Službene novine
Općine Pitomača
Godina XV
Pitomača, 21. srpanj 2008. godine
Broj 3
_______________________________________________________________________
41. Odluka o proširenju Industrijske zone „Rakitka II“ u Kladarama,
42. Odluka o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti poslovi temeljem
Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ - održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete na području općine Pitomača,
43. Izvješće Komisije za kontrolu utroška sredstava za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu,
44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu,
45. Izvješće Komisije za kontrolu utroška sredstava za gradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu,
46. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu,
47. Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine Pitomača,
48. Polugodišnji obračun Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2008. do
30.06.2008. godine,
49. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna
Općine Pitomača za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
50. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine,
51. Odluka o usvajanju financijskog izvješća o ostvarenju plana prihoda i rashoda
Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine,
52. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice
«Pitomača» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine,
53. Odluka o usvajanju financijskog izvješća o ostvarenju plana prihoda i rashoda
Knjižnice i čitaonice «Pitomača» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine,
54. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Općine Pitomača za 2007. godinu,
55. Odluka o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne
odvodnje na području općine Pitomača, za pravne osobe, u razdoblju od 01. kolovoza do 31.
listopada 2008. godine.
56. Odluka o imenovanju članova Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica.
57. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju naknade za prekomjernu upotrebu
javnih cesta na području općine Pitomača,
58. Odluka o visini cijene najma stambenih prostora u vlasništvu Općine Pitomača.

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 14. sjednici,
održanoj 26. lipnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o proširenju Industrijska zone «Rakitka II» u Kladarama
Postojeća Indutrijska zona «Rakitka II» Kladare, koja obuhvaća zemljište č.k.br.
924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/8, 924/9, 924/27 i 924/28 k.o. Kladare, proširuje se na
zemljište č.k.br. 924/3, 924/12, 924/13 i 924/14 k.o. Kladare u
vlasništvu Općine Pitomača. Navedeno će se zemljište parcelirati sukladno predloženom idejnom
rješenju i ishođenoj lokacijskoj dozvoli, te će se prošireni dio Industrijske zone «Rakitka II»
opremiti potrebnom komunalnom infrastrukturom.

KLASA: 021-05/08-01/37
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 26. lipnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ RH, broj 26/03,
82/04, 110/04 i 178/04), Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/08) i članka 39. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na svojoj 14. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti
poslovi temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“
- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača
Članak 1.
Naručitelj je Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.
Članak 2.
Predmet javnog poziva je održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području
općine Pitomača.
Način utvrđivanja opsega i cijene komunalnih poslova određen je na osnovi Programa
održavanja infrastrukture za predmetne djelatnosti za godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a
do isteka roka na koji se zaključuje ugovor biti će utvrđen godišnjim programima za svaku
slijedeću godinu.
Članak 3.
Postupak prikupljanja ponuda provodio se javnim pozivom upućenim na adrese
najmanje 5 fizičkih ili pravnih osoba registriranih za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka, te je isti dostavljen:
- „Betatim“ d.o.o. za proizvodnju, ispitivanje i montažu elektroopreme, Pitomača,
Gajeva 292e,
- Elektroinstalacije „Štefanić“, Pitomača, Vinogradska 56,
- Elektroinstalater Zdravko Patačko, Đurđevac, Međašna 14A,
- Elektroinstalater Slavko Siladić, Pitomača, Dravska 20,
- Električar Marijan Kramarić, Budančevica, Kolodvorska 4B.
Članak 4.
Zaprimljene su 2 (dvije) ponude i to od slijedećih ponuditelja:
- „Betatim“ d.o.o. za proizvodnju, ispitivanje i montažu elektroopreme, Pitomača,
Gajeva 292e, s cijenom od 101.693,45 kuna, bez PDV-a, na godišnjoj razini, i
- Elektroinstalacije „Štefanić“, Pitomača, Vinogradska 56, s cijenom od 84.570,60
kuna, bez PDV-a, na godišnjoj razini, od kojih su obadvije prihvatljive, budući sadrže traženu
dokumentaciju i pravodobno su poslane na adresu naručitelja.
Članak 4.
Kao najpovoljnija ponuda, sukladno članku 5. stavak 2. Poziva za prikupljanje ponuda
za predmetne djelatnosti, izabire se ponuda ponuditelja „Štefanić“ iz Pitomače, Vinogradska
56, s procijenjenom cijenom od 84.570,60 kuna (slovima: osamdesetčetiri
tisućepetstosedamdesetkunaišezdesetlipa) bez PDV-a, na godišnjoj razini, sukladno
specifikaciji naručitelja, s kojim će se sklopiti Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti
javna rasvjeta - održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača
na 4 (četiri) godine.
Članak 5.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

KLASA: 021-05/08-01/38
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 26. lipnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju 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 gradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Općinsko vijeće na 14. sjednici, održanoj 26. lipnja
2008. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu.
2. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 021-05/08-01/39
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 26. lipnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju 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 gradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Općinsko vijeće na 14. sjednici, održanoj 26. lipnja
2008. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu.
2. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu sastavni je dio ovog zaključka.

