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2.
Na temelju članka 14. Zakona o
proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,
136/12. i 15/15) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
8. sjednici održanoj dana 28. Svibnja 2018.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine
Pitomača za 2018. godinu
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava
Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Općina),
upravljanje dugom te imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava,
ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna te druga pitanja o izvršavanju
Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i
Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i
rashoda te Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani
su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od
općinske nefinancijske imovine i primljeni
krediti te svi izdaci za financijsku imovinu i
otplatu kredita.
Posebni dio Proračuna sastoji se od
plana rashoda i izdataka proračunskih
korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne
programe za proračunsku godinu.
U Planu razvojnih programa iskazani
su
planirani
rashodi
Proračuna
za
nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne
pomoći i donacije za 2018. godinu, razrađeni
po pojedinim programima i po izvorima
prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika
Proračuna osiguravaju se proračunskim
korisnicima i to: Jedinstvenom upravnom
odjelu, ustanovama kojima je Općina osnivač
(u daljnjem tekstu: ustanove Općine), te
ostalim korisnicima koji su u njegovu
Posebnom dijelu određeni za nositelje
sredstava.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se
samo za namjene koje su određene
Proračunom. Proračunski korisnici mogu
preuzeti obveze na teret Proračuna samo za
njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim
proračunskim dodjelama.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je,
u roku od osam dana od dana donošenja
Proračuna, izvijestiti o istom krajnje korisnike
koji su određeni kao nositelji sredstava u
Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Nalogodavac i odgovorna osoba za
izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski
načelnik.
Jedinstveni upravni odjel izvršava
Proračun i o tome izvještava Općinskog
načelnika.
Pravne osobe - proračunski korisnici
odgovorne su za naplatu prihoda i primitaka
u okviru svoje nadležnosti, te za izvršavanje
svih rashoda u skladu sa odobrenim
namjenama.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do
neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i
rashoda/ izdataka Proračuna, predložit će se
Općinskom
vijeću
donošenje
njegovih
Izmjena i dopuna.
Iznimno,
ako
se
pojedine
proračunske pozicije ne budu mogle
izvršavati
zbog
nedovoljno
planiranih
rashoda/izdataka, ovlašćuje
se Općinski
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načelnik da može vršiti preraspodjelu
sredstava unutar Razdjela i između Razdjela,
odnosno Računa prihoda i rashoda, Računa
financiranja i Bilančnog dijela iskazanog
viška/manjka
po
Godišnjem
obračunu
Proračuna, na način propisan odredbama
članka 46. Zakona o proračunu, s tim da se
tom prilikom ne može mijenjati ukupan iznos
rashoda/izdataka utvrđenih Proračunom.
Općinski načelnik će o izvršenoj
preraspodjeli izvještavati Općinsko vijeće u
sklopu redovnog izvještavanja.
III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 8.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa zakonom i drugim
propisima neovisno o visini prihoda planiranih
u Proračunu.
IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 9.

Prihodi koje proračunski korisnici
ostvare od vlastite djelatnosti (vlastiti
prihodi), iz donacija, po posebnim propisima i
iz drugih izvora, namjenski su prihodi
Proračuna.
Prihodi iz stavka 1. ovog članka
planiraju se u financijskim planovima
proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov
račun, a mogu se koristiti isključivo za
namjene utvrđene financijskim planovima.
Ako se tijekom proračunske godine
ukaže potreba za izmjenama i dopunama
financijskog plana proračunskog korisnika, isti
ih može donijeti bez prethodne suglasnosti
osnivača, ali isključivo u visini ostvarenih
vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.
U slučaju nastanka događaja iz
stavka 3. ovog članka proračunski korisnik je
dužan pismenim putem izvijestiti Jedinstveni
upravni odjel najkasnije u roku od 5 dana po
isteku mjeseca u kojemu je donio izmjene i
dopune financijskog plana.
Proračunski korisnici mogu preuzimati
obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za
čije su financiranje planirani namjenski
prihodi iz stavka 1. ovog članka isključivo do
iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.
Proračunski korisnici Općine Pitomača
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izuzeti su od obveze uplate namjenskih
prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u
proračun, ali su dužni šestomjesečno
izvještavati Jedinstveni upravni odjel o
ostvarenim i utrošenim sredstvima iz stavka
1. ovog članka.

Članak 10.

Namjenski prihodi iz članka 9. stavka
1. koji ne budi iskorišteni u ovoj proračunskoj
godini prenose se u narednu proračunsku
godinu i koriste se za iste namjene za koje su
bili utvrđeni financijskim planom proračunskih
korisnika za ovu proračunsku godinu.
Za opseg prenesenih prihoda iz
stavka 1. ovoga članka povećat će se
financijski planovi proračunskih korisnika za
narednu godinu.
V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna
mora
se
temeljiti
na
vjerodostojnoj
knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje
obveza plaćanja.
Općinski načelnik i čelnik pravne
osobe proračunskog korisnika, odnosno
osoba na koje je to pravo preneseno, mora
prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz
knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s
oznakom pozicije, konta i programa izdaje
Općinski načelnik.
Isplata sredstava za plaće, materijalne
rashode i programe koja su u Posebnom
dijelu Proračuna osigurana ustanovama,
izvršava se prijenosom na njihov račun
temeljem naloga za prijenos sredstava koji
izdaje Općinski načelnik.

Članak 12.

Proračunskim korisnicima kojima se u
Proračunu osiguravaju sredstva za plaće
zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala
materijalna prava zaposlenih prema njihovim
općim aktima do visine utvrđene tim aktima,
kolektivnim
ugovorom
i
osiguranim
sredstvima.

Članak 13.
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Sredstva za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade
troškova za rad članova Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela, isplaćivat će se
temeljem Odluka Općinskog vijeća.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u
Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret
tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u
proračune prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
Rješenje o povratu sredstava donosi
Jedinstveni upravni odjel na temelju
dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 15.

Instrumente
osiguranja
plaćanja,
kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze,
izdaje Jedinstveni upravni odjel, a potpisuje
Općinski načelnik.
Instrumenti
osiguranja
plaćanja
primljeni od pravnih osoba kao sredstvo
osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja
radova i usluga, dostavljaju se u Jedinstveni
upravni odjel.
VI. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 16.

U Proračunu nisu utvrđena sredstva
za proračunsku zalihu.
VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 17.

Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz
prethodnu suglasnost Vlade RH.
Ukupna godišnja obveza Općine iz
stavka 1. ovog članka može iznositi najviše
do 20% ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje
umanjenih za prihode i primitke od domaćih i
inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i
zajmova.
U iznos ukupne godišnje obveze
uključena su i dana jamstva kao i neplaćene
obveze iz prethodnih godina.
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VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM
IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu
se oročavati kod poslovne banke.
Općinski načelnik donosi Odluku o
oročavanju i potpisuje ugovor.
Prihodi od upravljanja raspoloživim
novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1. ovog
članka mogu se ulagati samo s povratom do
31. prosinca 2018. godine.
IX. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM
IMOVINOM

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel upravlja
nefinancijskom
dugotrajnom
imovinom
Općine koju posjeduju za obavljanje poslova
iz svoga djelokruga rada, sukladno općim
aktima Općine.
Sredstva za održavanje i osiguravanje
dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju
se u rashodima poslovanja Jedinstvenog
upravnog odjela.
Poslove
sklapanja
ugovora
s
osiguravateljima i naplatu šteta obavlja
Općinski načelnik.

Članak 20.

Knjigovodstvena
evidencija
nefinancijske dugotrajne imovine Općine vodi
se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
X.
PRIMJENA
PRORAČUNSKOG
RAČUNOVODSTVA
I
FINANCIJSKORAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 21.

Proračun i proračunski korisnici Općine
primjenjuju
sustav
proračunskog
računovodstva.
Proračunski korisnici iz stavka 1. ovog
članka obvezni su njihova tromjesečna i
godišnja izvješća dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu.
Kontrola

Članak 22.
poslovnih

postupaka

u
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pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje
općinskim dugom i gotovinom, praćenje
primjene financijskih propisa, praćenje
nastanka obveza, praćenje primjene sustava
proračunskog računovodstva te poslovi
financijskog izvješćivanja, obavljat će se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svi korisnici proračunskih sredstava
obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu
dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća
koja se od njih traže.
Ako se prilikom obavljanja kontrole
uvidi da su sredstva korištena protivno
Zakonu ili Proračunu, Jedinstveni upravni
odjel o tome će izvijestiti Općinskog
načelnika.

izvijestit će se Općinski načelnik i poduzeti
mjere da se nadoknade tako utrošena
sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata
sredstava s pozicija s kojih su sredstva bila
nenamjenski utrošena.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
13/17).

Članak 25.

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

XI. PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 23.
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Jedinstveni upravni odjel ima pravo
nadzora
i
revizije
nad
financijskim,
materijalnim i računovodstvenim poslovanjem
korisnika sredstava proračuna, te nad
zakonitošću i svrsishodnom uporabom
proračunskih sredstava.
Korisnici su obvezni dati sve potrebite
podatke, isprave i izvješća koja se od njih
zatraže.
Ako se prilikom obavljanja proračunskog
nadzora i revizije utvrdi da su sredstva bila
upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu,

KLASA: 400-04/18-01/02
URBROJ: 2189/16-18Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

3.
Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i članka
28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 8. sjednici održanoj 28. svibnja 2018.
godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU
Članak 1.

U članku 2. stavku 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17)
iznos „710.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.285.000,00“, a riječi u zagradi „slovima:
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„sedamsto deset tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun dvjesto osamdeset pet tisuća
kuna“.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi predložene gradnje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom u 2018.
godini procjenjuju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a u nastavku, daje se opis poslova s
procjenom troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja, sa iskazanim izvorom financiranja za
komunalnu djelatnost:
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
Vrsta radova: Procjena troškova:
1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
1.

Vodoopskrbni sustav naselja Sedlarica,
Turnašica i Velika Črešnjevica, tzv. „visoka
zona

Izgradnja
U K U P N O:

500.000,00 kuna

Izvori financiranja:
Proračun Općine Pitomača
”.

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi planirane gradnje objekata i uređaja javne rasvjete u 2018. godini
procjenjuju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom
troškova gradnje pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom
financiranja za komunalnu djelatnost:
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
Vrsta radova:
Procjena troškova:
1. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1.

Rekonstrukcija javne rasvjete
na području općine Pitomača zamjenom
rasvjetnih tijela i izmicanjem ormarića
javne rasvjete iz postojećih trafostanica

Rekonstrukcija
U K U P N O:

250.000,00 kuna

Izvori financiranja:
Proračun Općine Pitomača

“.
Članak 4.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2018. godini procjenjuju
se u iznosu od 425.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova
gradnje pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za
djelatnost:
Rb.
Naziv objekta ili uređaja:
Vrsta radova:
Procjena troškova:
1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE
1.

Izgradnja pješačkog prijelaza preko
ŽCP-a Pitomača

Izgradnja

225.000,00 kuna

2.

Izgradnja ceste u Pitomači (Ulica Svetog
Ivana Nepomuka)

Izgradnja

200.000,00 kuna
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U K U P N O:

425.000,00 kuna

Izvori financiranja:
Proračun Općine Pitomača
".

Članak 5.

Odluka o izmjenama Programa stupa na snagu osmi dan od dana objave u
“Službenim novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 363-01/18-01/02
URBROJ: 2189/16-18-3
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan,dipl.oec.,v.r.
4.

