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AKTI VIJEĆA:
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

1.
Na temelju članka 40. i 114.
Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 5/09 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Pitomača na 25. sjednici, održanoj dana
24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o uključivanju u projekt „LEADER“ osnivanju udruge Lokalna akcijska
grupa (LAG) «VIP»
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Pitomača
suglasna je sudjelovati u formiranju i
djelovanju udruge Lokalne akcijska grupa
«VIP» (u daljnjem tekstu: LAG) kao jedan
od suosnivača, a koja se osniva radi
promicanja zajedničkih interesa gradova i
općina, kao i svih ostalih dionika s
područja Virovitičko - podravske županije
u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja,
jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne
samouprave
razvijanjem
sinergije
i
umrežavanja izmeñu svih dionika kojima je
u interesu doprinijeti razvoju ruralnih
područja, te drugo u skladu sa statutom
LAG-a.

Članak 2.
Predstavnik Općine Pitomača u
LAG-u je ŽELJKO GRGAČIĆ, načelnik
Općine Pitomača.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/12-01/23
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

2.
Temeljem članka 103. Zakona o
cestama („Narodne novine“ RH, broj 84/11) i
članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 25. sjednici, održanoj
dana 24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi
Članak 1.
Utvrñuje se:
1. da zemljište čkbr. 6886/7 PUT U UL. D.
CESARIĆA, površine 12 m2, upisano u z.k. ul.
10674 k.o. Pitomača:
- u naravi ne predstavlja sastavni dio
postojeće ili planirane nerazvrstane ceste,
- ne služi niti je planirano za javnu upotrebu
svih kao javno dobro u općoj uporabi;
2. da je sukladno Lokacijskoj dozvoli i
Rješenju o produženju važenja lokacijske
dozvole za izgradnju TS 10 (20)/0,4 „Dobriše
Cesarića“ u Pitomači (Idejno rješenje TĐ
2486) na zemljištu iz točke 1. ovog članka i
čkbr. 821/7 k.o. Pitomača predviñena
izgradnja elektroenergetske grañevine TS
10(20)/0,4 kV „DOBRIŠE CESARIĆA“ s
priključnim 10(20)kV KDV-ima i NN izlazima
od strane HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
d.d.;
3. da je izgradnja trafostanice iz točke 2.
ovog članka u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka grañana,
te Općine Pitomača i Republike Hrvatske.

Članak 2.
Zbog razloga iz članka 1. ove Odluke,
zemljištu označenom kao čkbr. 6886/7 PUT
U UL. D. CESARIĆA, površine 12 m2,
upisano u z.k. ul. 10674 k.o. Pitomača
ukida se status javnog dobra u općoj uporabi.
Nekretnina kojoj prestaje status ostaje
u vlasništvu Općine Pitomača.
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Članak 3.

Članak 2.

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba
u Pitomači, kao nadležni zemljišnoknjižni sud,
provest će ovu Odluku u zemljišnim knjigama
na način da će na nekretnini iz članka 2. ove
Odluke provesti brisanje statusa javnog dobra
u općoj uporabi.

Revizija Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Pitomača
sastavni je dio ove Odluke

Članak 4.
Nakon provedbe postupka iz članka 3.
ove Odluke, ovlašćuje se Općinski načelnik za
sklapanje Ugovora o prijenosu vlasništva
predmetne nekretnine bez naknade u korist
HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/12-01/28
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.

Članak 5.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

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

KLASA: 021-05/12-01/24
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
3.
Na temelju članka
Pitomača
(„Službene
Pitomača, broj 5/09 Općinsko vijeće Općine
sjednici, održanoj dana
godine, donijelo je

40. Statuta Općine
novine“
Općine
pročišćeni tekst),
Pitomača na 25.
24. svibnja 2012.

O D L U K U
o usvajanju revizije Plana zaštite od
požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu
Pitomača
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se revizija
Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Pitomača.

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

4.
Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona
o savjetima mladih (»Narodne novine« broj
23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst) i članka 6. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača
(»Službene novine« Općine Pitomača, broj
1/08), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
25. sjednici održanoj 24. svibnja 2012.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine
Pitomača
Članak 1.
U Savjet mladih Općine Pitomača
izabrani su:
1. IVAN REP, Pitomača, Vinogradska 40,
2. LUKA KOVAČ, Pitomača, Frana Galovića
8,
3. MAJDA KODŽAGA, Kladare 33a,
4. MARTINA MARTINUŠIĆ, Turnašica,
Gornji Podaršanj 10,
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5. MATEA NOVAK - JEMBRI, Pitomača,
Antuna Mihanovića 8,
6. PETRA RATAJEC, Dinjevac, Stjepana
Radića 10,
7. VANESSA KOVAČ, Pitomača, Trg kralja
Tomislava 19/2,

Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih Općine
Pitomača je dvije godine, računajući od dana
donošenja ove Odluke.
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5.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst), a u
svezi s Odlukom o javnim priznanjima Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/11) i prijedlogom Komisije
za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača,
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 25.
sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine,
donijelo je

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

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

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

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine
Pitomača
Članak 1.
Predlaže se dodjela javnih priznanja
Općine Pitomača u 2012. godini kako slijedi:

1. ZLATNA
PITOMAČA“

PLAKETA

„GRB

OPĆINE

- GLAZBENI FESTIVAL „PJESME
PODRAVINE I PODRAVLJA“ PITOMAČA,
za najviše zasluge u promicanju glazbene
kulture i umjetnosti, očuvanju kulturne
baštine Podravine i podravskog kraja te
promidžbe općine Pitomača.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
izbora članova Savjeta mladih Općine
Pitomača, a objavit će se u »Služenim
novinama« Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/12-01/14
URBROJ: 2189/16-12-2
Pitomača, 24. svibnja 2012.

2. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE
PITOMAČA“
- prof.dr.sc. Neven Hrvatić iz
Pitomače, D. Domjanića 11 - za trajni
doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti
na unapreñenju stanja i razvitka znanosti i
obrazovanja te promidžbu općine Pitomača,
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S LIKOM
PETRA PRERADOVIĆA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

osnivači
Udruge
Glazbeni
festival „Pjesme Podravine i podravlja“
Pitomača:
Marijan
dr.
Jergović,
posthumno, Krešimir Filipčić, Željko
Kovačić,
Vladimir
Felker,
Rajko
Stilinović i Karlo Crnčić - za izniman
doprinos njegovanju i očuvanju kulturne
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baštine i izričaja podravskog
promidžbu općine Pitomača,

kraja

te

KLASA: 021-05/12-01/25
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.

- Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb,
Ispostava Bjelovar, J. Jelačića 2 - za
izniman
doprinos
razvoju
cestovne
infrastrukture u općini Pitomača,
- HEP ODS d.o.o. Zagreb, DP
Elektra Koprivnica, Hrv. državnosti 32 za izniman doprinos razvoju energetske
mreže u općini Pitomača,
Ivan
Seidl
iz
Pitomače,
posthumno - za iznimne rezultate u
području turizma te promidžbu općine
Pitomača kroz originalnu umjetnost,
Dražen
Hrvoić
iz
Starogradačkog Marofa 70 - za iznimne
rezultate u području malog poduzetništva te
promidžbu općine Pitomača,
- Tomislav Čupen iz Pitomače, D.
Domjanića 38 - za iskazanu humanost i
hrabrost u spašavanju tuñe imovine,
- Udruga liječenih alkoholičara
„Pitomača“ - za iznimni doprinos i
postignuća u oblasti zdravstva i socijalne
skrbi kroz 30 godina organiziranog postojanja
i rada,
- Udruga vinogradara, podrumara
i voćara „Aršanj“ Pitomača - za izniman
doprinos u oblasti vinogradarstva kroz 30
godina organiziranog postojanja i rada.
4.
PRIZNANJE
PRERADOVIĆA

S

LIKOM

PETRA

- učenici završnog razreda Osnove
škole Petra Preradovića Pitomača i učenici
završnog razreda Srednje škole Pitomača za
izvrsne učeničke uspjehe.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
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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 Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača, a u svezi s člankom 48.
stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi („Narodne novine“ RH, broj 10/97pročišćeni tekst i 107/07), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 24. svibnja 2012. godine,
donijelo je

O D L U K U
o mjerilima za odreñivanje ekonomske
cijene smještaja djece i visinu
roditeljskih uplata za ostvarivanje
redovnog programa predškolskog
odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću
„Potočnica“ Pitomača
1. Ovom Odlukom odreñuje se
ekonomska cijena smještaja djece za
ostvarivanje
redovnog
programa
predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem
vrtiću „Potočnica“ Pitomača (u nastavku:
Dječji vrtić) te visina roditeljskih uplata za
ostvarivanje istog.
2. Sukladno parametrima za izračun
ekonomske cijene iz točke 1. ove Odluke
(plin, el. energija, voda, plaće zaposlenika,
namirnice, pedagoški standardi i sl.), ista se
utvrñuje u iznosu od 1.340,00 kuna
mjesečno.
3. Visina roditeljskih uplata u
sudjelovanju plaćanja programa iz točke 1.
ove Odluke odreñuje se u iznosu od 470,00
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kuna po djetetu mjesečno, a prema dinamici
plaćanja koju odredi ravnatelj Dječjeg vrtića.
Razlika iznosa ekonomske cijene iz
točke 1. ove Odluke i visine roditeljskih uplata
iz prethodnog stavka podmirivati će se iz
Proračuna Općine Pitomača.
4. Pravo na korištenje subvencionirane
cijene programa iz točke 1. ove Odluke imaju
roditelji - korisnici usluga Dječjeg vrtića s
prebivalištem na području općine Pitomača.
Roditelji - korisnici usluga Dječjeg
vrtića s prebivalištem izvan područja općine
Pitomača za predmetni program plaćaju
ekonomsku cijenu iz točke 2. ove Odluke.
5. Cijena predmetnog programa
uplaćuje se na žiro-račun Dječjeg vrtića.
6. Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača, a primjenjuje se
od mjeseca lipnja 2012. godine.
Stupanjem na snagu ove Odluke,
stavlja se van snage Odluka o povećanju
cijene boravka djece u Dječjem vrtiću
«Potočnica» Pitomača od 07. listopada 2008.
godine,Klasa:022-05/08-01/179,
Urbroj:2189/16-08-1.
KLASA: 021-05/12-01/26
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.
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), članka
54. točka 2. alineja 3. Statuta Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača od 10.10.2007., Klasa:
022-02/07-01/01, Urbroj: 2189/16-07-02,
članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi („Narodne novine“ RH, broj 10/97pročišćeni tekst i 107/07), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 25. sjednici
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održanoj dana 24. svibnja 2012. godine,
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o
visini zakupnine za korištenje
prostora u vlasništvu Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača
1.
Ovim
Zaključkom
daje
se
suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića «Potočnica» Pitomača od 09.
svibnja 2012. godine (Klasa:022-02/1201/04, Urbroj:2189/16-12-01) kojom se
utvrñuje visina zakupnine za korištenje
prostora u vlasništvu Dječjeg vrtića.
2. Odluka iz točke 1. sastavni je dio
ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/12-01/27
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
8.
Na temelju članka 78. Zakona o
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne
novine“ RH, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
5/09-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na 25. sjednici održanoj 24. svibnja
2012. godine, donijelo je

ODLUKA O DOPUNI
ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
DIJELA NASELJA PITOMAČA
Članak 1.
U članku 2. stavku 2. Odluke o izradi izmjena
i dopuna Urbanističkog plana ureñenja dijela
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naselja Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 9/11), iza točke 7. dodaju se
točke 8. do 15. koje glase:
„8. Korekcije uličnih koridora,
9. Korekcija površine javne i društvene
namjene (D) kod kanala Vir,
10. Smanjenje površine javnog parka (Z1)
kod knjižnice,
11. Prenamjena javne zelene površine (JZ) na
k.č.br. 1338 k.o. Pitomača u poslovnu
namjenu,
12. Prenamjena dijela javne i društvene
namjene (D5 - školska) na k.č.br. 2307/1 k.o.
Pitomača u poslovnu namjenu,
13. Ucrtavanje postojećih pješačkih prolaza i
proširenje zone pretežito stambene namjene
(M1) u Ulici D. Domjanića,
14. Proširenje površine groblja,
15. Odreñivanje uvjeta vezanih za gradnju
postrojenja za proizvodnju električne i/ili
toplinske energije koja kao resurs koriste
obnovljive izvore energije.“
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ZAKLJUČAK
o važnosti nastavka radova na izgradnji
brze ceste A-13 pravac
Sv. Helena - Vrbovec - Bjelovar Virovitica i pravac prema Koprivnici
1. Ovim Zaključkom traži se od Vlade
Republike Hrvatske da osigura uvjete za žurni
nastavak radova na izgradnji brze ceste A-13
pravac Sv. Helena - Vrbovec - Bjelovar Virovitica i pravac prema Koprivnici.
2. Izgradnja brze ceste iz točke 1.
ovog Zaključka od izrazite je važnosti za
ukupan gospodarski i društveni razvoj Općine
Pitomača, Virovitičko-podravske, Bjelovarskobilogorske, Koprivničko-križevačke i Osječkobaranjske županije, te drugih općina i
gradova u njihovom sastavu.
3. Ovaj Zaključak uputiti će se Vladi
Republike Hrvatske, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

Članak 2.
Provoñenje ove Odluke povjerava se
Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/12-01/30
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.