KLASA: 021-05/08-01/36
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 26. lipnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06-pročišćeni tekst i 1/07), te članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/08), Općinsko vijeće Općine Pitomača na
14. sjednici održanoj 26. lipnja 2008. godine, donosi

PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU
SAVJETA MLADIH OPĆINE PITOMAČA
I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom pobliže se uređuje način konstituiranja Savjeta mladih Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Savjet), način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika,
prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata, sazivanje, rad i
tijek sjednica, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.
II. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 2.
Konstituirajuća sjednica Savjeta saziva se na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o
osnivanju Savjeta mladih općine Pitomača.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici
nazočna većina članova Savjeta.
Do izbora predsjednika Savjeta sjednicu vodi najstariji član Savjeta.
III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

Članak 3.
Članovi Savjeta imaju pravo i dužnost sudjelovanja u radu Savjeta.

Članak 4.
Članovi Savjeta mogu tražiti od upravnih tijela Općine Pitomača informacije i objašnjenja
o temama koje su na dnevnom redu sjednica Savjeta, te pomoć u izradi prijedloga koje
podnose.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Članak 5.
Savjet predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta.
Zamjenik predsjednika obavlja nužne poslove i zadaće predsjednika: u slučaju
spriječenosti predsjednika, po njegovoj izričitoj ovlasti u pisanom obliku.
Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Savjeta iz svojih redova većinom
glasova svih članova Savjeta.

Članak 6.
Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta pomaže Upravni
odjel za društvene djelatnosti i opće poslove.
V. AKTI I IZVJEŠĆA SAVJETA

Članak 7.
Savjet donosi odluke i druge akte većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta.
Akte potpisuje predsjednik Savjeta.

Članak 8.
Ovlašteni predlagatelji akata o kojima odlučuje Savjet su članovi Savjeta i Općinsko
poglavarstvo.

Članak 9.
Na svojoj prvoj sjednici Savjet donosi Poslovnik o radu, većinom glasova svih članova
Savjeta.

Članak 10.
Savjet donosi lokalni program rada za svaku kalendarsku godinu, većinom glasova svih
članova Savjeta.
Program rada Savjeta sadrži slijedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici prema
mladima.
Program rada Savjeta podnosi se na odobrenje Općinskom poglavarstvu najkasnije do
30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.
O Programu rada Savjeta Općinsko poglavarstvo se očituje svojim zaključkom.
U slučaju nedavanja odobrenja na Program rada Savjeta, Poglavarstvo iznosi razloge i
ostavlja Savjetu primjereni rok za usklađivanje Programa u cijelosti ili njegovog pojedinog dijela.

Članak 11.
Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom poglavarstvu Općine Pitomača
najkasnije do 31. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu godinu.
VI. RED NA SJEDNICI SAVJETA
1. Sazivanje sjednice

Članak 12.
Savjet održava redovne sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.
Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik Savjeta.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje 1/3
članova tog tijela u roku od 15 dana od kada primi zahtjev.
Sjednicu Savjeta mogu prisustvovati i sudjelovati u radu, bez prava glasa, i stručnjaci iz
pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

Članak 13.
Sjednice Savjeta sazivaju se pisanim pozivom.
Pozivi za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda, dostavljaju
se članovima u pravilu najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.
Poziv i materijali za sjednicu mogu se dostaviti i elektorničkim putem.
2. Dnevni red

Članak 14.
Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta, na temelju prijedloga ovlaštenih
predlagatelja iz članka 8. ovog Poslovnika upućenih predsjedniku.
Dnevni red utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.
Predsjednik Savjeta može iznimno na početku sjednice predložiti dopunu dnevnog reda,
odnosno predložiti da se pojedini prijedlog izostavi iz dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima se uz prijedlog za dopunu daju
pripadajući materijali.
3. Tijek sjednice Savjeta

