.
Obveza
plaćanja
komunalne
naknade za objekt isključuje obvezu plaćanja
komunalne naknade za zemljište.

Članak 20.
Obveza
plaćanja
komunalne
naknade nastaje od prvog dana slijedećeg

4.
Na temelju članka 12. Zakona o
financiranju političkih stranaka, nezavisnih
lista i kandidata ("Narodne novine" RH, broj
1/07) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj
5/09-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na sjednici održanoj
02.
veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih

u Općinskom vijeću Općine Pitomača za
2010. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se
sredstva
za
rad
političkih
stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)
za 2010. godinu koja se
osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača za
2010. godinu.

- Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) - 3.400,00
kuna,
- Hrvatskoj stranci pravne države (HSPD) 1.700,00 kuna,
- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim
demokratima (HNS) - 1.700,00 kuna,
- Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci (HSLS)
- 1.700,00 kuna i
- Hrvatskoj stranci umirovljenika (HSU) - 1.
700,00 kuna.

Članak 6.
Članak 2.
U Proračunu Općine Pitomača za
2010. godinu osigurana su sredstva za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog
vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu
razmjerno broju izabranih članova Općinskog
vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća
utvrđuje se iznos sredstava od 1.700,00
kuna.
Za svakog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna
naknada u iznosu od 170,00 kuna.

Naknada troškova iz članka 5. ove
Odluke izvršiti će se s proračunske pozicije
Osnovne funkcije stranaka - tekuće donacije
udrugama građana i političkim strankama,
osnovni račun 38114, u proračunu 2010.
godine, a uplatiti će se na žiro-račun političke
stranke.

Članak 7.
Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove Općine Pitomača.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA:021-05/10-01/5
URBROJ:2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu Općine Pitomača za
2010. godinu razmjerno broju njenih članova
Općinskog vijeća i broju njenih članova
Općinskog vijeća podzastupljenog spola u
iznosima kako slijedi:
- Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 10.370,00 kuna,
- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP) 5.270,00 kuna,

5.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava tekuće rezerve Proračuna

Općine Pitomača za razdoblje od 06.
studenoga do 31. prosinca 2009. godine
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće načelnika o
utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna
Općine Pitomača za razdoblje od 06.
studenoga do 31. prosinca 2009. godine,
kako slijedi:
- OPG Biljana Đakić, Križnica,
financiranje troškova prijevoza mlijeka
7.500,00 kuna,
- Glazbena škola Jan Vlašimsky
Virovitica,
subvencioniranje
troškova
igraonice 880,00 kuna,
Zajednica
udruga
HVIDRA
Virovitica, sufinanciranje troškova aktivnosti
udruge 500,00 kuna,
- Udruga roditelja djece oboljele od
malignih bolesti, sufinanciranje troškova rada
500,00 kuna,
- Udruga HVIDRA Zagreb, donacija
skulpture na humanitarnoj aukciji 2.000,00
kuna,
- Stjepan Ivanec Kladare, kupnja slike
2.816,90 kuna,
- Športski plesni klub „H-8“ Virovitica,
sufinanciranje spektakla u standardnim i
latino-američkim plesovima 500,00 kuna,
Udruga
HVIDRA
Virovitica,
sufinanciranje
organizacije
humanitarne
nogometne utakmice 500,00 kuna.
REDNI
BROJ
1.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/10-01/7
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
6.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst) i
prijedloga Komisije za popis imovine Općine
Pitomača, Općinsko vijeće Općine Pitomača
na 8. sjednici održanoj 02. veljače 2010.
godine, donijelo je

ODLUKU
o otpisu potraživanja
1. Prihvaća se prijedlog Komisije za
popis imovine Općine Pitomača, za otpis niže
navedenih potraživanja sa 31.12.2009.
godine i to:

KONTO / NAZIV
12911 Potraživanja za naknade koje se refundiraju
(Pink Panter vl. Zlatko Petak , Pitomača, Lj.Gaja 50,
5.481,84 kuna)

IZNOS U KUNAMA
5.481,84

2.