Članak 3.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
˝Službenim novinama˝ Općine Pitomača.

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

KLASA: 021-05/12-01/29
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 24. svibnja 2012.

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

9.
Na temelju članka 40. Statuta
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 24. svibnja 2012. godine,
donijelo je

1.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), a u
svezi s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
(„Narodne novine“ RH, broj 139/10) i
izrañenim Planom otklanjanja slabosti i
nepravilnosti Općine Pitomača za proračunsku
godinu 2011., donosim

ODLUKU
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1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak
donošenja
procedure
izrade
proračuna sa limitima za proračunske
korisnike Općine Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1. ove
Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove Općine
Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-01
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA

KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-02
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

3.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

2.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), a u
svezi s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
(„Narodne novine“ RH, broj 139/10) i
izrañenim Planom otklanjanja slabosti i
nepravilnosti Općine Pitomača za proračunsku
godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade financijskog plana za
trogodišnje razdoblje i obrazloženje istog za
proračunske korisnike Općine Pitomača.
2. Za izradu plana iz točke 1. ove
Odluke zadužuje se Pododsjek za proračun
Općine Pitomača.
3. Rok izrade plana iz točke 1. ove
Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
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ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade obrazloženja financijskog
plana proračunskih korisnika Općine
Pitomača sa pripadajućim elementima.
2. Za izradu obrazloženja iz točke
1. ove Odluke zadužuje se Pododsjek za
proračun Općine Pitomača.
3. Rok izrade obrazloženja iz točke
1. ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-03
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

4.
Na temelju
Općine Pitomača
Općine Pitomača,
tekst), a u svezi s

članka 62. Statuta
(„Službene novine“
broj 5/09-pročišćeni
Zakonom o fiskalnoj
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odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom odreñuje se rok
za dostavu proračuna, izmjene i dopune
istog, te odluke o izvršavanju proračuna
Općine Pitomača nadležnim tijelima.
2. Rok iz točke 1. ove Odluke je 15
dana
od
dana
donošenja
proračuna/izmjena ili dopuna/odluke o
izvršavanju proračuna.
3.
Zadužuje se Pododsjek za
proračun Općine Pitomača da u roku iz
točke 2. ove Odluke predmetne akte
dostavlja Ministarstvu financija Republike
Hrvatske i Državnom uredu za reviziju.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-04
Pitomača, 30. ožujka 2012.
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društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade postupka iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-05
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

6.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

OPĆINA PITOMAČA

ODLUKU
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
5.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
izrada postupka voñenja projekta te
stručnog vrednovanja opravdanosti i
učinkovitosti projekta za Općinu Pitomača.
2. Za izradu postupka iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za

1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak
izrade
procedure
naplate
potraživanja za Općinu Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-06
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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7.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak
izrade
procedure
o
knjigovodstvenom poslovanju za Općinu
Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-07
Pitomača, 30. ožujka 2012.
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2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-08
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
9.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
8.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade procedure ugovaranja i
arhiviranja ugovora za Općinu Pitomača.

1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade procedure o javnoj nabavi
i donošenju plana javne nabave za Općinu
Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-09
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
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NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

10.
Na temelju članka 62. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni
tekst), a u svezi s Zakonom o fiskalnoj
odgovornosti („Narodne novine“ RH, broj
139/10) i izrañenim Planom otklanjanja
slabosti i nepravilnosti Općine Pitomača za
proračunsku godinu 2011., donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade procedure za nabavu
roba, usluga i radova za Općinu Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-10
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

11.
Na temelju članka 56. Statuta
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača, a u
svezi s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
(„Narodne novine“ RH, broj 139/10) i
izrañenim Planom otklanjanja slabosti i
nepravilnosti Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača za proračunsku godinu 2011.,
donosim

ODLUKU
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1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade procedure zaprimanja
roba za Općinu Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-11
Pitomača, 30. ožujka 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
12.
Na temelju članka 56. Statuta
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača, a u
svezi s Zakonom o fiskalnoj odgovornosti
(„Narodne novine“ RH, broj 139/10) i
izrañenim Planom otklanjanja slabosti i
nepravilnosti Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača za proračunsku godinu 2011.,
donosim

ODLUKU
1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak izrade procedure zaprimanja
računa za Općinu Pitomača.
2. Za izradu procedure iz točke 1.
ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača.
3. Rok izrade procedure iz točke 1.
ove Odluke je 30. rujna 2012. godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/12-01/164
URBROJ: 2189/16-12-12
Pitomača, 30. ožujka 2012.
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OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

13.
Na temelju članka 207. stavka 1. i 2.
Zakona o vodama («Narodne novine» RH,
broj 153/09, 63/11 u 130/11), članka 48.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» RH, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09
i 150/11) i članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst) donosim

Z A K L J U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti
Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača
na Odluku o cijeni vodnih usluga
I.
Ovim zaključkom daje se prethodna
suglasnost t.d. Komunalno Pitomača d.o.o.
Pitomača na Odluku o cijeni vodnih usluga
Broj:160/12.
II.
Odluka o cijeni vodnih usluga iz točke
1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i
nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objaviti će se
«Službenim novinama» Općine Pitomača.

u

KLASA:022-01/12-01/137
URBROJ:2189/16-12-2
Pitomača, 11. travnja 2012.

OPĆINA PITOMAČA

NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
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14.
Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ RH broj 92/10) a u
svezi točke I. podtočka 3c. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini („Narodne novine“ RH broj 43/12) i članka 62.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst),
donosim