Članak 15.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Savjeta utvrđuje
nazočnost članova Savjeta.
Sjednica će se prekinuti i odgoditi i u slučaju kada se za vrijeme sjednice utvrdi da
sjednici nije nazočna većina članova Savjeta.
4. Odlučivanje na sjednici

Članak 16.
Savjet donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o
nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili u kojem sudjeluje
pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.
5. Glasovanje na sjednici

Članak 17.
Glasovanje na sjednici je javno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku i izjašnjavanjem „za“, „protiv“ i „suzdržan“.
Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „za“ i „protiv“.
Nakon glasovanja predsjednik Savjeta utvrđuje rezultat glasovanja i objavljuje da li je
prijedlog o kojem se glasovalo usvojen ili ne.
6. Zapisnici

Članak 18.
O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, ime i prezime osobe koja
predsjedava sjednici, imena i prezimena nazočnih članova Savjeta, imena i prezimena članova
Savjeta koji nisu nazočni na sjednici, imena i prezimena ostalih sudionika na sjednici, dnevni red
sjednice, imena i prezimena govornika sa sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat
glasovanja o pojedinim pitanjima, osnovne podatke o prijedlozima iznijetim na sjednici,
provedenoj raspravi, te nazive odluka i drugih akata koji su donijeti na sjednici.
Izvornike zapisnika sa sjednica Savjeta čuva Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće
poslove.

Članak 19.
Svaki član Savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s
prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i zapisničar.
VII. JAVNOST RADA

Članak 20.
Sjednice Savjeta su javne.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Savjeta, ali
ne smiju ometati njegov rad.
O radu Savjeta javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i
web stranica Općine Pitomača.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Na pitanja koja nisu propisana ovim Poslovnikom o radu, na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/08).

Članak 22.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/08-01/35
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 26. lipnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćteni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 15. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve
Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
Prihvaća se izvješće o utrošku sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine Pitomača
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, kako slijedi:
- Varaždinska biskupija, Varaždin, «Susret Hrvatske katoličke mladeži», 1.000,00 kuna,
- Župa Svetog Vida, Pitomača, «Susret Hrvatske katoličke mladeži», 4.500,00 kuna,
- «Mali princ» Koprivnica, sufinanciranje monografije «Radiofonija Podravine i
Prigorja», 10.000,00 kuna,
- «Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Virovitičko-podravske
županije», ugovor o sufinanciranju, 14.866,00 kuna,
- Auto klub «Virovitica», Virovitica, akcija: «Sigurno u prometu», 3.000,00 kuna.
KLASA: 021-05/08-01/42
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 15. sjednici,
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je slijedeći

ODLUKU
o usvajanju financijskog izvješća o ostvarenju plana prihoda i rashoda
Dječjeg vrtića «Potočnica»
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
1. Usvaja se financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića
«Potočnica» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
2. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića «Potočnica»
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine u kojem su iskazani:

Prihodi:
Rashodi:
Razlika prihoda i rashoda:
Donos salda 31.12.2007.
Saldo 30.06.2008.

Planirani:
1.870.300,00
1.870.300,00

Ostvareni:
936.115,48
902.473,95
33.641,53
40.623,50
74.265,03

% izvršenja
50,05
48,25

3. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića «Potočnica»
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/08-01/43
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst, 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 15. sjednici,
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je slijedeći

ODLUKU
o usvajanju financijskog izvješća o ostvarenju plana prihoda i rashoda
«Knjižnice i čitaonice Pitomača»
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
1. Usvaja se financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda «Knjižnice i
čitaonice Pitomača» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.
2. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda «Knjižnice i čitaonice
Pitomača» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine u kojem su iskazani:

Prihodi:
Rashodi:
Razlika prihoda i rashoda:
Donos salda 31.12.2007.
Saldo 30.06.2008.

Planirani:
256.000,00
256.000,00

Ostvareni:
138.905,95
110.614,44
28.291,51
6.659,41
34.950,92

% izvršenja
54,26
43,21

3. Financijsko izvješće o ostvarenju plana prihoda i rashoda «Knjižnice i čitaonice
Pitomača» za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine, sastavni je dio ove Odluke.
4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/44
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 25 srpnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 15. sjednici,
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja
i poslovanja Općine Pitomača za 2007. godinu
Općinsko vijeće razmotrilo je Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Općine Pitomača za 2007. godinu, Klasa:041-01/08-01/13, Urbroj:613-12-08-6 od
07. srpnja 2008. godine, podneseno od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Virovitica, te kako na izneseno u Izvješću o obavljenoj reviziji nema posebnih primjedbi, isto I
prihvaća.