12921 Ostala nespomenuta potraživanja
- robni kredit – telad, 1.900,00 kuna
(Željko Igrić, Kladare 123, 1.900,00 kuna)
- robni kredit – pšenica, 2.805,00 kuna
(Darko Puhar, Mala Črešnjevica 87, 561,00 kuna)
(Tihomir Lah, Stari Gradac, V.Nazora 121, 1.122,00 kuna)
(Slavko Pecek, Stari Gradac, M.Gupca 75A, 1.122,00 kuna)
- robni kredit – kukuruz, 900,00 kuna
(Ivanka Hegeduš, Pitomača, Šašnato Polje 20, 450,00 kuna)
(Marija Globek, Starogradački Marof 76, 450,00 kuna)

3.

16422 Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine
(Izoprom d.o.o. Križnica, 5.055,14 kuna)
(Snježana Spevan, Virovitica, 252,00 kuna)

5.605,00

12.796,68

(Miroslav Švaljek, Pitomača, P.Preradovića 80, 1.489,54 kuna)
(MIlan Tišljar, Pitomača, Lj.Gaja 136a, 6.000,00 kuna)
4.

16424 Potraživanja za naknade za ceste
(Kos d.o.o. Pitomača, 55.136,70 kuna)
(Savski put Vukšić d.o.o. Stara Gradiška, 27.658,35 kuna)

5.

16523 Potraživanja za neplaćenu komunalnu naknadu
160.247,05
(Bravar-commerce d.o.o. Pitomača, 129.790,68 kuna)
(Drvograđenje d.o.o. Bjelovar, 2.320,35 kuna)
(Interijeri 7D, Donji Vidovec, 394,92 kuna)
(Izoprom d.o.o. Križnica, 998,40 kuna)
(Jadra, Virovitica, 468,00 kuna)
(Kladionice Žderić, Osijek, 146,25 kuna)
(Prva obrtno štedno kreditna zadruga Pitomača, 234,00 kuna)
(Siniša Laslo, Pitomača, Vinogradska 50, 4.210,80 kuna)
(Tvrtka d.o.o. Pitomača, 1.404,00 kuna)
(Zlatni klas d.o.o. Pitomača, 20.279,65 kuna)

UKUPNO:

82.795,05

266.925,62

2. Za otpis potraživanja iz točke 1. ove
Odluke zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove
Općine Pitomača.
3. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/10-01/6
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

1. Prima se na znanje pregled
zaduženja i naplate poreza za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine i to:
- porez na tvrtku odnosno naziv,
- porez na potrošnju,
- porez na reklame,
- porez na kuće za odmor.
2. Detaljni pregled zaduženja i naplate
poreza sastavni je dio ovog zaključka.
KLASA: 021-05/10-01/7
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

7.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK

8.
Na temelju Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj
26/03, 82/04, 110/04,178/04, 38/09 i 79/09),
članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09-pročišćeni tekst) i zaključka Nadzornog
odbora t.d. Komunalno Pitomača d.o.o.,
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 8.

sjednici održanoj dana 02. veljače 2010.
godine, daje

SUGLASNOST
na izmjenu cjenika komunalnih usluga

Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Daje se suglasnost t.d. Komunalno
Pitomača d.o.o. Pitomača na izmjenu cjenika
komunalnih usluga, na način da se:
- u točki 10. Cjenika komunalnih usluga Prijevoz skelom „Križnica“ preko rijeke Drave
u jednom pravcu, pod točki 2. traktor s
prikolicom, kamioni nosivosti preko 3,5 t,
kombajni i radni strojevi, dosadašnja cijena
od 20,00 kuna izmijeni na 40,00 kuna.
- u točki 10. Cjenika komunalnih usluga Prijevoz skelom „Križnica“ preko rijeke Drave
u jednom pravcu, riječi „stanovnici prijavljeni
sa boravištem u Križnici ne plaćaju prijevoz
skelom „Križnica“ preko rijeke Drave“
zamjenjuju se riječima „stanovnici prijavljeni
sa prebivalištem u naselju Križnica (što
dokazuju uvidom u osobnu iskaznicu) ne
plaćaju prijevoz skelom „Križnica“ preko rijeke
Drave, uz uvjet da su podmirili obveze prema
općinskom proračunu“.
- u točki 10. Cjenika komunalnih usluga Prijevoz skelom „Križnica“ preko rijeke Drave
u jednom pravcu, u NAPOMENI, iza riječi
„slično“ dodaje se zarez i riječi “osim za
posjednike
i
vlasnike
poljoprivrednog
zemljišta na području Križnice“.
2. Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općini Pitomača.
KLASA: 022-01/10-01/8
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
9.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg
vrtića „Potočnica“ Pitomača za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.
2. Izvješće je sastavni dio ovog
zaključka.
KLASA: 021-05/10-01/9
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
10.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu
Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2009. godine.
2. Izvješće je sastavni dio
zaključka.