PLAN
AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2012. GODINI
Članak 1.
Cilj ovog Plana je da se na jednom mjestu utvrde dužnosti, odgovornosti i postupci, kako
bi subjekti bili pravovremeno upoznati sa svojim pravima, obvezama i pravilnim načinima
postupanja.
1. VATROGASNE POSTROJBE
Vatrogasna djelatnost, kao značajan dio sustava zaštite i spašavanja, od neprijepornog
je interesa za svaku društvenu zajednicu pa tako i za Republiku Hrvatsku u cjelini. Sustav
vatrogastva reguliran je Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ RH, broj 139/04, 174/04,
38/09 i 80/10).
Na razini Općine Pitomača ustrojena je Vatrogasna zajednica Općine Pitomača.
Na području općine Pitomača djeluje i operativno pokriva 12 dobrovoljnih vatrogasnih
društava (u nastavku: DVD), i to redom kako slijedi:
- DVD Pitomača,
- DVD Kladare,
- DVD Dinjevac,
- DVD Velika Črešnjevica,
- DVD Mala Črešnjevica,
- DVD Turnašica,
- DVD Grabrovnica,
- DVD Starogradački Marof,
- DVD Stari Gradac,
- DVD Sedlarica,
- DVD Otrovanec,
- DVD Križnica
u kojima se nalazi 290 operativnih članova i pripadnika mladeži, ali ne posjeduju dovoljno
zaštitne vatrogasne opreme.
Vozni park Vatrogasne zajednice Općine Pitomača raspolaže sa 19 vatrogasnih vozila (4
navalna vozila, 2 autocisterne, 3 kombi vozila, 1 zapovjedno (tehničko) vozilo i 9 traktorskih
cisterni).
U provedbi Plana operativne provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011.godine na području općine Pitomača,
Vatrogasna zajednica Općine Pitomača, te navedeni DVD-i uskladiti će rad i provoditi danonoćno
dežurstvo.
Za provedbu dežurstva zaduženi su zapovjednici i predsjednici vatrogasnih postrojbi DVD-a.
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Odgovorne osobe i ustroj zapovijedanja vatrogasnim postrojbama Općine Pitomača
I VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE PITOMAČA
Vodstvo VZO
Ime i prezime
Predsjednik
ŽELJKO PALKOVIĆ
Zapovjednik
ZDRAVKO FRAS
Zamjenik Zapovjednika
LIVIO LAUŠ
Tajnik
NEVEN MILANOVIĆ

Mobitel
098/271-444
099/220-0193
099/190-3871
099/2200093

1.DVD PITOMAČA
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
ŽELJKO ŽIVKO
LIVIO LAUŠ
MILKA NOVOSEL

Mobitel /tel.
098/902-8207
099/190-3871
033/782-222

2.DVD KLADARE
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
MATEJA FRAS
ZDRAVKO FRAS
DARKO TKALČEC

Mobitel /tel.
098/926-5419
099/220-0193
099/212-5000

3.DVD DINJEVAC
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
JOSIP VURI
MATO BASTALIĆ
MARIO VLAŠIĆ

Mobitel /tel.
098/403-775
098/780-543
098/183-4070

4.DVD VELIKA ČREŠNJEVICA
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
ŽELJKO PALKOVIĆ
NEVEN MILANOVIĆ
ANA ŠPANIĆ

Mobitel /tel.
098/271-444
099/2200093
099/799-6562

5.DVD MALA ČREŠNJEVICA
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
MIJO ORENDA
MILAN LAZAR
SINIŠA ORENDA

Mobitel /tel.
098/138-7520
033/714-582
033/714-107

6.DVD TURNAŠICA
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
ALOJZ LACH
JOSIP NEMET
ŽELJKO GOLIĆ

Mobitel /tel.
099/703-3077
099/190-4886
095/900-5331

7.DVD GRABROVNICA
Vodstvo DVD

Ime i prezime

Mobitel /tel.
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Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

IVICA PAVIĆ
IVICA HERAK
TOMISLAV KRALJ

099/217-8170
098/176-5102
098/912-4152

8.DVD STAROGRADAČKI MAROF
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
ZDRAVKO SESVEČAN
VLADO SESVEČAN
ALEN HRVOIĆ

Mobitel /tel.
098/645-422
033/718-082
098/161-3902

9.DVD STARI GRADAC
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
JOSIP OBERAN
MARIO VRBASLIJA
MIRKO BORONDIĆ

Mobitel /tel.
098/919-7502
092/248-0545
-

10.DVD SEDLARICA
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
MARIJAN HAMPOVČAN
MARIJAN ŠTUKAR
IVICA VAJDA

Mobitel /tel.
098/374-747
091/251-9982
098/943-3299

11.OTROVANEC
Vodstvo DVD
Predsjednik
Zapovjednik
Tajnik

Ime i prezime
IVAN LADUŠIĆ HANZIR
DARIO RAKITNIČAN
MIRKO PAVLEKOVIĆ

Mobitel /tel.
098/792-176
098/904-7941
098/213-8704

12.KRIŽNICA
Vodstvo DVD
Zapovjednik

Ime i prezime
JOSIP SESVEČAN

Mobitel /tel.
099/701-8113

2. USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE
VIŠE VATROGASNIH POSTROJBI I PUČANSTVO
Ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja požara većih razmjera u Općini Pitomača, kada
u gašenju sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, sačinjen je prema odredbama Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ RH, broj 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10). Općenite odredbe
navedenim Zakonom specificirane su u nastavku po točkama, a potom se u Tablici daje popis
odgovornih osoba prema položaju u zapovjednom lancu.
1. Vatrogasnom intervencijom koja se obavlja zbog nastalog požara, eksplozije, nesreće ili
druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: dogañaj) zapovijeda zapovjednik u
vatrogasnoj postrojbi koja je prva počela s intervencijom.
2. Kada na mjesto dogañaja prva izañe vatrogasna postrojba DVD-a, zapovjednik te
postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe
kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
3. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim
sredstvima i snagama nije u mogućnosti obaviti intervenciju, o dogañaju odmah
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izvješćuje nadreñenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
Kada dogañaj prelazi granice općine Pitomača, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja, ako isti
postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.
Kada dogañaj prelazi granice Županije zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima glavni vatrogasni zapovjednik.
Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj
prosudbi o učinkovitosti takvog odreñenja.
Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu
postrojbu u gospodarstvu osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu, zapovijeda
zapovjednik te vatrogasne postrojbe.
Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz nazočnost
ovlaštene osobe Oružanih snaga Republike Hrvatske.

3. RAZRAZRAĐEN SUSTAV PRIMANJA DOJAVE O POČETKU POŽARA I
UKLJUČIVANJA U AKCIJU GAŠENJA VATROGASNIH POSTROJBI I OSTALIH
SUDIONIKA
Sustav primanja dojave o početku požara i uključivanja u akciju gašenja vatrogasnih
postrojbi i ostalih sudionika sačinjen je prema odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne
novine“ RH, broj 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ RH, broj 61/94) i Planu
intervencija kod velikih požara otvorenih prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne
novine“ RH, broj 25/01). Odredbe navedenog Zakona, Pravilnika i Plana specificirane su u
nastavku.

R. BR.
RADNJE

OPIS RADNJE

NAČIN
DOJAVE

POSTROJBA

1.

Dojava požara 024 sata

- telefonom
- sirenom
-radiostanicom

2.

Prvi izlazak na
požar

postrojba koja
- interna uzbuna je primila
dojavu

3.

Obavještavanje o
požaru
zapovjednika
Vatrogasne
zajednice Općine
Pitomača i
Županijskog vatroGasnog
zapovjednika

4.