Članak 3.

Temeljem članka 25. stavak 8. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne
novine˝ broj 20/18) i članka 28. Statuta
Općine Pitomača (˝Službene novine˝ Općina
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
svojoj 8. sjednici, održanoj dana 28. svibnja
2018. godine, donjelo je

PROGRAM
korištenja prihoda ostvarenog od
naknade za promjenu namjene
poljoprivrenog zemljišta u 2018. godini

Proračunom Općine Pitomača u 2018.
godini planiran je prihod od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
u iznosu od 10.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstvima iz članka 3. ovog
Programa u 2018. godini planira se
sufinanciranje
izmjere
državnog
poljoprivrednog zemljišta kroz Program
poticanja razvoja gospodarstva.

Članak 5.

Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
prihod su Općine Pitomača u dijelu od 30%
ukupno naplaćenih sredstava za zemljište na
području općine Pitomača.

Članak 2.

Sredstva
iz
prethodnog
članka
namijenjena su isključivo za okrupnjavanje,
navodnjavanje,
privođenje
funkciji
i
povećanje
vrijednosti
poljoprivrednog
zemljišta.

Zadužuje se Općinski načelnik za
provedbu navedenog Programa.

Članak 6.

Ovaj program biti će objavljen u
˝Službenim novinama˝ Općine Pitomača.
KLASA: 320-02/18-01/04
URBROJ: 2189-16-18-1
U Pitomači, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
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PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
5.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi
(„Narodne novine“ broj 47/90, 27/93. i
38/09) i članka 28. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, 2/13. pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinsko
vijeće Općine Pitomača, na 8. sjednici,
održanoj dana 28. Svibnja 2018. godine
donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
općine Pitomača u 2018. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi
na području općine Pitomača u 2018. godini
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se
aktivnosti u kulturi koje će se financirati iz
Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području
općine Pitomača ostvarit će se:
- djelovanjem ustanova kulture,
udruženja i udruga u kulturi, te
promicanjem
i
poticanjem
umjetničkog i kulturnog stvaranja,
investicijskim
održavanjem
i
adaptacijom
objekata
kulture,
sakralnih objekata i spomenika
kulture,
- akcijama i manifestacijama u kulturi
koje
će
pridonijeti
razvitku
i
promicanju kulturnog života,
- održavanjem i nabavom nove
opreme,
- stručnim radom u području kulture.
III.
Za javne potrebe u kulturi iz točke II.
ovog Programa, osigurana su sredstva u
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Proračunu i to za:
- financiranje djelatnosti udruga u
kulturi u iznosu 260.000,00 kuna,
- financiranje djelatnosti ustanove u
kulturi „Knjižnica i čitaonica Pitomača“
u iznosu 212.000,00 kuna,
- financiranje djelatnosti ustanove u
kulturi Centar za kulturu „Drago
Britvić“ u iznosu 425.000,00 kuna.
IV.
Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog
Programa raspoređuju se korisnicima na
temelju provedenog javnog natječaja ili
javnog poziva.
Sredstva iz točke III. alineje 2. i 3.
ovog Programa raspoređuju se korisnicima na
temelju zaključenih ugovora kojima se
reguliraju međusobna prava i obveze.
V.
Sredstva utvrđena ovim Programom
uplaćivat će se na žiro-račun korisnika
sukladno sklopljenim ugovorima.
Ako se u Proračunu neće ostvarivati
planirani prihodi, sredstva za javne potrebe
uplaćivat će se sukladno mjesečnom
ostvarivanju prihoda.
VI.
O izvršenju ovog Programa korisnici
kojima su ovim Programom raspoređena
sredstva dužni su podnijeti Općini Pitomača
godišnje
izvješće
o
radu
sukladno
sklopljenom
ugovoru o sufinanciranju
programa.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 610-01/18-01/04
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
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PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec,v.r.

6.
Na temelju članka 76. Zakona o
sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08,
124/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15. i
19/16), članka 28. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, 2/13. pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i prijedloga
Programa javnih potreba u sportu općine
Pitomača za 2018. godinu Sportske zajednice
općine Pitomača od 21. prosinca 2017.
godine, Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
8. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018.
godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
općine Pitomača u 2018. godini
I.
Programom javnih potreba u sportu
na području općine Pitomača u 2018. godini
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu, koji
su od
lokalnog značenja, a koji će se
financirati iz Proračuna Općine Pitomača za 2
018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u sportu na području
općine Pitomača ostvarit će se:
- poticanjem i promicanjem sporta,
- provođenjem
sportskih
aktivnosti
djece i mladeži,
- djelovanjem Sportske zajednice
općine Pitomača i sportskih udruga,
- treningom, organiziranjem i
provođenjem domaćih i
međunarodnih natjecanja,
- sportsko rekreacijskim aktivnostima
građana,
- planiranjem, izgradnjom i
održavanjem sportskih objekata,
- stručnim radom u sportu, obrazovnoj i
informacijskoj djelatnost u sportu.
III.
Za javne potrebe u sportu iz točke II.
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ovog Programa, osigurana su sredstva u
Proračunu i to za:
- financiranje
djelovanja
Sportske
zajednice općine Pitomača u iznosu
730.000,00 kuna,
- financiranje
djelovanja
sportskih
udruga u iznosu 355.500,00 kuna.
IV.
Sredstva iz točke III. alineje 1. ovog
Programa raspoređuju se korisniku na
temelju zaključenog ugovora kojim se
reguliraju međusobna prava i obveze.
Sredstva iz točke III. alineje 2. ovog
Programa raspoređuju se korisnicima nakon
provedenoga javnog natječaja ili javnog
poziva i zaključenog ugovora o sufinanciranju
programa.
V.
O izvršenju ovog Programa korisnici
kojima su ovim Programom raspoređena
sredstva dužni su podnijeti Općini Pitomača
godišnje
izvješće
o
radu
sukladno
sklopljenom
ugovoru
o
sufinanciranju
programa.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 620-01/18-01/01
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
7.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 8.
sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018.
godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost Općinskom
načelniku Općine Pitomača za donošenje
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku nabave „Uređenje pješačke staze i
pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg
ŽCPR-a pruge Dalj-Varaždin, Vinogradska
ulica u Pitomači“, a po provedenom postupku
javne nabave jednostavne vrijednosti, prema
tekstu u privitku ovog Zaključka.
2. Ovlašćuje se Općinskog načelnika
za potpisivanje ugovora o izvođenju radova
za predmetu nabavu, stupanjem na snagu I.
Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača
za 2018. godinu kojim će biti osigurana
sredstva za predmetnu nabavu.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
“Službenim novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 651-01/18-01/07
URBROJ: 2189/16-18-8
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
8.
Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i
152/14), članka 28. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), a u
skladu s Programom olakšica i poticaja
razvoja gospodarstva na području općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13. i 3/14) i članka 6.
Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u
Kladarama
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13. i 3/14), Općinsko vijeće
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Općine Pitomača na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 28. svibnja 2018. godine,
donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za
kupnju nekretnine - građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka
1“ u Kladarama
I.
Odabire se ponuda ponuditelja
ALUMONTAŽA PITOMAČA d.o.o. sa sjedištem
u Pitomači, Trg kralja Tomislava 14, OIB:
33212258596 kao najpovoljnija ponuda za
kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,
označeno kao:
 E, č.k.br. 924/32 sa 2523 m2 k.o.
Kladare.
po kupoprodajnoj cijeni 1,00 kn/m2 odnosno
ukupno
2.523,00
kuna
(slovima:
dvijetisućepedstodvadesetrikune/ništalipa).
II.
Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će
se Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke
I. ove Odluke, a koji će sadržavati sljedeće
obveze ponuditelja, odnosno kupca:
- platiti ukupni iznos kupoprodajne cijene
umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku
od
30
(trideset)
dana
od
potpisa
kupoprodajnog ugovora, a ukoliko kupac ne
plati iznos u naznačenom roku, kupoprodajni
ugovor se raskida bez prava kupca na povrat
jamčevine,
- o vlastitom trošku ishoditit sva potrebna
odobrenja za gradnju te u roku od najviše 3
(tri) godine od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora izgraditi gospodarski objekt u svrhu
djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju
zemljišta te za njegovo korištenje ishoditi
uporabnu dozvolu, a ukoliko ne ispuni
navedenu obvezu u naznačenom roku
kupoprodajni
ugovor
se
raskida,
a
građevinsko zemljište, sa svim onim što se na
njemu nalazi, vraća se u vlasništvo i posjed
prodavatelja u stanju u kojem se nalazi u
trenutku raskida kupoprodajnog ugovora, bez
prava kupca na bilo kakvu naknadu ili
obeštećenje za uložena sredstva,
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- ne smije smanjiti broj novouposlenih u
periodu od tri godine od početka rada,
- ne smije bez prethodne pismene suglasnoti
prodavatelja,
otuđiti
niti
opteretiti
građevinsko zemljište u roku od 5 (pet)
godina od ishođenja uporabne dozvole za
objekt iz ponude kupca. O zabrani otuđenjai
opterećenja predmetnog zemljišta izvršit će
se zabilježba u zemljišnoj knjizi,
- mora platiti porez na promet nekretnina,
- mora omogućiti osnivanje prava služnosti
vodova za telekomunikacijske instalacije,
niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i
vodu,
- mora omogućiti izgradnju i održavanje
inundacijskog pojasa.
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za
sklapanje Ugovora sa ponuditeljem/kupcem iz
točke I. ove Odluke.
IV.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel,
Odsjek za javnu nabavu, imovinsko-pravne
poslove i opće poslove za izradu ugovora iz
točke III. ove Odluke pod uvjetima
naznačenim u ovoj Odluci.
V.
Ova Odluka objaviti će se
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

Obrazloženje:

u

Sukladno Programu olakšica i poticaja
razvoja gospodarstva na području općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13. i 3/14) i članka 6.
Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u
Kladarama
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13. i 3/14), Općinski
načelnik dana 8. svibnja 2014. godine
raspisao je Javni natječaj za prodaju
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
„Rakitka 1“ i Kladarama, KLASA: 022-01/1401/97, URBROJ: 2189716-14-1 (u daljnjem
tekstu: Javni natječaj).
Javni natječaj bio je objavljen u
javnom glasilu „Virovitički list“, web stranici i
Oglasnoj ploči Općine Pitomača.
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Javnim natječajem utvrđeno je da
pisana ponuda ponuditelja sadrži:
 ime i prezime, adresu odnosno
tvrtku i sjedište ponuditelja,
 OIB,
 dokaz o hrvatskom državljanstvu
(preslika domovnice) za fizičke
osobe,
 dokaz o upisu u odgovarajući
registar
države
sjedišta
gospodarskog subjekta,
 oznaku
građevinske
parcele
(zemljišta) za koju se podnosi
ponuda,
 dokaz o uplaćenoj jamčevini u
iznosu od 1% (jedanposto) od
ukupne početne kupoprodajne
cijene parcele z akoju se kupac
natječe,
 poslovni plan,
 izjavu o djelatnosti koja će se
obavljati
u
novoizgrađenom
objektu,
 izjavu
o
zadržavanju
broja
novouposlenih u periodu od tri
godine od početka rada,
 kratak
opis
dosadašnjeg
poslovanja
s
podacima
o
ostvarenom ukupnom prihodu u
posljednje dvije godine te brojem
zaposlenih u posljednjih pet
godina,
 dokument izdan od bankarskih ili
drugih financijskih institucija kojim
se
dokazuje
solventnost
gospodarskog subjekta,
 dokaz o podmirenim obvezama
prema Općini Pitomača.
Točkom 6. Javnog natječaja propisano
je da je rok za predaju ponuda 15 dana od
dana objave Javnog natječaja, a nakon prvog
otvaranja ponuda za sve neprodane parcele,
ponude će se zaprimati i nadalje, a otvaranje
istih bit će svakog prvog ponedjeljka u
mjesecu, do prodaje svih parcela.
Predmet prodaje su građevinska
zemljišta u vlasništvu Općine Pitomača,
označena kao:
 A, č.k.br.924/12 sa 3.529 m2 k.o.
Kladare,
 B, č.k.br. 924/13 sa 4.214 m2 k.o.
Kladare,
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C, čk.br. 924/14 sa 3.906 m2 k.o.
Kladare,
 D, čk.br. 924/31 sa 3.089 m2 k.o.
Kladare,
 E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2 k.o.
Kladare,
 F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2 k.o.
Kladare.
Za građevinsko zemljište koje je
predmet
Javnog
natječaja
početna
kupoprodajna cijena utvrđena je u iznosu od
78,50 ku/m2, a ponuditelj je u mogućnosti
dobiti olakšicu na početnu kupoprodajnu
cijenu prema kriterijima utvrđenim u Odluci o
cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13. i 3/14): prioritetna djelatnost i
povećanje broja zaposlenih prema tablici
utvrđenoj u navedenoj Odluci.
Tvrtka Herbarium d.o.o. dana 19.
ožujka 2018. godine, uputila je Općini
Pitomača zahjev za zamjenu nekretnina na
osnovu koje je Općinsko vijeće Općine
Pitomača dana 29. ožujka 2018. godine
donijelo Odluku o zamjeni nekretnina u
Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama u
vlasništvu Općine Pitomača o čemu je
sklopljen Ugovor o zamjeni nekretnina. Kako
su nekretnine E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2
k.o. Kladare, F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2
k.o. Kladare ponovno slobodne prema točki 6.
Javnog natječaja nakon prvog otvaranja
ponuda za sve neprodane parcele ponude će
se zaprimiti i nadalje, a otvaranje istih biti će
svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, do
prodaje svih parcela. Općina Pitomača
objavila je na web stranicama da je javni
natječaj i nadalje otvoren te da zainteresirani
ponuditelji mogu slati svoje ponude za
predmetne nekretnine.
Utvrđuje se da je po Javnom natječaju
zaprimljena dana 4. svibnja 2018. godine 1
(jedna) ponuda ponuditelja ALUMONTAŽA
PITOMAČA d.o.o. za kupnju parcela iz Javnog
natječaja i to građevinskog zemljišta
označenog kao E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2
k.o. Kladare.
Otvaranje, pregled i ocjena istih
održano je, sukladno Javnom natječaju,
prvog ponedjeljka u mjesecu svibnju,
odnosno 7. svibnja 2018. godine u 12,00 sati.
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Sukladno Zapisniku o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda od 07. svibnja 2018.
godine, KLASA: 302-02/18-01/01, URBROJ:
2189716-18-3, utvrđuje se da navedeni
ponuditelj ispunjava sve uvjete tražene
Javnim natječajem te može ostvariti
kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1,00 kn/m2
(proizvodna djelatnost, NKD 2007. odjeljci
10-33 (2515), broj novouposlenih na
neodređeno vrijeme (5 djelatnika).
Odluku
o odabiru najpovoljnije
ponude, sukladno Javnom natječaju, donosi
Općinsko vijeće.
Sukladno odredbi članka 77.a Zakona
o
lokalnoj
samoupravi
i
područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15),
protiv pojedinačnih akata predstavničkog
tijela kojima se rješava o pravima, obvezama
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
ako posebnim zakonom nije drukčije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor.
Radi svega naprijed navedenoga,
riješeno je kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv
žalba, ali se
podnošenjem
sudu u roku
iste.

ove Odluke nije dopuštena
može pokrenuti upravni spor
tužbe nadležnom Upravnom
od 30 dana od dana dostave

KLASA: 302-01/18-01/01
URBROJ: 2189/16-18-4
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
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sufinanciranje projekta
„ZAJEDNIČKI DOM“

9.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
8. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
1. Daje se suglasnost Općinskom
načelniku Općine Pitomača za donošenje
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku nabave Obnova rodne kuće Petra
Preradovića u „Memorijalni muzej Petra
Preradovića“, a po provedenom postupku
javne nabave, prema tekstu u privitku ovog
Zaključka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
“Službenim novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 650-01/18-01/02
URBROJ: 2189/16-18-14
Pitomača, 28. svibnja 2018.

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se financijsko
osiguranje u obliku bjanko zadužnice
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije u iznosu 200.000,00 kuna za
sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“ u
svrhu
osiguranja
odobrenih
sredstava
odnosno kao jamstvo za uredno izvršenje
ugovornih obveza sukladno Ugovoru o
sufinanciranju broj: 08-F-R-0256/18-10 pod
referentnim brojem PORLZ309, prema
Programu održivog razvoja lokalne zajednice
KLASA: 302-02/18-01/1, URBROJ: 538-08-11-2/267-18-1 od 23. siječnja 2018. godine i u
skladu s Odlukom KLASA: 302-02/18-01/1,
URBROJ: 538-08-1-1-2/267-18-7 od 27.
travnja 2018. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinskog načelnika
Općine Pitomača za potpisivanje bjanko
zadužnice u iznosu 200.000,00 kuna kao
sredstva financijskog osiguranja za realizaciju
projekta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove
Odluke
dostaviti
će
se
Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
Zagreb, Miramarska 22 temeljem Ugovora o
sufinanciranju br. 08-F-R-0256/18-10 prema
Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Članak 4.

10.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(“Službene
novine”
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. svibnja
2018. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju financijskog osiguranja u
obliku bjanko zadužnice
Ministarstvu regionalnog razvoja i
fondova Europske unije za

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 911-01/18-01/06
URBROJ: 2189/16-18-5
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
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11.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(“Službene
novine”
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. svibnja
2018. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju financijskog osiguranja u
obliku bjanko zadužnice
Ministarstvu regionalnog razvoja i
fondova Europske unije za
sufinanciranje projekta „CENTAR
KOMPETENTNOSTI ZA
POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU
POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM
U PITOMAČI“
Članak 1.

Ovom Odlukom daje se financijsko
osiguranje u obliku bjanko zadužnice
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
Europske unije u iznosu 250.000,00 kuna za
sufinanciranje
projekta
„CENTAR
KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU,
EKOLOŠKU
POLJOPRIVREDU
I
AGROTURIZAM U PITOMAČI“ u svrhu
osiguranja odobrenih sredstava odnosno kao
jamstvo za uredno izvršenje ugovornih
obveza sukladno Ugovoru o sufinanciranju
broj: 08-F-U-0753/18-10 pod referentnim
brojem 10PD18, prema Programu pripreme
lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za
financiranje iz ESI fondova KLASA: 40207/18-01/409, URBROJ: 538-08-1-1-2/26718-2 od 18. svibnja 2018. godine i u skladu s
Odlukom
KLASA:
302-07/17-01/691,
URBROJ: 538-08-1-2-2/321-18-33 od 16.
svibnja 2018. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinskog načelnika
Općine Pitomača za potpisivanje bjanko
zadužnice u iznosu 250.000,00 kuna kao
sredstva financijskog osiguranja za realizaciju
projekta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Bjanko zadužnica iz članka 2. ove

Strana 47

Odluke
dostaviti
će
se
Ministarstvu
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
Zagreb, Miramarska 22 temeljem Ugovora o
sufinanciranju br. 08-F-U-0753/18-10 prema
Programu
pripreme
lokalnih
razvojnih
projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI
fondova.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 911-01/17-01/12
URBROJ: 2189/16-18-9
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
12.
Na temelju članka 23. stavka 1.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 36/95, 109/95, 21/96,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153709,
49/11, 84/11
144/12, 94/13, 153/13,
147/14. i 36/15) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, 2/13. – pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
8. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018.
godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o
komunalnoj naknadi
Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/10, 2/11. i 7/12) članak 17. mijenja se i
glasi:
„Obveze plaćanja komunalne naknade
može se u cjelokupnom ili djelomičnom
iznosu osloboditi obveznik na njegov zahtjev i
to:
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1. u cjelokupnom iznosu:
obitelj
poginulog
sudionika
Domovinskog rata,
- obitelj koja prima pomoć za
uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb,
- obitelj sa četvoro i više malodobne
djece,
- osoba koja je navršila 65 godina
(muškarac) i/ili 60 godina (žena), a u
kućanstvu nema/ju članova sposobnih za
privređivanje i nema/ju prihoda koji su veći
od 1.200,00 kuna po članu kućanstva.
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 postotaka
invalidnosti,
- invalid Domovinskog rata, u visini
postotka invalidnosti.
Rješenje o privremenom oslobođenju
od obveze plaćanja komunalne naknade iz
stavka 1. točke 1. alineje 1, 2. i 3. te točke 2.
ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel
po zahtjevu obveznika uz priložene dokaze o
ostarivanju tog prava sukladno odredbama
ove Odluke.
Zahtjev za ishođenje Rješenja o
privremenom oslobođenju od obveze plaćanja
komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom
upravnom odjelu svake kalendarske godine.
Rješenje o oslobođenju od obveze
plaćanja komunalne naknade iz stavka 1.
točke 1. alineje 4. donosi Jedinstveni upravni
odjel po zahtjevu obveznika uz priložene
dokaze o ostarivanju tog prava sukladno
odredbama ove Odluke.
Za oslobođenje iz stavka 4. ovog
članka Jedinstveni upravni odjel donosi
Rješenje o oslobođenju od obveze plaćanja
komunalne naknade sve dok za to postoje
Odlukom propisani uvjeti.“.

Članak 2.

U članku 18. stavku 2. brojka „8“
zamijenjuje se brojkom „15“.

Članak 3.

U cijelom tekstu Odluke riječi „Upravni
odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne
poslove“ u određenom padežu zamjenjuju se
riječima „Jedinstveni upravni odjel“ u
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odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 363-03/18-01/496
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
13.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), članka 23. Odluke o javnim
priznanjima Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/11) i
prijedloga Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja, Općinsko vijeće Općine Pitomača
na 8. sjednici održanoj 28. svibnja 2018.
godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine
Pitomača
Članak 1.

Javna priznanja Općine Pitomača u
2018. godini dodjeljuju se niže navedenim
pravnim i fizičkim osobama:
1. ZLATNA PLAKETA „GRB OPĆINE
PITOMAČA“
dr.sc.
NINA
OBULJEN
KORŽINEK, ministrica kulture Republike
Hrvatske, za izuzetan doprinos u razvoju
kulture i promicanju kulturnih vrijednosti
Općine Pitomača,
2. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE
PITOMAČA“
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- TAMBURAŠKI ORKESTAR HRT-a
iz Zagreba, za izuzetan doprinos u
promicanju Općine Pitomača kroz 25
godina
kontinuiranog
nastupa
na
Glazbenom festivalu „Pjesme Podravine i
podravlja“,
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S
LIKOM PETRA PRERADOVIĆA
- DOBRINKO VEDRIŠ iz Pitomače,
S. Sulimanca 16, za osobiti doprinos
promicanju gospodarstva na području općine
Pitomača i postignute poslovne uspjehe,

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

Članak 2.