ovog

KLASA: 021-05/10-01/10
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

11.
Na temelju članka 28. i 29. Zakona o
zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04, 79/07 i 38/09) i članka 40. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača,
broj
5/09-pročišćeni
tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici, održanoj 02. veljače 2010. godine,
donijelo je

ODLUKU
o imenovanju odgovornih osoba u
ostvarivanju prava i obveza
u području zaštite i spašavanja na
području općine Pitomača
Članak 1.
Mirko
Pavleković,
predsjednik
Općinskog vijeća Općine Pitomača, iz
Otrovanca 30, OIB: 16491029457, datum i
mjesto rođenja: 28. travnja 1950. godine,
zvanje: KV instruktor proizvodnje duhana,
imenuje
se
odgovornom
osobom
u
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite
i spašavanja i to za niže navedena prava i
obveze:
- najmanje jednom godišnje ili pri
donošenju proračuna, inicira razmatranje
stanja sustava zaštite i spašavanja u cjelini,
te donošenje smjernica za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Pitomača,
- zadužen je za osiguravanje
sredstava u proračunu namijenjena za
financiranje sustava zaštite i spašavanja u
narednoj godini,
- koordinira donošenje procjene
ugroženosti i plana zaštite i spašavanja, te
donošenje općih akata kojima propisuju
mjere, aktivnosti i poslove u provođenju
zaštite i spašavanja,
- obavlja i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.

Članak 2.
Željko Grgačić, načelnik Općine
Pitomača, iz Pitomače, Trg kralja Tomislava
18, OIB: 01221556822, datum i mjesto
rođenja: 17. rujna 1968. godine, zvanje:
mesar-kobasičar, imenuje se odgovornom
osobom u ostvarivanju prava i obveza u

području zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača i to za niže navedena prava i
obveze:
- izrađuje i predlaže Općinskom vijeću
Općine Pitomača nacrte procjene ugroženosti,
uz prethodno pribavljenu suglasnost Uprave,
- izrađuje i predlaže Općinskom vijeću
nacrte planova zaštite i spašavanja,
- predlaže financiranje sustava zaštite
i spašavanja na području općine Pitomača,
- priprema prijedloge općih akata
kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
- određuje operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni
ugroženosti,
- osigurava uvjete za premještanje,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i
okoliša, sukladno planovima zaštite i
spašavanja,
- osigurava uvjete za poduzimanje i
drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i druge
poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/10-01/11
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
12.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 8.
sjednici održanoj 02. veljače 2010. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Analiza stanja sustava
zaštite i spašavanja na području općine
Pitomača u 2009. godini.
2. Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Pitomača u
2009. godini sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 021-05/10-01/12
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mirko Pavleković,v.r.

13.

ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA U 2009. 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
SPAŠAVANJA

SUSTAVA

ZAŠTITE

I

Sustav zaštite i spašavanja na
području općine Pitomača, organiziran je 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, Općina Pitomača
donijela je i provodila sljedeće planskooperativne 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. Zaključke o
potvrđivanju
zapovjednika
Vatrogasne
zajednice ili
Dobrovoljnih
vatrogasnih društava Općine Pitomača.

Općina Pitomača u 2009. godini
donijela je Odluku o odabiru najpovoljnije
ponude za izradu Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
za područje općine Pitomača, te izradu Plana
zaštite i spašavanja putem neposredne
pogodbe, čiji se završetak očekuje u 2010.
godine.
3. ANALIZA STANJA SASTAVNICA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Operativne snage
3.1.1. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja (u
nastavku: ZiS) pružaju stručnu potporu
Općinskom načelniku u rukovođenju i
koordiniranju operativnih snaga zaštite i
spašavanja, te pripremaju akcije zaštite i
spašavanja kojima isti rukovodi.
Načelnik stožera ZiS je zamjenik
Općinskog načelnika.
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.
Odlukom o imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09), Općinsko vijeće Općine Pitomača
1. DVD Pitomača,
2. DVD Dinjevac,
3. DVD Grabrovnica,
4. DVD Kladare,
5. DVD Križnica,
6. DVD Mala Črešnjevica,
U sastavu Vatrogasne zajednice u
cjelini svi gore navedeni DVD-i ne posjeduju
potrebnu razinu kadrovskih, materijalnotehničkih i operativnih sposobnosti za
izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
U postrojbama DVD djeluje 290
operativnih članova i pripadnika mladeži, ali