Uzbunjivanje
ostalih DVD-a

postrojba koja
je primila
dojavu

ZADUŽENJA
Uzbunjivanje se obavlja na temelju
dojave požara na telefon broj 112 ili
93 telefon vatrogasne postrojbe ili
dojavom radio stanicom.
Na temelju procjene stanja na
požarištu zapovjednik vatrogasne
postrojbe uzbunjuje ostale
vatrogasce.
Na temelju procjene stanja na
požarištu kada zapovjednik koji vodi
postrojbu na intervenciji ocijeni da se u
akciju moraju uključiti ostale
vatrogasne postrojbe na području
općine Pitomača.

- telefonom

postrojba koja
je primila
dojavu

- telefonom

Uzbunjuju se i mobiliziraju postrojbe
ostali DVD-i na
na čijem području djelovanja je
području općine nastao požar. Uzbunjivanje obavlja
Pitomača
zapovjednik Vatrogasne zajednice
Općine Pitomača.
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Obavještavanje o
požaru Županijskog
- telefonom
vatrogasnog
zapovjednika

6.

Pozivanje ostalih
sudionika na
području općine
Pitomača

- telefonom

7.

Uzbunjivanje
vatrogasnih
postrojbi iz okolnih
jedinica lokalne
samouprave

- telefonom

8.

Pozivanje
Vatrogasnih
postrojbi iz okolnih - telefonom
jedinica lokalne
samouprave

9.

Uzbunjivanje
vatrogasnih
postrojbi iz okolnih
županija

- telefonom

10.

Pozivanje
vatrogasnih
postrojbi iz okolnih
županija

- telefonom
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Obavještava se ŽC 112 Virovitica o
stanju na terenu i potrebi
uključivanja dodatnih snaga.
Na temelju procjene stanja na
požarištu zapovjednik Vatrogasne
zajednice Općine Pitomača poziva u
pomoć pučanstvo i po potrebi
grañevinsku mehanizaciju, vozila i
opremu putem ŽC 112 Virovitica.
Požar širih razmjera na požarnom
području ili mogućnost širenja na
vatrogasne
područje okolnih jedinica lokalne
postrojbe u
samouprave. Na temelju procjene
okolnim
stanja na požarištu zapovjednik
jedinicama
Vatrogasne zajednice Općine
lokalne
Pitomača ili Županijski vatrogasni
samouprave
zapovjednik uzbunjuje vatrogasne
postrojbe u okolnim jedinicama
lokalne samouprave preko ŽC 112.
U slučaju potreba pozivaju se
vatrogasne
vatrogasne postrojbe iz okolnih
postrojbe u
jedinica lokalne samouprave. Poziva
okolnim
ih zapovjednik Vatrogasnih postrojbi
jedinicama
vatrogasne zajednice Općine
lokalne
Pitomača ili Županijski vatrogasni
samouprave
zapovjednik putem ŽC 112 Virovitica.
Mogućnost širenja požara na
područje okolnih županija ili požar
velikih razmjera. Na temelju procjene
vatrogasne
stanja na požarištu Županijski
postrojbe
vatrogasni zapovjednik uzbunjuje
okolnih županija
vatrogasnu zajednicu
okolnih županija putem ŽC 112
Virovitica.
U slučaju potreba pozivaju se
vatrogasne
vatrogasne postrojbe iz okolnih
postrojbe
županija. Poziva ih Županijski
okolnih županija vatrogasni zapovjednik preko ŽC 112
Virovitica.

U slučaju nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara može se promijeniti redoslijed
uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara.
Odluku o dinamici uključivanja većeg broja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara
donosi zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pitomača, županijski vatrogasni zapovjednik ili
njegov zamjenik, a na prijedlog zapovjednika vatrogasne postrojbe koja je prva započela s
intervencijom, odnosno, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe koji je preuzeo zapovijedanje
intervencijom.
U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev
zapovjednika požarišta, a temeljem prosudbe, nalogom nadreñenog vatrogasnog zapovjednika
upućuju se putem ŽC 112 Virovitica za dodatne vatrogasne postrojbe.
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Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar akciji gašenja požara se, na
temelju zahtjeva preko ŽC 112 Virovitica - zapovjednika požarišta, priključuju postrojbe civilne
zaštite koje je Općina Pitomača osnovala, obučila i opremila, te prema potrebi, postrojbe
Hrvatske vojske.
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe Općine Pitomača nisu dostatne za gašenje
požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć putem ŽC 112 od više razine zapovijedanja.
Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda
kada su sve raspoložive protupožarne snage s područja općine Pitomača nedostatne za
uspješno gašenje ili su već angažirane na drugim požarištima.
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s
područja Županije.
Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara, županijski
vatrogasni zapovjednik će putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva i ŽC 112
Virovitica (kontinentalnog dijela Republike Hrvatske) zatražiti dodatnu pomoć.
Ukoliko pružena pomoć iz prethodnog stavka nije dovoljna, na traženje nadležnog
operativnog vatrogasnog zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno
prosudbi, zapovjediti angažiranje svih raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i
ostalih protupožarnih snaga, a putem Državne uprave za zaštitu i spašavanje može, na temelju
meñunarodnih sporazuma o pružanju pomoći, zatražiti i meñunarodnu pomoć.
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora koji može prerasti u veliki požar,
uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnostima gašenja požara na otvorenom prostoru obavit
će se sukladno tablici ugroženosti, kako slijedi:

STUPANJ

UGROŽENOST

1. stupanj

- požari otvorenog prostora
manjih razmjera
- indeks opasnosti vrlo mali
do mali

2. stupanj

- manje šumske površine
- veće površine trave i niskog
raslinja
- indeks opasnosti mali
do umjeren

ANGAŽIRANE SNAGE
- vatrogasne postrojbe s
područja općine Pitomača

snage iz 1. stupnja i:
- vatrogasne postrojbe iz
susjednih jedinica lokalne
samouprave
- zapovjedništvo područja

snage iz 2. stupnja i:

3. stupanj

- veće šumske površine
- velike površine trave i
niskog raslinja
- indeks opasnosti mali do
umjeren

- županijsko vatrogasno
zapovjedništvo
- uključivanje dijela
vatrogasnih postrojbi s
područja Županije

po prosudbi uključuju se i:
- intervencijske postrojbe
- zračne snage
- postrojbe civilne zaštite s
područja Županije
- NOS OS RH (Hrvatska
vojska)
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snage iz 3. stupnja i

4. stupanj

- vrijedne šumske površine
- vrlo velike površine trave i
niskog raslinja
- ugroženost objekata i
naselja
- moguće više istovremenih
dogañaja na
širem području (različitog
intenziteta)
- indeks opasnosti umjeren
do velik