Ova Odluka objaviti će se
"Službenim novinama" Općine Pitomača.

JAVNA
USTANOVA
ZA
UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM
MREŽOM VIROVITIČKO - PODRAVSKE
ŽUPANIJE iz Čađavice, Noskovci 2/a, za
uspješnu suradnju pri izradi i provedbi
zajedničkih projekata,
- JOSIP MIKOLČIĆ iz Lukača 99/1,
za značajan doprinos promociji turističkih
vrijednosti Općine Pitomača,
- SINIŠA KRAJAČ iz Zagreba,
Selišće 29, za uspješnu suradnju pri provedbi
projekata usmjerenih na razvoj sportske
infrastrukture i promicanje sporta na
području općine Pitomača,
- SANI LUKIĆ iz Bjelovara, Ljudevita
Jonkea 4, za doprinos promociji Općine
Pitomača kroz izradu TV priloga o pozitivnim
vrijednostima općine Pitomača.
4. PRIZNANJE
PRERADOVIĆA

S

LIKOM

PETRA

u

KLASA: 061-06/18-01/01
URBROJ: 2189/16-18Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

- EDVARD ŽELJKO BARČAN iz
Pitomače, Dravska 21, za osobiti doprinos
promidžbi obrtništva na području općine
Pitomača i očuvanje obrtničke obiteljske
tradicije,
- HRT RADIO OSIJEK iz Osijeka, za
izuzetan doprinos u predstavljanju i
promicanju kulturnih i drugih vrijednosti
Općine Pitomača,
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PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec,v.r.
14.
Na temelju članka 31. stavka 13.
Zakona
o
poljoprivrednom
zemljištu
("Narodne novine", broj 20/18), i članka 28.
Statuta Općine Pitomača (“Službene novine”
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Pitomača
I.

U
Povjerenstvo
za
zakup
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),
imenuju se:
- Rikard
Bakan,
dipl.oec,
za
predsjednika,
- Dinko Begović, dipl.inf., za člana,
- Marinko Barčan, dipl.ing.agr., za
člana,
- Mirela
Tudić
Rengel,
struč.spec.admin.publ., za članicu
- Krunoslav Bedeković, geodet, za
člana.
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II.

Članovi Povjerenstva iz točke I. ove
Odluke kao i članovi njihovih obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti
sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju
koji su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će su u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 320-01/18-01/33
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će su u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 320-01/18-01/32
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
15.
Na temelju članka 39. stavka 2.
Zakona
o
poljoprivrednom
zemljištu
("Narodne novine", broj 20/18), i članka 28.
Statuta Općine Pitomača (“Službene novine”
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18), Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na svojoj 8. sjednici održanoj dana
28. svibnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje
u posjed poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Pitomača
I.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),
imenuju se:
- Zlatko Novak - Jembri, ing.agr., za
predsjednika,
- Mirela
Tudić
Rengel,
struč.spec.admin.publ., za članicu,
- Ana Kovač, dipl.ing.geod., za članicu.

II.
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OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan,dipl.oec.,v.r.
16.
Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima („Narodne novine“ broj 91/96.,
68/98., 137/99., 22/00., 114/01., 79/06.,
141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,
152/14., 81/15. – pročišćeni tekst i 94/17),
članka 35. točkom 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 140/12,
19/13. i 137/15) i članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača broj 2/13. - pročišćeni teks, 2/15. i
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 8.
sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine
donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se status javnog
dobra na zemljištu označenom kao čkbr.
245/1 PAŠNJAK U SELU površina 1
jutro 260 čhv, upisanom u zk.ul.br. 866
k.o. Dinjevac, s obzirom da isto u naravi ne
predstavlja javno dobro.

Članak 2.

Za nekretninu iz članka 1. ovog
Zaključka zatražit će se od Općinskog suda u
Virovitici, Zemljišnoknjižnog odjela Pitomača
brisanje statusa javnog dobra i upis prava
vlasništva u ime i u korist Općine Pitomača.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi
dan od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 940-01/18-01/12
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 28. svibnja 2018.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.

Izmjena Cjenika iz članka 1. ovog Zaključka
sastavni su dio iste.

Na temelju članka 21. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne
novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i
36/15) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 14. svibnja
2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene
Cjenika komunalnih usluga
t. d. Komunalno Pitomača d.o.o.
Članak 1.

Daje se suglasnost t.d. Komunalno
Pitomača d.o.o. sa sjedištem u Pitomači,
Vinogradska 41, na izmjene Cjenika broj
133/2018 od 27. travnja 2018. godine, na
sljedeće komunalne usluge:
- komunalne usluge na sektoru groblja,
a koji će se primjenjivati od 15. svibnja 2018.
godine.

Članak 2.

Članak 3.

Ovaj Zaključak dostaviti će se
Ministarstvu i županijskom uredu u čijem se
djelokrugu nalaze poslovi gospodarstva.

Članak 4.

Ovaj Zaključak objaviti će se
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

u

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 14. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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2.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15. i 123/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj
26/15), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 16. travnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u području kulture za 2018. godinu
1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
području kulture za 2018. godinu, objavljenog dana 29. siječnja 2018. godine, odobrava se
financiranje programa ili projekata kako slijedi:

RED.
BROJ
1.
2.

NAZIV UDRUGE/
PRIJAVITELJA:
KUD „MARIJAN
PAVLEKOVIĆ PAJO“
OTROVANEC
„UDRUGA ŽENA DINJEVAC“

3.
4.

NAZIV PROGRAMA ILI PROJEKTA
Njegovanje i očuvanje starih pjesama,
plesova i običaja

ODOBRENO
10.000,00 kn

7. Dinjevački susreti plesa i pjesme

8.000,00 kn

„UDRUGA ŽENA DINJEVAC“

Božićna i Uskrsna radionica te uređenje
naselja Dinjevac

2.000,00 kn

UDRUGA „ČUVARICE
KULTURNE BAŠTINE
KLADARE
UDRUGA GLAZBENI
FESTIVAL „PJESME
PODRAVINE I PODRAVLJA“
KUD „PETAR PRERADOVIĆ“
GRABROVNICA

Radionice i očuvanje kulturne baštine i
narodnih običaja

Kreativne radionice i rad udruge

10.000,00 kn

7.

UDRUGA ŽENA
„GUŠČARICE“
GRABROVNICA

10.000,00 kn

8.

LIKOVNI KLUB „DUGA“
PITOMAČA

Proslava 200. rođendana Petra
Preradovića, uređenje mjesta
Grabrovnica, izrada nošnji za članove
udruge i umrežavanje sa ostalim
udrugama
Međunarodna izložba pisanica 2018.

9.

LIKOVNI KLUB „DUGA“
PITOMAČA
LIKOVNI KLUB „DUGA“
PITOMAČA
LIKOVNI KLUB „DUGA“
PITOMAČA

5.
6.

10.
11.

26. Glazbeni festival „Pjesme
Podravine i Podravlja 2018.“

Likovna kolonija Vidovski likofest
2018.
Godišnja izložba članova Likovnog
kluba „Duga“ Pitomača
Izložba slika članova kluba u Klubu
Podravec Zagreb

10.000,00 kn

140.000,00 kn

1.000,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
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KUD „PODRAVKA“
STAROGRADAČKI MAROF
KUD „PODRAVKA“
STAROGRADAČKI MAROF
„LIMENA GLAZBA P
ITOMAČA“
HRVATSKO PJEVAČKO I
GLAZBENO DRUŠTVO
„SLOGA“ PITOMAČA
„UDRUGA ŽENA KLADARE“
SREDSTVA REZERVE
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22. Smotra folklora

8.000,00 kn

Otvaranje muzeja

2.000,00 kn

Održavanje proba, organiziranje
koncerata, odlasci na gostovanja
Limene glazbe Pitomača
Održavanje proba, organiziranje
koncerata, odlasci na gostovanja
mješovitog pjevačkog zbora
12. smotra folklora

12.000,00 kn
25.000,00 kn
4.000,00 kn
3.000,00 kn

UKUPNO

257.000,00 kn

2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno potpuno ili djelomično
sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za
društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama proračuna programa ili
projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti prije
potpisivanja ugovora.
3. Općina Pitomača će sa svim nositeljima programa ili projekata iz točke 1. ove Odluke
sklopiti pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, kojima će se
regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.
4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. ove Odluke financirati će sredstvima
osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava 00201,
program 1023 na aktivnosti A 100001. Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja
programa ili projekta temeljem ugovora o financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u
Proračun Općine Pitomača i zahtjevu prijavitelja.
5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke I. ove Odluke, nositelji programa
ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju sredstava, uz
predočenje dokaza o utrošku sredstava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/03
URBROJ: 2189/16-18-20
Pitomača, 16. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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3.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15. i 123/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj
26/15), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 16. travnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u području sporta za 2018. godinu
1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
području sporta za 2018. godinu, objavljenog dana 29. siječnja 2018. godine, odobrava se
financiranje programa ili projekata kako slijedi:

RED.
BROJ
1.

NAZIV UDRUGE/
PRIJAVITELJA:
ATLETSKI KLUB
VIROVITICA

NAZIV PROGRAMA ILI PROJEKTA
Sportska izvrsnost u Pitomači, Paula
Rakijašić

2.

NOGOMETNI KLUB
„PITOMAČA“

Sufinanciranje troškova škole
nogometa NK Pitomača

3.

POWERLIFTING KLUB
MAKSIMUM

2. Pitomača open u powerliftingu
i bench pressu

4.

KUGLAČKI KLUB PITOMAČA Demontaža postojeće automatike i
montaža nove automatike, podizanje
staza i zaletišta i postavljanje
kanalica
i kuglovoda
NOGOMETNI KLUB
Nabava opreme za potrebe kluba
„CROATIA“ GRABROVNICA

30.000,00 kn

6.

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB
„PITOMAČA“

Škola rukometa ŽRK „Pitomača“

25.000,00 kn

7.

FITNES KLUB PITOMAČA

Potpora institucionalnom i
organizacijskom razvoju

5.

SREDSTVA REZERVE
UKUPNO

ODOBRENO
4.500,00 kn
115.000,00 kn
13.000,00 kn

25.000,00 kn

500,00 kn
7.000,00 kn
213.000,00 kn

2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno djelomično ili
potpuno sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača,
Odsjek za društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama proračuna
programa ili projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba
izmijeniti prije potpisivanja ugovora.
3. Općina Pitomača će sa svim nositeljima programa ili projekata iz točke 1. ove Odluke
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sklopiti pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, kojima će se
regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.
4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. ove Odluke sufinancirati će
sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava
00201, program 1015 na aktivnosti A 101501.
Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja programa ili projekta temeljem ugovora o
financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u Proračun Općine Pitomača i zahtjevu
podnositelja.
5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke I. ove Odluke, nositelji programa
ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju sredstava, uz
predočenje dokaza o utrošku sredstava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/05
URBROJ: 2189/16-18-19
Pitomača, 16. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.

Članak 2.