imenovalo je Stožer zaštite i spašavanja
nakon provedenih izbora za članove
predstavničkih tijela u svibnju 2009. godine,
te su u isti imenovani:
- Siniša Siladić, zamjenik načelnika
Općine Pitomača, za Načelnika stožera zaštite
i spašavanja,
Tomislav
Andročec,
zamjenik
načelnika Općine Pitomača, za člana,
- Mirko Pavleković, predsjednik
Općinskog vijeća Općine Pitomača, za člana,
- Tihomir Horvatinović, veterinarski
tehničar, za člana,
- Štefa Kaša, ravnatelj Doma zdravlja
Pitomača, za članicu,
- Zlatko Ban, pomoćnik načelnika za
poslove kriminalističke policije, za člana,
- Mario Župan, načelnik PP Pitomača,
za člana,
Zdravko
Fras,
zapovjednik
Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, za
člana i
- Neven Milanović, zapovjednik DVD
Velika Črešnjevica, za člana.
U 2009. godini, Stožer je održao dvije
sjednice, te je donio Plan rada za 2010.
godinu.
Nije bilo potrebe za izvanrednim
sjednicama.
3.1.2.
Zapovjedništva
vatrogastva

i

postrojbe

Na području općine djeluje
Dobrovoljnih
vatrogasnih
društava
daljnjem tekstu: DVD), i to:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
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(u

Otrovanec,
Sedlarica,
Stari Gradac,
Starogradački Marof,
Turnašica,
Velika Črešnjevica

ne posjeduju dovoljno zaštitne osobne
opreme.
Potpisivanjem ugovora s Državnim
uredom za zaštitu i spašavanje o donaciji
novog kombi vozila za DVD Pitomača, vozni
park Vatrogasne postrojbe dobrovoljnih
vatrogasnih
društava općine Pitomača
povećan je sa 18 na 19 vatrogasnih vozila (4

navalna vozila, 2 autocisterne, 3 kombi vozilo,
1 zapovjedno (tehničko) vozilo i 9 traktorskih
cisterni).
Sva vozila tehnički su ispravna,
registrirana i relativno opremljena potrebnom
opremom.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
svojim Proračunom za 2009. godinu za rad
Vatrogasne zajednice općine Pitomača
osiguralo je sredstva u iznosu 210.000,00
kuna, a u 2009. godini isplaćeno je na ime
iste 210.000,00.
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. Postrojba civilne zaštite
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 VirovitičkoNavedenim
podravske
županije.
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.
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 i
Vatrogasna zajednica, 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, te bi trebalo 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 organizacijskotehničkih i operativnih sposobnosti naravno
kompatibilnih
materijalno-tehničkim
i
organizacijskim potrebama tima civilne
zaštite, odnosno zaštite i spašavanja.
Udruge koje svojim radom djeluju i na
jačanje sposobnosti za zaštitu i spašavanje na
području nadležnosti općine Pitomača su:
- Astronomsko društvo Pitomača,
- Udruga pitomačkih informatičara i
network gamera „PING“ Pitomača,
- Odred
izvođača
„Bilogorci“
SEDLARICA.
4. PREVENTIVA
I
OPERATIVNOPLANSKI DOKUMENTI
4.1. Preventiva
„Nacionalne
edukacije
djece
u
području zaštite i spašavanja“ koju redovito
svake godine provodi Područni ured
za
zaštitu i spašavanje Virovitica, iako je bila
planirana, u 2009. godini nije realizirana.
Njena realizacija prolongirana je za 2010.
godinu, te će u edukaciju biti uključeni svi
učenici prvih i drugih razreda osnovnih škola,
te djeca predškolskog uzrasta.
Svrha navedene edukacije je kroz
predavanja
postići povećanje mogućnosti
pravilnog reagiranja djece predškolskog i
školskog uzrasta u situacijama u kojima su
prinuđena pomoći sebi ili osobama oko sebe