- uključivanje ukupnih
vatrogasnih snaga s
područja Županije
- operativno vatrogasno
zapovjedništvo
kontinentalnog dijela RH
- intervencijske postrojbe
- zračne snage
- Županijsko zapovjedništvo
zaštite i spašavanja
- postrojbe civilne zaštite s
područja Županije
- NOS OS RH (Hrvatska
vojska)
- priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih županija

po potrebi uključuju se i:
- vatrogasno zapovjedništvo
RH
- zapovjedništvo zaštite i
spašavanja RH

5. stupanj

- posebno vrijedne šumske
površine
- izrazito velike
površine otvorenog prostora
- više istovremenih dogañaja
većeg intenziteta
- ugroženost naselja i/ili
drugih sadržaja ili objekata
- indeks opasnosti velik
do vrlo velik

snage iz 4. stupnja i:
- vatrogasno zapovjedništvo
RH
- vatrogasne postrojbe iz
ostalog dijela RH
- Zapovjedništvo za zaštitu i
spašavanje RH
- postrojbe civilne zaštite iz
ostalog dijela RH
- po potrebi pomoć iz drugih
zemalja

Opis kratica korištenih u tekstu:
NOS OS RH - Namjenski organizirane snage oružanih snaga Republike Hrvatske

4. VATROGASNE POSTROJBE U SLUČAJU KADA SE TREBAJU STAVITI U STANJE
PRIPRAVNOSTI
Slučajevi kada i koje se vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti glede
provedbe, odreñeni su Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“ RH, broj 139/04, 174/04, 38/09
i 80/10), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske („Narodne novine“ RH, broj 61/94).
Odredbe navedenog Zakona i Pravilnika dane su u nastavku.
1.
2.

Na temelju procjene stanja na požarištu zapovjednik vatrogasne postrojbe koja je izašla na
požarište uzbunjuje ostale vatrogasce u vatrogasnoj postrojbi.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području općine Pitomača gdje se dogodio
požar, a da se vlastitim snagama vatrogasne postrojbe na požarištu ne može ugasiti i/ili
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spriječiti širenje požara, u pripravnost, za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se
ostale vatrogasne postrojbe na području općine Pitomača.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja općine Pitomača gdje se dogodio
požar, u stanje pripravnosti stavljaju se i vatrogasne postrojbe na području općine Pitomača
gdje je moguće širenje požara.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području općine Pitomača gdje se dogodio
požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave gdje se
dogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe
pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih jedinica lokalne
samouprave na području vatrogasne zajednice.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja vatrogasne zajednice gdje se
dogodio požar u stanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe i u susjednim
vatrogasnim zajednicama.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara na području općine Pitomača gdje se dogodio
požar, a da se vlastitim snagama vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice gdje se
dogodio požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe
pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne postrojbe iz susjednih vatrogasnih
zajednica.
Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera i da se vlastitim snagama vatrogasnih
postrojbi vatrogasnih zajednica koje gase požar ne može ugasiti i/ili spriječiti širenje požara,
u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se ostale vatrogasne
postrojbe na području Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije.
Ukoliko se procijeni moguće širenje požara izvan područja Virovitičko-podravske županije, u
stanje pripravnosti stavljaju se vatrogasne postrojbe u susjednim županijama.
Ukoliko se procijeni da je požar velikih razmjera i da se vlastitim snagama vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije požar ne može ugasiti i/ili
spriječiti širenje požara, u pripravnost za slučaj potrebe pozivanja na požarište, stavljaju se
ostale vatrogasne postrojbe u susjednim županijama.
Zamjena vatrogasnih postrojbi obavit će se odmornim vatrogascima iz pričuve. Dio
vatrogasaca koji su sudjelovali u gašenju povući će se na odmor prema procjeni
zapovjednika u akciji gašenja.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

5. POPIS SUBJEKATA I OSOBA KOJI SUDJELJUJU U PLANU AKTIVNOG
UKLJUČIVANJA
SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subjekti zaduženi za provoñenje Plana intervencija su:
Stožer zaštite i spašavanja Općine Pitomača,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Virovitica (Županijski Centar 112),
Vatrogasna zajednica Općine Pitomača,
DVD-i sa područja općine Pitomača,
Policijska uprava Virovitičko - podravska, PP Pitomača,
Dom zdravlja Općine Pitomača,
Hrvatske Šume,
Hrvatska Elektroprivreda, Elektra Koprivnica,
Poduzeća i tvrtke.

U slučajevima kada pri obavljanju vatrogasnih intervencija ima povrijeñenih gasitelja ili
drugih osoba ili se uslijed velikog požara očekuju povrede, nadležni zapovjednik vatrogasne
intervencije zahtijeva uključivanje ekipe za prvu medicinsku pomoć.
Ekipu prve medicinske pomoći osiguravaju zdravstvene ustanove ovisno o mjestu nastanka
dogañaja.
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Kod šumskih požara i požara otvorenih prostora ili po prosudbi nadležnog zapovjednika u
akciju gašenja uključuju se Hrvatske šume d.o.o.
Nadležni zapovjednik po potrebi može zatražiti pomoć od Elektre Koprivnica, na način da
dežurnog dispečera upozna o potrebi njegovog uključivanja u vatrogasnu intervenciju na način da
obavi prekid dovoda ili prijenosa električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja
vatrogasna intervencija.
Dežurni dispečer dužan je izvijestiti nadležnog zapovjednika o obavljenom prekidu dovoda
električne energije do objekta ili preko lokacije na kojoj se obavlja vatrogasna intervencija.

SLUČAJEVI KADA SE O NASTALOM POŽARU OBAVJEŠĆUJU- OPĆINSKI ČELNICI




Obavješćivanje i upoznavanje općinskih čelnika obavit će se u slučajevima kada nastane
požar većih razmjera na objektu (stambeni, industrijski i drugi) ili kada požar otvorenog
prostora (šumski požar) poprimi veće razmjere.
Obavješćivanje i upoznavanje sa situacijom obavit će zapovjednik vatrogasne postrojbe, ili
nadležni zapovjednik koji vodi vatrogasnu intervenciju.

Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/12-01/42
URBROJ: 2189/16-12-6
Pitomača, 27. travnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

15.
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11),
članka 10. stavak 2. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
7/09, 11/09 i 7/10) i članka 62. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 5/09-pročišćeni tekst), donosim

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za obavljanje
komunalne
djelatnosti „javna rasvjeta“ na području
općine Pitomača
1. Ovom Odlukom pokreće se postupak
prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne

djelatnosti „javna rasvjeta“ - održavanje
objekata i ureñaja javne rasvjete na području
općine Pitomača.
2. Poziv za prikupljanje ponuda iz točke
1. ove Odluke uputiti će se 5 fizičkih ili pravnih
osoba registriranih za obavljanje djelatnosti iz
stavka 1. ovoga članka i to:
- „Betatim“ d.o.o. za proizvodnju,
ispitivanje i montažu elektroopreme, Pitomača,
Lj. Gaja 292e,
- Elektroinstalacije „Štefanić“, Pitomača,
Vinogradska 56,
- Elektroinstalater Zdravko Patačko,
Đurñevac, Meñašna 14A,
- Elektroinstalater Slavko Siladić,
Pitomača, Dravska 20,
Električar
Marijan
Kramarić,
Budančevica, Kolodvorska 4B.
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3. Za potrebe predmetnog postupka
osniva se Povjerenstvo za prikupljanje ponuda
za obavljanje komunalne djelatnosti „javna
rasvjeta“ u koje se imenuju:
- Rikard Bakan iz Pitomače, za
predsjednika,
- Krešimir Bosnić iz Pitomače, za člana,
- Tomislav Lovreković, za člana.
Mandat imenovanim članovima traje do
završetka postupka iz točke 1. ove Odluke.
4. Povjerenstvo iz točke 3. ove Odluke
zadužuje
se
za
provoñenje
postupka
predmetnog prikupljanja ponuda.
5. Poziv za prikupljanje ponuda mora
sadržavati:
- djelatnost za koju se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,
- vrijeme za koje se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,
- vrstu i opseg poslova,
- način odreñivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje
Ugovora,
- način, mjesto i rok podnošenja ponude,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/12-01/174
URBROJ: 2189/16-12-1
Pitomača, 22. svibnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
16.

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka
43. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
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novine“ RH, broj 92/10), točke I. podtočke 4.
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2012. godini („Narodne novine“ RH,
broj 43/12) i članka 40. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 5/09-pročišćeni tekst), donosim

PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE
GRAĐEVINA I POVRŠINA
ZA KOJE PRIJETI OPASNOST OD
NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA
Članak 1.
Ovim Planom odreñuju se grañevine i
površine za koje prijeti opasnost od nastajanja
i širenja požara na području općine Pitomača,
a posebno poljoprivrednih površina za vrijeme
žetve i vršidbe, kao i šumskih površina za
vrijeme ljetnog perioda, te mjere motrenja,
čuvanja i ophodnje navedenih grañevina i
površina.

Članak 2.
Ovim Planom odreñuje se i zabrana
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i
boravka
na
navedenim
površinama
i
grañevinama za razdoblje visokog i vrlo
visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.

Članak 3.
Grañevine i površine na području
općine Pitomača za koje prijeti opasnost od
nastajanja i širenja požara su:
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. ALUFERIT
GRAĐENJE d.o.o. Kladare,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. TVIN-GAJ
d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. BETATIM
d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. CROMING
d.o.o. Pitomača,
Proizvodni
i
poslovni
objekti
t.d.
DRVOPROGRES d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. HRVATSKI
DUHANI d.d. Pitomača,,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. HERBARIUM
d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. JAN SPIDER
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d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. BRAĆA
PIVAC d.o.o., Farma Stari Gradac,,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. KOGRAD
d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. KOMUNALNO
PITOMAČA d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. PLANTAŽE
d.o.o. Pitomača,
- Proizvodni i poslovni objekti t.d. ERSTE &
STEIERMARKISCHE BANK d.d. (prostor bivšeg
Zlatnog klasa),
- Proizvodni objekti privatnih fizičkih osoba
koje se bave drvno-prerañivačkom djelatnošću,
- INA d.d., Benzinska postaja u Pitomači,
- LUKOIL Hrvatska d.o.o., Benzinska postaja u
Kladarama,
- Individualne poljoprivredne površine,
- Javne zelene površine (parkovi i sl.),
- Šume i šumske površine pod upravom
HRVATSKE ŠUME U.Š.P. Koprivnica, Šumarija
Pitomača,
- Krajobraz „Širinski otok“,
- Krajobraz „Križnica“,
- Krajobraz „Jelkuš“,
- Krajobraz „Močvarno stanište Vir“,
- Privatne šume i šumske površine,
- Zaštićene prirodne vrijednosti i vrijednosti
predviñene za zaštitu na području općine
Pitomača (Muzej Petra Preradovića u
Grabrovnici i područje oko istoga)
- Deponija za odlaganje komunalnog otpada
„Klisa“.

Članak 4.
Za grañevine i površine iz članka 3.
ovog Plana trebaju se poduzeti sljedeće mjere
preventivne zaštite, motrenja, čuvanja i
ophodnje:
- poduzimanje mjera za dovoñenje i
održavanje u ispravnom stanju postrojenja,
instalacija i ureñaja kao i njihov tehnički
pregled,
- uklanjanje otpada iz zatvorenih i otvorenih
prostora koji je nastao u procesu proizvodnje i
odlaganja istoga na posebno za to odreñeno
mjesto,
- uklanjanje suvišnih predmeta iz prostorija koji
mogu predstavljati opasnost za nastajanje i
širenje požara ili koji onemogućavaju brzi
izlazak iz ugroženih područja,
- održavanje i omogućavanje brzog pristupa
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vanjskim hidrantima,
- održavanje slobodnog pristupa vatrogasnim
aparatima i ureñajima,
- omogućavanje pristupa vozilima i aparatima
koji iskre pri radu, na mjesta gdje bi to
predstavljalo opasnost od požara i eksplozije
(kotlovska postrojenja, dijelovi silosa, mlina
…),
- dovoñenje u ispravno stanje postojeće
vatrogasne opreme i sredstava za gašenje
požara te postavljanje istih na za to odreñena
mjesta,
- izvoñenje stabilnih i polustabilnih, mobilnih i
drugih odgovarajućih ureñaja i instalacija za
dojavu i gašenje požara,
- osiguravanje vatrogasnih dežurstava u
vanjskim prostorima i u grañevinama,
- sustavno praćenje stanja na odlagalištima
otpada na području grada te kontinuirano
poduzimanje mjera za sanaciju nekontroliranih
„divljih“ odlagališta,
- mjere zabrane nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na grañevinama i
površinama iz članka 3. ovog Plana.

Članak 5.
Uz mjere navedene u prethodnoj točki,
svi izvršitelji zadataka – fizičke i pravne osobe
vlasnici i korisnici grañevina i površina za koje
prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,
dužni su u razdoblju visokog i vrlo visokog
indeksa opasnosti od nastanka i širenja požara
uspostaviti čuvarsku i motriteljsko-dojavnu
službu opremljenu aparatima za početno
gašenje požara i dojavnim stanicama.