4.
Na temelju članka 24. stavka 1.
Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne
novine“ broj 82/15), članka 6. stavka 2.
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16) i
članka 38. Statuta Općine Pitomača
("Službene novine" Općine Pitomača broj
2/13.- pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18)
Općinski načelnik Općine Pitomača, 17.
travnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o II. izmjeni Odluke o osnivanju Stožera
civilne zaštite Općine Pitomača
Članak 1.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 11/17. i 13/17) u
članku 2. točka 11. mijenja se i glasi:
„ANTONIO VIDOVIĆ,
VODAKOM d.o.o., član,“

direktor

t.d.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 810-01/18-01/04
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 17. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
5.
Na temelju članka 3. stavka 1.
Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)
2016/679 i članka 38. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18) Općinski načelnik Općine
Pitomača donio je

PRAVILNIK
O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
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Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti osobnih
podataka (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
propisuje
se
način
usklađivanja
odgovarajućih tehničkih i organizacijskih
mjera kako bi se osiguralo i moglo
dokazati da se obrada provodi u skladu s
Uredbom Europske Unije 2016/679
Europskog parlamenta i Vijeća od 27.
travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u
vezi s obradom osobnih podataka i
slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
(Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni
list Europske unije, L119, 4. svibnja 2016.
godine (u daljnjem tekstu:Uredba).

Članak 2.

-

-

Voditelj obrade osobnih podataka
zakonito obrađuje osobne podatke na
temelju sljedeće/sljedećih zakonitih osnova
obrade (ovisno o navedenim čimbenicima,
voditelj obrade navodi neku ili sve svrhe):
privole ispitanika,
nužnosti radi izvršenja ugovora u kojoj je
ispitanik stranka,
zakonske obveze voditelja obrade,
zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge
fizičke osobe,
izvršenja zadaće od javnog interesa ili
izvršenja
službenih
ovlasti
voditelja
obrade,
legitimnog interesa voditelja obrade ili
treće strane.

Članak 3.

-

Voditelj obrade obrađuje sljedeće
kategorije osobnih podataka:
osobne podatke zaposlenika,
osobne podatke stranaka,
osobne podatke poslovnih partnera i
suradnika.

Članak 4.
Ovisno

o

kategoriji

osobnih
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podataka, voditelj obrade obrađuje osobne
podatke u svrhu ovisno o zakonitoj osnovi
obrade, s tim da prikuplja isključivo onu
količinu osobnih podataka nužnu za
ostvarivanje
svrhe
obrade
osobnih
podataka.
Voditelj obrade ima obvezu brisati
osobne podatke nakon što prestane
nužnost za svrhu obrade ili ih periodički
preispitati, ako postoji zakonska obveza
čuvanja osobnih podataka trajno ili
određeno razdoblje u skladu s važećim
propisima.

Članak 5.
Voditelj obrade ima obvezu obrade
samo onih osobnih podataka koji su nužni
za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno
podataka koji moraju biti primjereni i
relevantni za svrhu.

Članak 6.
Voditelj obrade ima obvezu osobne
podatke ažurirati, odnosno mora svaku
promjenu osobnog podatka unijeti u
Evidenciju aktivnosti obrade, uz primjenu
svih ostalih kriterija postavljenih načelima
obrade osobnih podataka.
Evidencija
aktivnosti
obrade
sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 7.
Voditelj obrade obrađuje osobne
podatke na način koji jamči sigurnost
osobnih podataka, tako da su zaštićeni od
neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade,
slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
Voditelj obrade sve navedeno u
stavku
1.
ovog
članka
provodi
organizacijskim i tehničkim mjerama.
Voditelj obrade provodi sljedeće
informacijske, organizacijske i tehničke
mjere:
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zaštitu sustava od internih i eksternih
rizika,
zaštitu od neovlaštenog pristupa,
zaštitu podataka u fizičkom obliku,
minimiziranje obrade, pseudonimizaciju,
propisivanje
pravila-politiku
zaštite
podataka,
nadležnosti
i
odgovornosti
vlasnika
podataka ,
periodičku obuku osoblja.

Pitomača, 17. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

6.
Na temelju članka 14. Zakona o
zaštiti od požara („Narodne novine“ broj
92/10), točke 3. Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.
godini („Narodne novine“ broj 28/18) i
članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18)
Općinski načelnik Općine Pitomača, 17.
svibnja 2018. godine, donio je

Članak 8.
Ispitanik će o svakoj obradi
osobnih podataka biti informiran kako se
osobni podaci koji se odnose na njega:
prikupljaju , upotrebljavaju, daju na uvid ili
na drugi način obrađuju te do koje se
mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se
obrađivati.
Svaka informacija i komunikacija u
vezi s obradom osobnih podataka
ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer
se prilikom informiranja ispitanika služi
jasnim i jednostavnim jezikom.
Ispitanik je upoznat s identitetom
voditelja obrade i svrhama obrade na
internetskim stranicama voditelja obrade ili
u prostorijama sjedišta/poslovnog prostora
voditelja obrade.
Voditelj
obrade
upoznat
će
ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim
mjerama i pravima u vezi s obradom
osobnih podataka i načinom ostvarenja
svojih prava u vezi s obradom putem
internetske stranice voditelja obrade ili u
prostorijama sjedišta/poslovnog prostora
voditelja obrade.

Članak 9.
Ovaj Pravilnik objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a
primjenjuje se od 25. svibnja 2018.
godine.
KLASA: 008-01/18-01/03
URBROJ: 2189/16-18-1

Strana 64

ODLUKU
o ustrojavanju motriteljsko-dojavne
službe na području općine Pitomača
Članak 1.

Ustrojava se motriteljsko-dojavna
služba s ciljem ranog i pravovremenog
otkrivanja i dojave požara na otvorenom
prostoru na područja općine Pitomača u
razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2018.
godine.
Motriteljsko-dojavna
služba
predstavlja
operativni
plan
općine
Pitomača za provedbu mjera zaštite od
požara za 2018. godinu.

Članak 2.

-

Motrenje i dojavljivanje u smislu
članka 1. ove Odluke provode:
Vatrogasna zajednica Općine Pitomača,
DVD Pitomača,
DVD Kladare,
DVD Turnašica,
DVD Velika Črešnjevica,
Mjesni odbori s područja općine
Pitomača.

Članak 3.

Hrvatske šume d.o.o. obavezne su,
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temeljem Šumsko gospodarske osnove
područja od 2016. do 2025. godine,
kontinuirano
raditi
na
izgradnji
i
održavanju motrionica, sustava video
nadzora za detekciju požara, prometnica,
odnosno
protupožarnih
prosjeka
s
elementima šumskih cesta kroz šume.
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Odluke, pravne osobe iz članka 2. ove
Odluke, u dane kada će biti proglašena velika
ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje
šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo
u vremenu od 10,00 do 18,00 sati svakim
danom.

Članak 6.

Članak 4.

Hrvatske šume dužne su motriteljskodojavnu službu uspostaviti u razdoblju ljetne
požarne sezone koja traje od 1. lipnja do 30.
rujna tekuće godine, a u vrijeme vrlo velike i
velike opasnosti od nastanka požara u
šumama razvrstanim u I. stupanj opasnosti
od požara obvezne su planirati i organizirati
motriteljsko - dojavnu službu danonoćno (024 sata).

Ova Odluka objavit će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača, a primjenjivat
će se od 1. lipnja 2018. godine.
KLASA: 214-02/18-01/04
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 17. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Članak 5.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove

7.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), točke
3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/18) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) Općinski načelnik
Općine Pitomača, dana 17. svibnja 2018. godine, donio je

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara
na području općine Pitomača
Članak 1.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i
probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara na području općine Pitomača
(u daljnjem tekstu: Plan) donosi se u cilju sprječavanja širenja i zasutavljanja požara.

Članak 2.

Teška građevinska mehanizacija predviđena ovim Planom koristi se u slučaju kada nisu
dostatna vozila i oprema vatrogasnih postrojbi.
Općinski načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika
ili njegovog zamjenika angažira specijalna vozila, strojeve i opremu za provođenje vatrogasna
intervencije.
Vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik određuje vrijeme, mjesto, količinu i vrstu
mehanizacije te prema pravilima struke određuje poslove koje je potrebno tom mehanizacijom
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Članak 3.

Mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili
prebivalištem na području općine Pitomača i to s mjesta najbližeg požarištu.
Naknada troškova uporabe strojeva vlasnicima se vrši prema tržišnoj cijeni sata rada za
odgovarajuću vrstu stroja.

Članak 4.

Vlasnik stroja dovozi na požarište i dovozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te
osigurava njen žuran prijevoz na druge lokacije uz zapisnik o njenom stanju i radu kojeg
ovjerava vatrogasni zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba.

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe koje za slučaj potrebe vatrogasne intervencije mogu osigurati
opremu i vozila su:
KOGRAD vl. Ivan Kostelac, Obrt za graditeljstvo, transport i usluge, Kladare 19
MEHANIZACIJA
Količina-broj komada strojeva Napomena
Radni stroj ( JCB)
6
Bager
1
Grejder
1
Mini bager
4
Kamion
4
Dva kamiona opremljena sa
dizalicom
BAGERGRAD d.o.o., Vinogradska ulica 65, Pitomača
MEHANIZACIJA
Količina-broj komada strojeva
Radni stroj ( JCB)
1
Bager (točkaš)
3
Buldožer
1
Kamion
1
INSTALOMONT d.o.o., Petra Preradovića 119, Pitomača
MEHANIZACIJA
Količina-broj komada strojeva
Radni stroj ( JCB)
1
„ZLATKO“ vl. Zlatka Jakupca, Vladimira Nazora 126, Pitomača
MEHANIZACIJA
Količina-broj komada strojeva
Radni stroj ( JCB)
1
DENT d.o.o. , Tina Ujevića 42, Pitomača
MEHANIZACIJA
Količina-broj komada strojeva
Radni stroj ( JCB)
1
Mini bager
1

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.
KLASA: 214-02/18-01/02
URBROJ: 2189/16-18-1
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Pitomača, 17. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
8.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine“, broj 92/10),
točke 3. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
(„Narodne novine“, broj 28/18) i članka 38.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18) Općinski načelnik Općine
Pitomača, dana 17. svibnja 2018. godine,
donio je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i građevina,
dijelova građevina i površina za koje
prijeti poveća opasnost nastanka i
širenja požara u 2018. godini za
područje općine Pitomača
I. CILJ I ZADACI
Ovim Planom motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i građevina,
dijelova građevina i površina za koje prijeti
poveća opasnost nastanka i širenja požara u
2018. godini za područje općine Pitomača (u
daljnjem tekstu: Plan) razrađuje se način
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina, dijelova građevina i
površina u danima kada je proglašen visok ili
vrlo visok stupanj opasnosti za nastanak požara.
Na području općine Pitomača, žetvene
parcele su po površini male i žetva se obavlja
strojno, bez odlaganja požnjetih kultura u
stogove, te se ocjenjuje da je opasnost od
požara manja, nego u vrijeme kad se je žetva
obavljala ručno pri čemu je od važnosti i to
što rukovatelj strojem treba provoditi
propisane mjere zaštite od požara.
U cilju preventivnog djelovanja i
sprečavanja mogućnosti nastanka požara
potrebno je na području Vatrogasne zajednice
Općine Pitomača, u potpunosti provesti

odredbe ovog Plana.
Na području općine Pitomača postoji
12 dobrovoljnih vatrogasnih društava (u
nastavku: DVD) i to: DVD Pitomača, DVD
Dinjevac, DVD Grabrovnica, DVD Kladare,
DVD Križnica, DVD Mala Črešnjevica, DVD
Otrovanec, DVD Sedlarica, DVD Stari
Gradac, DVD Starogradački Marof, DVD
Turnašica i DVD Velika Črešnjevica, od
kojih su 4 središnja: DVD Pitomača, DVD
Kladare, DVD Turnašica i DVD Velika
Črešnjevica, a koja pokrivaju sva naselja
općine Pitomača, te su nosioci svih
aktivnosti
u
svojim
protupožarnim
područjima.
Središnja DVD-a dužna su postupiti
po svim mjerama navedenim u ovom Planu.
Od opsega i kvalitete obavljenih
pripremnih radnji ovisiti će efikasnost mjera
zaštite od požara za vrijeme žetvenih radova.