(primarni cilj), te upoznavanje s postupcima i
načinom ponašanja u slučaju nastanka
prirodnih i drugih civilizacijskih nesreća
(sekundarni cilj).
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 2009. 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 čija izrada je u tijeku.
Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti i spašavanju, 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
bio je do travnja 2009.godine, odnosno
godinu dana od dana stupanja na snagu
Metodologije za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja („Narodne
Novine“ RH, broj 38/08).
Općina Pitomača nema djelatnika sa
potrebnim stručnim znanjima za izradu
navedenih operativno-planskih dokumenata,
stoga je povjerila izradu tvrtki Kontrol biro
d.o.o. Zagreb, Savski gaj, IV. put br. 10, te je
u proračunu za 2009. i 2010. godinu
osigurala 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. Općina Pitomača je, svojom
Odlukom, utemeljila Stožer ZiS i imenovala
članove istog. Stožer ZiS je održao dvije
sjednice u 2009. godini.
3. Vatrogasna zajednica općine
Pitomača i DVD-i efikasno su obavili sve
zadaće u 2009.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. 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“
RH, 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.
5. 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.
6. 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.

7. 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.
8. Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti i spašavanju, 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, povjerila je izradu istih tvrtki
Kontrol biro d.o.o. Zagreb, Savski gaj, IV. put
br. 10, te je u proračunu za 2009. i 2010.
godinu osigurala financijska sredstva za tu
namjenu.
9.
Smjernicama
za
razvoj
i
organizaciju sustava zaštite i spašavanja
Općine Pitomača u 2010. godini treba utvrditi
potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem
što kvalitetnijeg razvoja istog.

KLASA: 021-05/10-01/12
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

14.
Na temelju članka 28. stavak 1.
alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“ RH, roj 174/04 i 79/07) i
članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na 8. sjednici, održanoj 02.
veljače 2010. 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 u 2010. godini
1.
Donose
se
Smjernice
za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Pitomača u
2010. godini.
2. Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača u 2010. godini čine sastavni
dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

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 2010. godinu koje čine sastavni
dio akta.
KLASA: 021-05/10-01/13
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača,02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
15.

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 40.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača broj 5/09- pročišćeni tekst).
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

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine
općine Pitomača u 2010. godini
Temeljem zaključaka iz Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača u 2009. 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 2010.godini, kako slijedi:
1. PROVOĐENJE
ZAKONOM

OBVEZA UTVRĐENIH

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,
načelnik
općine
Pitomača je odgovoran 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
(članak 29. Zakona o zaštiti i spašavanju) te
prijedloga akata iz nadležnosti Općinskog
vijeća (članak 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju).
U tom smislu, poradi pružanja stručne
pomoći, po potrebi, načelnik 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
pokrenula
je
aktivnosti izrade temeljnih operativnoplanskih dokumenata 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).
Budući
Općina
Pitomača
nema
djelatnika sa potrebnim stručnim znanjima za
izradu
navedenih
operativno-planskih
dokumenata, izradu istih povjerila je tvrtki
Kontrol biro d.o.o. Zagreb, Savski gaj, IV. put

br. 10, te u proračunu za 2009. i 2010.
godinu osigurala 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
Donošenjem
Procjene,
odnosno
utvrđivanjem
mogućih
ugrožavanja
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica
katastrofa i velikih nesreća na području
općine, i sagledavanja postojećih kapaciteta i
snaga redovnih službi i pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti, drugih operativnih snaga
zaštite i spašavanja, snaga civilne zaštite,
fizičkih osoba i sveukupno raspoloživih
materijalnih resursa koji se mogu angažirati
na sprječavanju nastanka i otklanjanju
posljedica katastrofe i velike nesreće na
području općine, utvrditi će se potrebne
snage za zaštitu i spašavanje, ovisno o
katastrofi i velikoj nesreći, sa strukturom i
veličinom potrebnih operativnih snaga, drugih
personalnih i organizacijskih resursa te
materijalnih resursa za zaštitu i spašavanje.
3.1. Stožer zaštite i spašavanja
Stožer zaštite i spašavanja općine
Pitomača,
nakon
imenovanja
poslije
konstituiranja Općinskog vijeća Općine
Pitomača u 2009.godini, preuzeo je aktivniju
ulogu u razmatranju pitanja iz nadležnosti
općine,
odnosno
obavlja
stručnu
i
koordinativnu ulogu u sustavu zaštite i
spašavanja.