KLASA: 021-05/08-01/45
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 21. srpnja 2008.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH,
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 14. stavak 3., članka 15. stavak 3. Odluke o
priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda na području općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/08) i članka
39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je
slijedeći

O D L U K U
o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe
i javne odvodnje na području općine Pitomača, za pravne osobe,
u razdoblju od 01. kolovoza do 31. listopada 2008. godine

1. Općina Pitomača u razdoblju od 01. kolovoza do 31. listopada 2008. godine omogućiti će, po
povlaštenim, akcijskim iznosima naknade za priključenje, stjecanje prava na priključenje poslovne
građevine odnosno građevinskog zemljišta namijenjenog poslovnoj namjeni, na sustav javne
vodoopskrbe i sustav javne odvodnje na području općine Pitomača.
2. Naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe plaća se prema kapacitetu predviđene
godišnje potrošnje i iznosi:
- do 600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m3 mjesečne potrošnje) 1.000,00 kuna,
za jednokratnu uplatu,
- od 601 do 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili od 50 m3 do 300 m3 mjesečne
potrošnje) 3.000,00 kuna, za jednokratnu uplatu,
- za svakih daljnjih 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje 1.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu.
3. Naknada za priključenje na sustav javne odvodnje plaća se prema kapacitetu predviđene
godišnje potrošnje i ispuštenih količina otpadne vode i iznosi:
- do 600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m3 mjesečne potrošnje) 2.000,00 kuna,
za jednokratnu uplatu,
- od 601 do 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili od 50 m3 do 300 m3 mjesečne
potrošnje) 4.000,00 kuna, za jednokratnu uplatu,
- za svakih daljnjih 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje 2.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Općine
Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/46
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 21. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača,
broj 6/01 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 15. sjednici,
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
1. U Skupštinu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, u ime Općine Pitomača,
predlažu se:
- TOMISLAV LOVREKOVIĆ iz Pitomače, Braće Radića 101, rođen 18.12.1956. godine,
MBG:1812956310901,
- SLAVKO JAKUPEC iz Pitomače, Ivana Mažuranića 39, rođen 27.11.1957. godine,
MBG:2711957310916,
- ZLATKO NOVAK - JEMBRI iz Pitomače, A. Mihanovića 8, rođen 17.12.1964. godine,
MBG:1712964310908,
- KREŠIMIR BOSNIĆ iz Pitomače, A. Mihanovića 28a, rođen 07.03.1958. godine,
MBG:0703958310901
2. Članovi Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica imenuju se za mandatno
razdoblje od 2008. do 2012. godine.
3. Ova Odluka objaviti će se u «službenim novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/47
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 21. srpnja 2008.
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 25.
sjednici održanoj 19. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju naknade za
prekomjernu upotrebu javnih cesta na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača broj 2/06).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se ista objaviti u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-05/08-01/139
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 19. lipanj 2008.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo na svojoj 25. sjednici održanoj 19.
2008. godine donijelo je

ODLUKU
o visini cijene najma stambenih prostora
u vlasništvu Općine Pitomača
1. Općinsko poglavarstvo donosi cijene najma stambenih prostora u vlasništvu Općine
Pitomača, kako slijedi:
Oznaka
prostora
S13
PS4

Adresa:
Pitomača,
Pitomača,
Pitomača,
Pitomača,
Pitomača,
Pitomača,
Križnica

Površina:

Trg kralja Tomislava 2
Trg kralja Tomislava 16/1
Trg kralja Tomislava 16/2
Dragutina Domjanića 2
Trg kralja Tomislava bb
Trg kralja Tomislava bb

16 m2
43,30 m2
32 m2
63 m2
29 m2
29,10 m2

Cijena najma:
10,00
15,00
13,00
10,00
15,00
15,00
50,00

kn/m2
kn/m2
kn/m2
kn/m2
kn/m2
kn/m2
kn mjesečno

2. Sa korisnicima stambenih prostora u vlasništvu općine sklopiti će se ugovori o najmu
prostora s cijenom najma kako je navedeno pod točkom 1. ove Odluke.
3. Drugačiju cijenu najma navedenih stambenih prostora može odrediti Općinsko
poglavarstvo pojedinačnom odlukom zavisno od okolnosti nastalih u trenutku sklapanja ugovora
o najmu.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a donošenjem ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o visini cijene najma stambenih prostora u vlasništvu općine donijeta 04. veljače 2005.
godine.

KLASA: 022-05/08-01/121
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 19. lipnja 2008.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Željko Grgačić