II. ORGANIZACIJSKE MJERE
Dužnost središnjeg DVD-a:
1. Temeljem ovog Plana središnje DVD na
području Općine Pitomača dužno je napraviti
vlastiti Program aktivnosti na zaštiti od požara.
2. Ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca
(najmanje 2 u smjene) koji će određenog dana
dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u
vatrogasnom domu, te u predviđeno vrijeme
obaviti
izviđačko-preventivne
ophodnje
prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni
pregled treba sadržavati podatke o dežurnim
osobama i to: ime i prezime, adresa
stanovanja, telefon i vrijeme dežurstva (dan i
sat).
3. Ophodnju obaviti u kritično vrijeme od
10,00 do 18,00 sati, svakog dana u vrijeme
žetve.
4. Opremiti se potrebnom vatrogasnom
opremom za ophodnje. Provjeriti ispravnost
iste te nabaviti nedostatnu opremu.
5. Osigurati dovoljne količine goriva i maziva
za sve vatrogasne strojeve i vozila.
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6. Članove određene za dežurstva potrebno je
dodatno osposobiti za rukovanje vatrogasnom
opremom i sredstvima veze putem seminara i
praktičnih vježbi.
7. Kroz razne oblike propagandnih akcija
upozoriti
stanovništvo
na
pojačano
provođenje požarno-preventivnih mjera.
8. Središnje DVD dužno je ustrojiti evidenciju
o poduzetim mjerama te voditi dnevnik
događanja o pred-žetvenim aktivnostima te o
poduzetim akcijama u vrijeme žetve.
9. Svim poduzetim aktivnostima na kraju
žetvene sezone, pismenim izvješćem
izvijestiti Općinskog načelnika i Vatrogasnu
zajednicu Općine Pitomača.

III. PREVENTIVNE MJERE
1.
Organizirati
posjete
vlasnicima
kombajna prije žetvenih radova u svrhu
upozorenja na ispravnost i redovito
čišćenje i podmazivanje radnih strojeva
(kombajna, vršilica, traktora i dr.), te na
potrebu
posjedovanja
vatrogasnih
aparata za početno gašenje, dovoljnih
zaliha vode, naprtnjača i metlanica za
gašenje požara.
2. Pokazati način rukovanja ručnim
vatrogasnim aparatima i osposobiti osobe
koje upravljaju radnim strojevima, za
rukovanje
vatrogasnim
aparatima
i
napravama za gašenje početnih požara.
3. U vrijeme žetve upozoriti na točku 1. ovih
preventivnih mjera (ako nisu provedene u
pred-žetveno vrijeme) te ukazati na
zabranu loženja vatre ili ostataka strnih
usjeva ili slame dok žetva traje na tom
području.
4. Educirati vlasnike parcela i vozače
kombajna o postupcima i mjestima pušenja
i obveznim mjerama gašenja opušaka.
5. U slučajevima punjenja gorivom radnih
strojeva, poduzeti potrebne mjere opreza
prilikom istakanja goriva (sigurnosni
razmak, zabrana korištenja otvorenog
plamena, minimalna količina potrebnog
goriva, zabrana pristupa neovlaštenim
osobama i sl.).
Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo
suncu niti se smije dolijevati dok
motor
radi.
Proliveno gorivo ili ulje treba odmah
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obrisati s radnog stroja, a u slučaju
razlijevanja po tlu prekriti slojem
pijeska.
6. Na većim parcelama osigurati traktor s
višebraznim plugom za eventualnu potrebu
presijecanja parcele u cilju sprečavanja
širenja požara.
7. Velike parcele koje bi se kombajnirale
nekoliko dana, treba prije podijeliti na više
manjih parcela. Površina jedne od tih
manjih parcela neka odgovara dnevnom
učinku kombajna.
Prosjek treba biti u širini od najmanje15
metara.
Sa tog dijela treba odmah ukloniti žito i
slamu, a čitavu površinu preorati.
8. U slučaju da se požar ne može pogasiti
potrebno je najhitnije pozvati najbliže
vatrogasno društvo.

IV. OPREMA
Izviđačko preventivne ophodnje dužne su
ophodnju obavljati u skladu s ovim Planom
opremljene sa slijedećom vatrogasnom
opremom:
1. Vatrogasno vozilo (kombi ili osobno) kom 1,
2. Vatrogasni aparat S-6 ili S-9 za početno
gašenje požara - kom 2,
3. Naprtnjača napunjena s vodom - kom 2,
4. Metlanice - kom 2,
5. Sredstva veze (radio stanica ili mobilni
telefon) - kom 1,
6.
Knjigu
evidencije,
zapažanja,
upozorenja, intervencija - kom 1.
Središnje DVD koje ne posjeduje
navedenu opremu trebaju istu hitno
nabaviti.

V. FINANCIRANJE
Sredstva za ostvarenje ovog Plana
osigurava
Općina
Pitomača
na
proračunskoj poziciji zaštita od požara i
civilna zaštita, u okviru zakonom
propisanih vrijednosti.

VI. ODGOVORNOST
Za osiguranje financijskih sredstava za
provođenje ovog Plana odgovoran je
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Općinski načelnik Općine Pitomača.
Zapovjednik Vatrogasne zajednice
Općine Pitomača, te zapovjednici svih DVDa odgovorni su Općinskom načelniku
Općine Pitomača, za organizaciju i
provođenje organizacijskih i preventivnih
mjera, te nabavu i održavanje ispravnosti
navedene vatrogasne opreme.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan
od dana objave u “Službenim novinama”
Općine Pitomača.
KLASA: 214-02/18-01/05
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 17. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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velikih
nesreća
za
Općinu
Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
13/17) članak 5. mijenja se i glasi:
„U procjeni rizika od velikih nesreća za
Općinu
Pitomača obraditi će se sljedeći rizici:
1. Potres,
2. Poplave
izazvane
izlijevanjem
kopnenih vodenih tijela,
3. Epidemije i pandemije,
4. Ekstremne temperature,
5. Industrijske nesreće,
6. Suša.
Za sudionike, odnosno članove radne
skupine za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za Općinu Pitomača, po rizicima iz
stavka 1. ovog članka imenuju se:
Koordinator po rizicima i voditelj
radne skupine:
Ivan Erhatić, načelnik Stožera civilne
zaštite Općine Pitomača.

9.

Nositelji i izvršitelji po rizicima:

Na temelju članka 17. stavka 3.
podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15), članka 7.
stavka 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih
nesreća za područje Republike Hrvatske i
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj 65/16) i
Smjernica za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća na području Virovitičko-podravske
županije donesenih od Župana Virovitičkopodravske županije KLASA: 810-03/16-01/01,
URBROJ: 2189/1-10/03-17-07 od 18. rujna
2017. godine i članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18) Općinski načelnik Općine Pitomača
donio je

1. Potres

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izradi Procjene rizika
od velikih nesreća za Općinu Pitomača
Članak 1.

U Odluci o izradi Procjene rizika od

Nositelj: Goran Mičić, član HGSS-a Stanica
Orahovica,
Izvršitelj: Josip Mađar, zapovjednik DVD
Pitomača.
2. Poplave

izazvane izlijevanjem
kopnenih vodenih tijela

Nositelj: Zdravko Fras, zapovjednik DVD
Kladare,
Izvršitelj: Goran Mičić, član HGSS-a
Stanica Orahovica.
3. Epidemije i pandemije
Nositelj: Štefa Kaša, voditeljica Doma
zdravlja Pitomača,
Izvršitelj: Dado Kaša, veterinar u
Veterinarskoj ambulanti Pitomača.
4. Ekstremne temperature
Nositelj: Štefa Kaša, voditeljica Doma
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zdravlja Pitomača,
Izvršitelj: Mario Rengel, zapovjednik DVD
Velika Črešnjevica.
5. Industrijske nesreće
Nositelj: Mato Bastalić, zapovjednik DVD
Dinjevac,
Izvršitelj: Renato Greguraš, načelnik PP
Pitomača.
6. Suša
Nositelj: Neven Milanović, zapovjednik
DVD Mala Črešnjevica,
Izvršitelj: Zlatko Novak-Jembri, Odsjek za
gospodarstvo,
poljoprivredu,
ruralni
razvitak i investicije Općine Pitomača.
Za procjenu rizika od velikih nesreća
na području Općine Pitomača osniva se radna
skupina.“.
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Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 810-01/18-01/05
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 20. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
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10.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15. i 123/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj
26/15), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 23. travnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu
1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu, objavljenog dana 29. siječnja 2018.
godine, odobrava se financiranje programa ili projekata kako slijedi:

RED.
BROJ
1.
2.
3.
4.

KORISNIK:
UDRUGA VINOGRADARA,
PODRUMARA I VOĆARA
„ARŠANJ“ PITOMAČA
UDRUGA VINOGRADARA,
PODRUMARA I VOĆARA
„ARŠANJ“ PITOMAČA
PČELARSKA UDRUGA
"BAGREM"
UDRUGA UMIROVLJENIKA
HRVATSKE OPĆINE
PITOMAČA
SREDSTVA REZERVE
UKUPNO

NAZIV PROGRAMA
36. izložba vina

ODOBRENO
10.000,00

Izlet Baranja

6.400,00

Uređenje prostora i sudjelovanje na
manifestacijama

5.000,00

Osmijeh za kvalitetniji život treće dobi

14.000,00
24.600,00
60.000,00

2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno putpuno ili
djelomično sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Pitomača, Odsjek za društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama
proračuna programa ili projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje
treba izmijeniti prije potpisivanja ugovora.
3. Općina Pitomača će sa nositeljima programa ili projekta iz točke 1. ove Odluke sklopiti
pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, kojima će se regulirati
međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.
4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. Ove Odluke financirat će sredstvima
osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava 00201,
program 1018 na aktivnosti A 101801. Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja
programa ili projekta temeljem ugovora o financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u
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Proračun Općine Pitomača.
5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke 1. ove Odluke, nositelji
programa ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava, uz predočenje dokaza o utrošku sredstava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/04
URBROJ: 2189/16-18-15
Pitomača, 23. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić v.r.
11.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti
od požara („Narodne novine", broj 92/10) i
članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13 - pročišćeni tekst i 1/18), a u svezi točke
3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne
novine“, broj 28/18) na prijedlog Plana
operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.
godini na području općine Pitomača Stožera
civilne zaštite od 24. svibnja 2018. godine,
Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 25.
svibnja 2018. godine, donio je