Tijekom 2009. godine održao je dvije
sjednice, te donio Plan rada Stožera za 2010.
godinu.
Nadalje, Stožer treba, po mogućnosti,
dati svoje mišljenje na bitne upravne akte
koji uređuje pitanja zaštite i spašavanja iz
nadležnosti načelnika i općinskog vijeća.
3.2.
Zapovjedništva
vatrogastva

i

postrojbe

U sastavu Vatrogasne zajednice u
cjelini, sva Dobrovoljna vatrogasna društva
ne posjeduje potrebnu razinu kadrovskih,
materijalno-tehničkih
i
operativnih
sposobnosti za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
svojim Proračunom za 2010. 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 materijalnotehničkih, kadrovskih, organizacijskih i
operativnih
sposobnosti
Dobrovoljnih
vatrogasnih društava.
U 2010.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 2010. godini, Općina Pitomača
postupati će sukladno Programu aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010.
godini.
3.3. Postrojba civilne zaštite

Iz sastava postrojbe, koji je dostavljen
općini, vidljivo je da je potrebno kvalitativno
poboljšanje popune, međutim dok se ne
donese Procjena ugroženosti koja će definirati
potrebu 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“ RH, 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 proračunu za 2010.godinu planirala
sredstva u iznosu od 3.000,00 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.

Postrojba civilne zaštite
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 i
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.

novorođenog djeteta uz uvjete da iste imaju
prebivalište na području općine Pitomača
najmanje šest mjeseci od dana podnošenja
zahtjeva, te da nemaju nepodmirenih
dospjelih obveza prema Proračunu Općine
Pitomača.
2. Isti iznos biti će isplaćen i za svako
naredno dijete.
3. Sredstva financijske pomoći teretiti
će
proračunsku
poziciju
programska
djelatnost socijalne skrbi.
4. Za provođenje Ove odluke zadužuje
se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne djelatnosti.
5. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/10-01/2
URBROJ:2189/16-10-01
Pitomača, 02. siječnja 2010.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

KLASA: 021-05/10-01/13
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

17.
OPĆINA PITOMAČA
načelniku Željku Grgačiću

zastupana

po

i
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

16.
Na temelju članka 14. Programa
korištenja sredstava socijalne skrbi na
području Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača broj 11/09) i članka 62.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača broj 5/09 - pročišćeni tekst),
donosim

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE
HRVATSKE zastupan po predsjedniku Borisu
Pleši, dipl. politolog
zaključili su dana 29. siječnja 2010. godine
slijedeći

ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA
za zaposlene u upravnim tijelima Općine
Pitomača
Članak 1.

ODLUKU
o visini jednokratne pomoći rodiljama
1. Određuje se visina jednokratne
pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna rodiljama
s područja općine Pitomača za opremu

U članku 21. Kolektivnog ugovora za
zaposlene u upravnim tijelima Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 4/09) riječi „18 radnih dana“
zamjenjuju se riječima „četiri tjedna“.

Članak 2.
U članku 27. stavak 1. riječi „18
radnih dana“ zamjenjuju se riječima „četiri
tjedna“.
Članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Ukupno trajanje godišnjeg odmora
određuje se na način da se radni dani unutar
četiri tjedna godišnjeg odmora uvećavaju za
zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama
1. do 4. ovog članka s time da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi više
od 30 radnih dana u godini.

Članak 3.
Ovaj Aneks Ugovora stupa na snagu
potpisom ugovornih strana, a objaviti će se
u “Službenim novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/10-01/44
URBROJ: 2189/16-10-01
Pitomača, 29. siječnja 2010. godine.

OPĆINA PITOMAČA:
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE
HRVATSKE
PREDSJEDNIK:
Boris Pleša, dipl. politolog,v.r.