Članak 6.
Financijska sredstva za izradu Planova
motriteljsko-dojavne službe osiguravaju pravne
osobe koje su vlasnici ili korisnici grañevine ili
površine kojima upravljaju.
Financijska sredstva za izradu Planova
motriteljsko-dojavne službe za prostore u
vlasništvu Općine Pitomača odnosno vlasništvu
fizičkih osoba osiguravaju se u Proračunu
Općine Pitomača.

Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
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KLASA: 022-01/12-01/161
URBROJ: 2189/16-12-4
Pitomača, 23. svibnja 2012.

OPĆINA PITOMAČA

NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

OSTALO:

1.
Na temelju članka 54. točka 2. alineja
3. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača
od 10.10.2007., Klasa: 022-02/07-01/01,
Urbroj: 2189/16-07-02, i članka 34. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ RH, broj 10/97- pročišćeni tekst i
107/07), Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 09. svibnja 2012. godine,
donijelo je

ODLUKU
o visini zakupnine za korištenje prostora
u vlasništvu
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača
1. Ovom Odlukom utvrñuje se visina
zakupnine za korištenje prostora u vlasništvu
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača (u
nastavku: Dječji vrtić).
2. Visina mjesečne zakupnine za
korištenje prostora iz točke 1. ove Odluke radi
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održavanja igraonica u suorganizaciji Dječjeg
vrtića odreñuje se u iznosu od 10% od
ukupnog mjesečnog neto iznosa uplaćenog na
ime igraonice.
3. Ukoliko se mjesečna naknada
korisnika ne uplaćuje preko žiro-računa Dječjeg
vrtića, visina zakupnine za korištenje prostora
iz točke 1. ove Odluke odreñuje se u iznosu od
30,00 kuna po satu korištenja.
4. Ostala meñusobna prava i obveze iz
predmetnog korištenja regulirati će se
Ugovorom koji će u ime Dječjeg vrtića potpisati
ravnatelj.
Na ugovore temeljem kojih se
ostvaruje predmetno pravo korištenja, a
zaključeni su prije donošenja ove Odluke,
odredbe iste neće se primijeniti.
5. Ova Odluka stupa na snagu po
dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine
Pitomača, a objaviti će se na Oglasnoj ploči
Dječjeg vrtića i u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 022-02/12-01/04
URBROJ: 2189/16-12-01
Pitomača, 09. svibnja 2012.

DJEČJI VRTIĆ „POTOČNICA“ PITOMAČA
UPRAVNO VIJEĆE

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA:
Željka Begović,v.r.
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2.

Temeljem
38/09 i 127/10) i
interesa za RH u
Općine Pitomača,

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH, broj: 174/04, 79/07,
točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
2012. godini („Narodne Novine“ RH, broj 43/12), Stožer zaštite i spašavanja
na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 16. svibnja 2012. godine, donosi

PLAN RADA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PITOMAČA ZA OVOGODIŠNJU POŽARNU SEZONU U 2012. GODINI
I.

R/b.

1.

ZADAĆA/AKTIVNOST

2.

1.

Planirati, pripremiti, i provesti
savjetovanje i seminare za
osposobljavanje članova
Stožera u svrhu učinkovitije
provedbe svih planiranih
aktivnosti

2.

Obaviti provjeru i procjenu
svih sudionika u izvršavanju
zadaća zaštite i spašavanja

3.

Napraviti popis nužne opreme
za protupožarnu sezonu

4.

Održati sjednicu stožera nakon
požarne sezone, te analizirati
prethodni rad

5.

U slučaju veće katastrofe ili
nesreće na području općine
Pitomača
permanentno
zasjedati i pružati stručnu
potporu načelniku

Nositelj
provedbe
Zadaće/
Aktivnosti

Suradnik u
izvršenju
Zadaće/Aktivnosti

Rok
izvršenja

3.

4.

5.

Stožer zaštite i
spašavanja
Općine
Pitomača

Stožer zaštite i
spašavanja
Općine
Pitomača

Vatrogasna
zajednica
Općine
Pitomača
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine
Pitomača
Stožer zaštite i
spašavanja
Općine
Pitomača

Državna uprava za
ZiS
Učilište zaštite i
spašavanja
Područni ured za ZiS
Hrvatska vatrogasna
zajednica

kontinuirano

Područni ured za ZiS
Vatrogasna zajednica
Općine Pitomača

30.05.2012.

Napomena

6.

Svibanj 2012.

rujan, 2012.
Općina Pitomača
Prema
potrebi

Napomena: stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja
Općine Pitomača, obavljati će stručne službe Općine Pitomača.
II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
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KLASA: 021-05/12-01/16
URBROJ: 2109/16-12-5
Pitomača, 23. svibnja 2012.
OPĆINA PITOMAČA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
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od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2012. godini („Narodne novine“ Republike
Hrvatske, broj 43/12), Stožer zaštite i
spašavanja Općine Pitomača na svojoj 7.
sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2012.
godine, donosi

NAČELNIK STOŽERA:
Siniša Siladić, prof.inf.,v.r.

ZAKLJUČAK
1. Ovim Zaključkom usvaja se Plan
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od
požara na području općine Pitomača u 2012.
godini.

3.
Na temelju točke 3. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2012. godini („Narodne novine“ Republike
Hrvatske, broj 43/12), Stožer zaštite i
spašavanja Općine Pitomača na svojoj 7.
sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2012.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
1. Ovim Zaključkom usvaja se Plan
operativne provedbe programa aktivnosti na
području općine Pitomača u 2012. godini.

2. Plan iz točke 1. ovog Zaključka
sastavni je dio istoga.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA:021-05/12-01/16
URBROJ: 2189/16-12-8
Pitomača, 23. svibnja 2012.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PITOMAČA

2. Plan iz točke 1. ovog Zaključka
sastavni je dio istoga.

NAČELNIK STOŽERA:
Siniša Siladić, prof.inf.,v.r.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
5.
KLASA:021-05/12-01/16
URBROJ: 2189/16-12-7
Pitomača, 23. svibnja 2012.
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PITOMAČA

NAČELNIK STOŽERA:
Siniša Siladić, prof.inf.,v.r.

Na temelju točke 3. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2012. godini („Narodne novine“ Republike
Hrvatske, broj 43/12), Stožer zaštite i
spašavanja Općine Pitomača na svojoj 7.
sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2012.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
4.
Na temelju točke 3. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite

1. Ovim Zaključkom usvaja se
Financijski plan osiguranih sredstava za
provoñenje zadaća u protupožarnoj sezoni u
2012. godini na području općine Pitomača.
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2. Financijski plan iz točke 1. ovog Zaključka
sastavni je dio istoga.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA:021-05/12-01/16
URBROJ:2189/16-12-9
Pitomača, 23. svibnja 2012.

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINE PITOMAČA
NAČELNIK STOŽERA:
Siniša Siladić,prof.inf.,v.r.
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