PLAN OPERATIVNE PROVEDBE
PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI
POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU
HRVATSKU U 2018. GODINI NA
PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA
I.
Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2018. godini na području općine Pitomača
(u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je izvršni
dokument koordinacije i provedbe godišnjih
aktivnosti organizacija i tijela uključenih u
provedbu mjera zaštite od požara na

području općine Pitomača.
II.
Osiguranje
normativnih
i
organizacijskih pretpostavki za ostvarivanje
Plana operativne provedbe mjera zaštite od
požara na području Općine Pitomača u 2018.
godini:
1. Izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica u donesenom Planu zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija na području
Općine Pitomača,
IZVRŠITELJI
ZADATKA:
Općina
Pitomača u suradnji s Vatrogasnom
zajednicom,
ROK PROVEDBE: 15. lipnja 2018.
godine
2. Organizirati sjednice Stožera civilne
zaštite Općine Pitomača tematski vezane uz
pripremu ljetne protupožarne sezone u 2018.
godini na kojima će razmotriti i analizirati
požarnu sezonu za 2018. godinu i postojeće
stanje organiziranosti.
U tu svrhu, na sjednicama Stožera
potrebno je:
a) analizirati požarnu sezonu 2017. godine i
postojeće stanje organiziranosti,
b) usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite za
ovogodišnju protupožarnu sezonu,
c) usvojiti Prijedlog Plana operativne
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provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na
području općine Pitomača,
d) usvojiti Prijedlog Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara na području
općine Pitomača u 2018. godini,
e) usvojiti financijski plan osiguranih
sredstava
za
provođenje
zadaća
u
protupožarnoj sezoni u 2018. godini na
području općine Pitomača.
IZVRŠITELJI
ZADATKA:
Općinski
načelnik u suradnji s Stožerom civilne
zaštite Općine Pitomača,
ROK PROVEDBE: 15. lipnja 2018.
3. a) Temeljem Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti za građevine i
otvorene prostore posebno ugrožene od
nastanka i širenja požara izraditi Planove
motrenja, čuvanja i ophodnje te propisati
mjere zaštite od požara na ugroženim
prostorima.
b) Općina Pitomača dužna je sukladno
Planu motriteljsko – dojavne službe na
žitorodnim područjima pred žetvenu sezonu
ustrojit i opremit potrebnom opremom
izviđačko - preventivne ophodnje, koje će na
licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje
potencijalnih izvora opasnosti, odnosno
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje
požara u samom začetku.
c) Financijska sredstva za izradu
Planova
motriteljsko-dojavne
službe
osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili
korisnici površine ili građevine kojima
upravljaju.
d) Sredstva za izradu Planova
motriteljsko-dojavne službe za prostore u
vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
e) Izrađene planove i propisane mjere
dostaviti Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje
Virovitica
i
Županijskom
vatrogasnom zapovjedniku.
IZVRŠITELJ
ZADATKA:
Općinski
načelnik,
SUDIONICI:
Javne ustanove za
upravljanje
zaštićenim
prirodnim
vrijednostima Virovitičko-podravske županije,
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Hrvatske šume d.o.o., Ispostava Pitomača,
Državna upravna za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Virovitica,
ROK PROVEDBE:
15. lipnja 2018. godine (izrada i
usklađivanje planova),
30. lipnja 2018. 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
IZVRŠITELJ
ZADATKA:
Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Virovitica
SUDIONICI: Općinski načelnik, DVD-i
na području općine Pitomača, Mjesni odbori
na području općine Pitomača
ROK PROVEDBE: 15. lipnja 2018.
godine.
5.
Sustavno
praćenje
stanja
odlagališta otpada na području općine
Pitomača i poduzimanje mjere za sanaciju
nekontroliranih „divljih“ odlagališta.
IZVRŠITELJ
ZADATKA:
Općinski
načelnik,
SUDIONICI: Općinski načelnik u
suradnji s resornim Ministarstvom,
ROK
PROVEDBE
I
NADZOR:
kontinuirano tijekom 2018. godine.
6. Utvrđivanje načina i uvjeta
korištenja raspoložive teške (građevinske)
mehanizacije za eventualnu izradu prosjeka i
probijanja
protupožarnih
putova
radi
zaustavljanja širenja šumskog požara
IZVRŠITELJI ZADATAKA: Općinski
načelnik
u
suradnji
s
Vatrogasnom
zajednicom Općine Pitomača,
SUDJELOVATELJ: Stožer civilne zaštite
Općine Pitomača,
ROK PROVEDBE: 15. lipnja 2018.
godine.
7. Prije početka ljetne protupožarne
sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno
otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i
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tehnici,
NOSITELJI ZADATAKA: Vatrogasna
zajednica Općine Pitomača u suradnji s DVDima na području općine Pitomača
SUDIONIK: Općinski načelnik,
ROK PROVEDBE: 15. lipnja 2018.
godine.
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 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
pravovremeno 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
izradi
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
za aktivnu suradnju s Vatrogasnom
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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 dužni su
provoditi uz
međusobnu suradnju i
koordinaciju sa Stožerom civilne zaštite
Općine Pitomača, Vatrogasnom zajednicom
Općine Pitomača, Općinskim načelnikom, te u
slučaju hitnih potreba za postupanjem
nazvati broj Županijskog centra 112.
VII.
Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od
dana objave u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.
KLASA: 214-02/18-01/06
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 25. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
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12.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10), a u
svezi točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj 28/18), te Prijedloga plana aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Pitomača u 2018. godini Stožera
civilne zaštite Općine Pitomača od 24. svibnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 25. svibnja 2018. godine, donio je

PLAN
AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2018. 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“,
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 pokrivaju dobrovoljna vatrogasna
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,
a u kojima se nalazi 127 operativnih članova i pripadnika mladeži, ali ne posjeduju dovoljno
zaštitne vatrogasne opreme.
Popis vozila Vatrogasne zajednice Općine Pitomača:
DVD Dinjevac - Kombi vozilo- Ford,
DVD Kladare - Kombi vozilo- Renault,
-Navalno vozilo – Tam,
DVD Pitomača - Kombi vozilo – Renault,
- Zapovjedno vozilo – Land Rover,
- Navalno vozilo – Magirus,
- Autocisterna – Mercedes (državne rezerve),
DVD Stari Gradac – Autocisterna – Fap,
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DVD Turnašica – Kombi vozilo – Citroen,
- Navalno vozilo – Tam,
- Navalno vozilo – Stayr,
DVD Velika Črešnjevica - Kombi vozilo – Citroen,
- Navalno vozilo – Magirus.
Traktorska cisterna:
DVD Dinjevac
1
DVD Grabrovnica
1
DVD Mala Črešnjevica
1
DVD Otrovanec
1
DVD Sedlarica
1
DVD Starogradački Marof
1
DVD Velika Črešnjevica
1
Odgovorne osobe i ustroj zapovijedanja vatrogasnim postrojbama Općine Pitomača
VZO Pitomača
33405 Pitomača, Vinogradska 32
E-mail: vzopitomaca@gmail.com
P: Palković Željko Z: Fras Zdravko T: Tržić David -

098/271-444
099/220-0193
099/331-5615

Zamjenik predsjednika: Nemet Josip 099/190-4886
Zamjenik zapovjednika: Vrbaslija Mario - 098/568-478
Zamjenik zapovjednika: Lauš Livio 099/190-3871
DVD Pitomača
P: Grlica Lolita 091/564-2249
Z: Mađar Josip 098/167-4312
T: Slaviček Hrvoje - 098/733-171
DVD Kladare
P: Tkalčec Darko 098/957-1260
Z: Fras Zdravko 099/220-0193
T: Halapa Branko - 098/182-3121
DVD Velika Črešnjevica
P: Palković Željko - 098/271-444
Z: Rengel Mario 098/782-280
T: Šimunija Martina - 099/752-9150
DVD Turnašica
P: Lach Alojz 099/703-3077
Z: Nemet Marko 095/877-4699
T: Golić Željko 095/900-533
DVD Otrovanec
P: Ladušić-Hanzir Ivan - 098/792-176
Z: Tržić David 099/331-5615
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099/698-8238

DVD Sedlarica
P: Čajkulić Mario 091/199-6060
Z: Maresić Alen 098/983-8300
T: Sabo Maja 099/206-4897
DVD Stari Gradac
P: Oberan Josip 098/919-7502
Z: Vrbaslija Mario - 098/568-478
T: Vrbaslija Kristina -099/769-7522
DVD Dinjevac
P: Vlašić Mario 098/183-4070
Z: Bastalić Mato 098/780-543
T: Vuri Marko 099/688-2302
DVD Starogradački Marof
P: Hrvojić Dražen - 098/518-322
Z: Sesvečan Vlado - 095/845-0094
T: Vlašić Danijel 098/177-6146
DVD Mala Črešnjevica
P: Korbeli Marina - 091/574-0227
Z: Neven Milanović - 092/355-1458
T: Lazar Adrijana - 099/782-4895
DVD Grabrovnica
P: Ciglenec Božidar - 098/973-6263
Z: Šerepec Marijan - 091/282-4052
T: Kovačević Ivan - 098/273-802
2. USTROJ ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA KADA U GAŠENJU POŽARA SUDJELUJE
VIŠE VATROGASNIH POSTROJBI I PUČANSTVO
Ustroj zapovijedanja u akcijama gašenja požara većih razmjera na području općine
Pitomača, kada u gašenju sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, sačinjen je prema odredbama
Zakona o vatrogastvu. 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: događaj) zapovijeda zapovjednik u
vatrogasnoj postrojbi koja je prva počela s intervencijom.
2. Kada na mjesto događaja prva izađe 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 događaju odmah
izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje
intervencijom.
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4. Kada događaj prelazi granice općine Pitomača, zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja, ako isti
postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.
5. Kada događaj prelazi granice Županije zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
preuzima glavni vatrogasni zapovjednik.
6. Glavni vatrogasni zapovjednik može preuzeti zapovijedanje vatrogasnom intervencijom
na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj
prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.
7. Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu
postrojbu u gospodarstvu osnovanu sukladno Zakonu o vatrogastvu, zapovijeda
zapovjednik te vatrogasne postrojbe.
8. 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, Pravilnika o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne
novine“, broj 61/94) i Planu intervencija kod velikih požara otvorenih prostora na teritoriju
Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01). Odredbe navedenog Zakona, Pravilnika i
Plana specificirane su u nastavku.
R. BR.
RADNJE

1.

2.

3.

4.

5.

OPIS RADNJE

NAČIN DOJAVE

POSTROJBA

ZADUŽENJA

Uzbunjivanje se obavlja na temelju
dojave požara na telefon broj 112 ili
193 telefon vatrogasne postrojbe ili
dojavom radio stanicom.
Na temelju procjene stanja na
postrojba koja požarištu zapovjednik vatrogasne
Prvi izlazak na požar - interna uzbuna
je primila dojavu postrojbe uzbunjuje ostale
vatrogasce.
Obavještavanje o
Na temelju procjene stanja na
požaru zapovjednika
požarištu kada zapovjednik koji vodi
Vatrogasne
postrojba koja postrojbu na intervenciji ocijeni da se u
zajednice Općine
- telefonom
je primila dojavu akciju moraju uključiti ostale
Pitomača i
vatrogasne postrojbe na području
Županijskog vatroopćine Pitomača.
gasnog zapovjednika
Uzbunjuju se i mobiliziraju postrojbe
na čijem području djelovanja je
ostali DVD-i na
nastao požar. Uzbunjivanje obavlja
Uzbunjivanje ostalih
- telefonom
području općine
zapovjednik Vatrogasne zajednice
DVD-a
Pitomača
Općine Pitomača.
- telefonom
Dojava požara 0-24
- sirenom
sata
-radiostanicom

Obavještavanje o
požaru Županijskog - telefonom
vatrogasnog

postrojba koja
je primila
dojavu

Obavještava se ŽC 112 Virovitica o
stanju na terenu i potrebi
uključivanja dodatnih snaga.
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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
jedinica lokalne
samouprave

- telefonom

9.