18.
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 2010. godini ("Narodne novine" RH, broj
2/10) i članka 62. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst), donosim

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

OD POŽARA OD INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU U
2010. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE
PITOMAČA
I.
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini
(„Narodne novine“ RH, broj 3/10), na
području Općine Pitomača potrebno je
poduzeti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Izvršiti usklađivanje 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: 15. travanj 2010. godine.
2. Organizirati sjednice Stožera zaštite
i spašavanja Općine Pitomača tematski
vezano uz pripremu ljetne protupožarne
sezone u 2010. godini.
NOSITELJI
ZADATKA:
Općinski
načelnik u suradnji s Stožerom zaštite i
spašavanja Općine Pitomača.
SUDJELOVATELJI: Područni ured za
zaštitu i spašavanje Virovitica.
ROK: 15. travnja 2010. godine.
3.
Izvršiti
ažuriranje,
odnosno
izrađivanje planova motrenja, čuvanja i
ophodnje, te propisati mjere zabrane
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i
boravka na tim prostorima ili građevinama za
razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa
opasnosti od nastanka požara, te iste
dostaviti Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje
Virovitica
i
županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
NOSITELJI ZADATAKA: Tvrtke i druge
pravne osobe iz područja poljoprivrede i
šumarstva u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom, Stožerom zaštite i spašavanja i
Općinom Pitomača.
ROK: 30. travnja 2010. godine (izrada
i usklađivanje planova),
15. svibnja 2010. godine (dostava
planova).

4.
Organizacija
i
održavanje
informativno-savjetodavnog
sastanka
s
predstavnicima Općine Pitomača te drugih
subjekata i zainteresiranih za zaštitu od
požara, na kojima će se razmotriti i analizirati
tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od
požara pred žetvenu sezonu.
NOSITELJ ZADATAKA: Područni ured
za zaštitu i spašavanje Virovitica.
SUDJELOVATELJI: Općinski načelnik,
DVD-i na području općine Pitomača, Mjesni
odbori na području Općine Pitomača.
ROK: 15. svibnja 2010. godine.
5.
Sustavno
praćenje
stanja
odlagališta otpada na području općine
Pitomača i poduzimanje mjere za sanaciju
nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
NOSITELJI ZADATAKA: Komunalno
Pitomača d.o.o.
SUDJELOVATELJI: Općinski načelnik u
suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva.
ROK PROVEDBE: 15. svibnja 2010.
godine.
ROK ZA NADZOR: 31. svibnja 2010.
godine.
6. Ustrojiti i opremiti potrebnom
opremom izviđačko-preventivnu ophodnju
pred žetvenu sezonu, koje će na licu mjesta
poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih
izvora opasnosti, te pravovremeno otkriti,
javiti i gasiti požar u samom začetku.
NOSITELJI ZADATAKA: Vatrogasna
zajednica Općine Pitomača, DVD-i na
području općine Pitomača
SUDJELOVATELJ: Općinski načelnik,
ROK: 31. svibnja 2010. godine.
7. Utvrđivanje načina i uvjeta
korištenja raspoložive teške (građevinske)
mehanizacije za eventualnu izradu prosjeka i
probijanja
protupožarnih
putova
radi
zaustavljanja širenja šumskog požara.
NOSITELJI
ZADATAKA:
Općinski
načelnik
u
suradnji
s
Vatrogasnom
zajednicom Općine Pitomača.
SUDJELOVATELJ: Stožer zaštite i
spašavanja Općine Pitomača
ROK: 15. svibnja 2010. godine.

8. Prije početka ljetne protupožarne
sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno
otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i
tehnici.
NOSITELJI ZADATAKA: Vatrogasna
zajednica Općine Pitomača u suradnji s DVDima na području općine Pitomača.
ROK: 15. travnja 2010. godine.
II.
Zadužuju se tvrtke iz područja
poljoprivrede i šumarstva da 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,
Općinskom načelniku, te da u slučaju hitnih
potreba za postupanjem nazovu broj
Županijskog centra 112.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača, a isti će se
dostaviti svim izvršiteljima aktivnosti iz
Programa.
KLASA: 022-01/10-01/40
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

19.
Na temelju članka 13. stavka 4. i 5. i
članka 128. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 110/07 i 127/08) i
članka 62. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
5/09 - pročišćeni tekst), donosim

ODLUKU o
početku otvorenog postupka
javne nabave male vrijednosti - usluge
obvezatne deratizacije
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- početak i odabir postupka nabave,
ovlašteni
predstavnici
javnog
naručitelja u postupku javne nabave, koji će
sa stručnim službama provesti zakonom
utvrđene radnje vezane uz nabavu dotičnog
predmeta nabave.

Članak 2.
Javni naručitelj za usluge koje su
predmet javne nabave je jedinica lokalne
samouprave - Općina Pitomača, sa
sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I,
OIB: 77260994203.

Članak 3.
Odgovorna osoba javnog naručitelja
za predmetnu nabavu je Željko Grgačić,
načelnik Općine Pitomača.

Članak 4.
Ovlašteni
predstavnici
javnog
naručitelja u postupku javne nabave su
Rikard Bakan, Tomislav Lovreković i Krešimir
Bosnić (Povjerenstvo za javnu nabavu,
investicije i natječaje Općine Pitomača).

Članak 5.
Predmet nabave su usluge deratizacije
u 2010. godini, referentni broj CPV-e
nomenklature (Jedinstvenog rječnika javne
nabave) 74721210-4. Evidencijski broj
nabave je 1/10.

Članak 6.
Procijenjena
vrijednost
nabave
temeljena je na ukupnom iznosu, bez PDV-a i

iznosi 80.000,00 kuna (slovima: osamdeset
tisuća kuna).

Članak 7.
Izvor planiranih sredstava: Financijska
sredstva planirana su u Proračunu Općine
Pitomača za 2010. godinu.

Članak 8.
Zakonska osnova za provođenje
otvorenog postupka javne nabave je članak
21. i 128. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 110/07 i 125/08).

Članak 9.
Kriterij za odabir ponude: najniža
cijena ponude sukladno zakonskim uvjetima i
zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Članak 10.
Ostali uvjeti nabave biti će određeni
dokumentacijom za nadmetanje.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/10-01/31
URBROJ:2189/16-10-2
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

20.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst) i
prijedloga Savjeta za kulturu Općine
Pitomača, donosim

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje
javnih potreba u kulturi za 2010.
godinu

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

KORISNIK:
Glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja
FVK “Mirko Lauš” Pitomača
HPGD “Sloga” Pitomača
KUD “Pitomačanka” Pitomača
KUD “Podravka” Starogradački Marof
KUD “Otrovanec”
KUD “Petar Preradović” Grabrovnica
Udruga žena “Gračanka” Stari Gradac
Folklorna sekcija Udruge žena Kladare
Limena glazba Pitomača
Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici
Kazalište, koncerti, izložbe
Sredstva rezerve za izvanredne projekte
Stalna sredstva rezerve
UKUPNO

2. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/10-01/51
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

21.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst) i
prijedloga Savjeta za kulturu Općine
Pitomača, donosim

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje
javnih potreba
ostalih udruga na području općine
Pitomača za 2010. godinu
1. Sredstva za financiranje javnih potreba
ostalih udruga na području općine Pitomača
za 2010. godinu raspodijeliti će se slijedećim
korisnicima:

PLAN za 2010.
70.000,00
30.000,00
26.000,00
18.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
12.500,00
250.000,00

KORISNIK:

PLAN 2010.

Udruga povrtlara, voćara i vinogradara općine Pitomača

3.560,00

Udruga pčelara „Bagrem“ Pitomača

2.000,00

Udruga liječenih alkoholičara “Pitomača”

1.780,00

Astronomsko društvo Pitomača
Udruga pitomačkih informatičara i network gamera
"PING" Pitomača
Udruga umirovljenika Općine Pitomača
Odred izviđača «Bilogorci» Sedlarica

4.450,00
7.120,00

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije,
Đurđevac
Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije VTC

4.450,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

8.900,00
4.000,00

1.780,00

9.
10.
11.
12.
13.

Udruga gluhih i nagluhih Virovitica

750,00

Udruga invalida rada

1.000,00

HVIDR-a Virovitica

2.000,00

Sredstva rezerve
UKUPNO

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

KLASA: 022-01/10-01/59
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 02. veljače 2010.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

8.210,00
50.000,00