Uzbunjivanje
vatrogasnih
postrojbi iz okolnih
županija

- telefonom

10.

Pozivanje
vatrogasnih
postrojbi iz okolnih
županija

- telefonom

Na temelju procjene stanja na
požarištu zapovjednik Vatrogasne
zajednice Općine Pitomača poziva u
pomoć pučanstvo i po potrebi
građevinsku 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 raz-mjera. Na temelju
vatrogasne
procjene stanja na požarištu
postrojbe
Županijski vatrogasni zapovjednik
okolnih županija
uzbunjuje vatrogasnu zajednicu
okolnih županija putem ŽC 112
Virovitica.
U slučaju potreba pozivaju se
vatrogasne
vatrogasne postrojbe iz okolnih
postrojbe okolnih županija. Poziva ih Županijski
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 nadređenog vatrogasnog zapovjednika
upućuju se putem ŽC 112 Virovitica za dodatne vatrogasne postrojbe.
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.
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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
međunarodnih sporazuma o pružanju pomoći, zatražiti i međunarodnu 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

ANGAŽIRANE SNAGE

1. stupanj

- požari otvorenog prostora
- vatrogasne postrojbe s
manjih razmjera
područja opčine Pitomača
- indeks opasnosti vrlo mali do
mali

2. stupanj

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

3. stupanj

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

4. stupanj

- vrijedne šumske površine
- vrlo velike površine trave i
niskog raslinja
- ugroženost objekata i
naselja
- moguće više istovremenih
događaja na

snage iz 1. stupnja i:

- vatrogasne postrojbe iz
susjednih jedinica lokalne
samouprave
- zapovjedništvo područja

snage iz 2. stupnja i:

- 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)

snage iz 3. stupnja i

- uključivanje ukupnih
vatrogasnih snaga s područja
Županije
- operativno vatrogasno
zapovjedništvo
kontinentalnog dijela RH
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- 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
snage iz 4. stupnja i:
površine
- vatrogasno zapovjedništvo RH
izrazito
velike
površine- vatrogasne postrojbe iz
otvorenog prostora
ostalog dijela RH
- više istovremenih događaja
- Zapovjedništvo za zaštitu i
većeg intenziteta
spašavanje RH
- ugroženost naselja i/ili drugih - postrojbe civilne zaštite iz
sadržaja ili objekata
ostalog dijela RH
- indeks opasnosti velik do vrlo- po potrebi pomoć iz drugih
velik
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, određeni su Zakonom o vatrogastvu i Pravilnika o osnovama organiziranosti
vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske
Odredbe navedenog Zakona i Pravilnika dane su u nastavku.
1.
2.

3.
4.

5.

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
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
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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.

6.

7.

8.
9.

10.

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










Subjekti zaduženi za provođenje Plana intervencija su:
Stožer civilne zaštite 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 povrijeđenih 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 događaja.
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.
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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 prvi dan od dana objave u “ Službenim novinama“ Općine
Pitomača.
KLASA: 214-02/18-01/07
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 25. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
13.

-

Na temelju članka 17. Opće uredbe o
zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst,
2/15. i 1/18) Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 25. svibnja 2018. godine,
donio je

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu
osobnih podataka
Članak 1.

Mirela
Tudić
Rengel,
struč.spec.admin.publ., voditeljica Odsjeka za
javnu nabavu, imovinsko-pravne poslove i
opće poslove, imenuje se službenikom za
zaštitu osobnih podataka Općine Pitomača.

Članak 2.

-

-

Službenik za zaštitu podataka obavlja
sljedeće poslove:
vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih
podataka u smislu poštivanja odredbi Opće
uredbe o zaštiti podataka;
upozorava voditelja zbirke osobnih podataka
na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji
koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti
i zaštitu osobnih podataka;

upoznaje sve osobe zaposlene u obradi
osobnih podataka s njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
pružanje savjeta u pogledu procjene učinka
za zaštitu podataka i praćenje njezina
izvršenja;
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih
podataka u vezi s provedbom nadzora nad
obradom osobnih podataka.

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i
podataka koje sazna u obavljanju svojih
dužnosti, a koja obveza traje i nakon
prestanka obavljanja dužnosti službenika za
zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Službeni kontakt – podaci službenika
za zaštitu osobnih podataka Općine Pitomača
su:
- e- mail: opcina@pitomaca.hr
- službeni telefon broj: 033/782-840.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 008-01/18-01/04
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 25. svibnja 2018.
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OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
14.
Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15),
članka 21. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) i članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinski načelnik Općine Pitomača,
dana 25. svibnja 2018. godine donio je

ODLUKU
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području općine Pitomača

I.
Povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite na području općine Pitomača
imenuju se prema naseljima kako slijedi:
NASELJE PITOMAČA:
Redni
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
broj
civilne zaštite
civilne zaštite
1.
Dejan Sučić, Pitomača, M.P. Miškine
Mladen Greguraš, Pitomača, M.P.
143
Miškine 84A
2.
Zlatko Jakupec, Pitomača,
Ozren Batak, Pitomača, Dravska 56
Vinogradska 68
3.
Antonio Smiljanić, Pitomača,
Tomo Filipović, Pitomača, Janka
M.P. Miškine 98
Draškovića 7
4.
Josip Široki, Pitomača, M.P. Miškine
Damir Pankasz, Pitomača, Ljudevita
243
Gaja 278A
5.
Tihomir Pintar, Pitomača, A.
Slavko Jakupec, Pitomača, Ivana
Mihanovića 40
Mažuranića 39
6.
Luka Međurečan, Pitomača,
Silvija Grbačić, Pitomača, Ljudevita
Vinogradska 196
Gaja 55
7.
Danijel Petković, Pitomača,
Darija Španić, Pitomača, Tina Ujevića 110
Dravska 30
8.
Tomislav Tišljar, Pitomača,
Darko Siladić, Pitomača, D.
Ljudevita Gaja 26/II
Domjanića 31
9.
Zlatko Novak - Jembi, Pitomača,
Dominik Galjar, Pitomača, Stjepana
Antuna Mihanovića 8
Sulimanca 9
10.
Goran Perović, Pitomača,
Ivan Kos, Pitomača, Vinogradska 65
Vinogradska 63
11.
Marinko Barčan, Pitomača, Frana
Zdravko Radelić, Pitomača, Đure
Galovića 12
Basaričeka 21
12.
Zdravko Paša, Pitomača, Petra
Davor Bajić, Pitomača, Petra
Krešimira IV 7
Preradovića 5A
13.
Hrvoje Šokec, Pitomača, Ljudevita
Jelena Bedeković, Pitomača, Ulica
Gaja 84A
Stjepana Sulimanca 11
14.
Dinko Begović, Pitomača,
Alen Majstor, Pitomača, Vinogradska
J.J. Stossmayera 47
130
15.
Rikard Bakan, Pitomača, Sv. Ivana
Marijan Turopolec, Pitomača,
Nepomuka 8
Šašnato polje 10
16.
Nino Španić, Pitomača, Ljudevita
Tomo Maresić, Pitomača, Dobriše Cesarića
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17.
18.

Redni
broj
1.
2.

Redni
broj
1.
2.
Redni
broj
1.
2.
Redni
broj
1.
2.
Redni
broj
1.
2.
Redni
broj
1.
2.
Redni
broj
1.
Redni
broj
1.
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Gaja 167
20
Ivan Jakupec, Pitomača, Pitomača, Braće
Tomislav Čupen, Pitomača,
Radića 28
Dragutina Domjanića 38
Miroslav Đakić, Pitomača, Dravska
Neven Novosel, Pitomača, Ljudevita
278
Gaja 189b
NASELJE VELIKA ČREŠNJEVICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika
civilne zaštite
povjerenika civilne zaštite
Mario Rengel, Velika Črešnjevica 39
Željko Tudić, Velika Črešnjevica 33
Željko Palković, Velika Črešnjevica
Marijan Šimunija, Velika Črešnjevica
165
69
NASELJE KLADARE:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika
civilne zaštite
povjerenika civilne zaštite
Darko Tkalčec, Kladare 158
Mirko Brlas, Kladare 203
Tomislav Fras, Kladare 142A
Željko Zlatar, Kladare 107
NASELJE GRABROVNICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika
civilne zaštite
povjerenika civilne zaštite
Božidar Ciglenec, Grabrovnica 93
Nikola Ciglenec, Grabrovnica 93
Matija Šerepec, Grabrovnica __
Matija Pavić, Grabrovnica 66
NASELJE DINJEVAC:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika
civilne zaštite
povjerenika civilne zaštite
Mato Bastalić, Dinjevac, S. Radića
Marko Vukšić, Dinjevac, Mirogojska 2
5
Marijo Vlašić, Dinjevac, V. Nazora
Tomislav Markov, Dinjevac, S.
127
Radića 4
NASELJE STARI GRADAC:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
Tomislav Vrbaslija, Stari Gradac,
Josip Smiljanić, Stari Gradac, M.
V. Nazora 93
Gupca 6
Mario Vrbaslija, Stari Gradac,
Danijel Kovačić, Stari Gradac,
V. Nazora 95
M. Gupca 45
NASELJE OTROVANEC:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
David Tržić, Otrovanec 204
Ivan Benčak, Otrovanec 208
Mihael Ingola, Otrovanec 108
Marija Lončarić, Otrovanec 170
NASELJE SEDLARICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
Alen Maresić, Otrovanec 6A
Marijan Štukar, Otrovanec 30A
NASELJE MALA ČREŠNJEVICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
Antonio Janček, Mala Črešnjevica 77
Danijel Sabađija, Mala Črešnjevica
95

Broj 4

Redni
broj
1.

Redni
broj
1.
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NASELJE TURNAŠICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
Marko Šamu, Turnašica, Vatrogasna
Luka Lach, Turnašica, B. Radića 29
1
NASELJE KRIŽNICA:
Ime i prezime povjerenika
Ime i prezime zamjenika povjerenika
civilne zaštite
civilne zaštite
Josip Sesvečan, Križnica 47
Spomenko Cetin, Križnica 15

II.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti
građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije,
sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim
zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
III.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava
civilne zaštite, mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske
edukacije te na vježbe civilne zaštite.
IV.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera
civilne zaštite Općine Pitomača.
V.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status
obveznika civile zaštite u Općini Pitomača.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne
zaštite Općine Pitomača i njihovih zamjenika, KLASA: 810-01/16-01/11, URBROJ: 2189/16-16-1
od 20. prosinca 2016. godine.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 810-01/18-01/08
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 25. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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15.
Na temelju članka 21. Zakona o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne
novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i
36/15) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 28. svibnja
2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjene
Cjenika komunalnih usluga
t. d. Komunalno Pitomača d.o.o.
Članak 1.

Daje se suglasnost t.d. Komunalno
Pitomača d.o.o. sa sjedištem u Pitomači,
Vinogradska 41, na izmjene Cjenika broj
146/2018 od 14. svibnja 2018. godine, na
sljedeće komunalne usluge:
- komunalne usluge na sektoru groblja,
a koji će se primjenjivati od 1. lipnja 2018.
godine.

Članak 2.

Izmjena Cjenika iz članka 1. ovog
Zaključka sastavni su dio iste.

Članak 3.

Ovaj Zaključak dostaviti će se
Ministarstvu i županijskom uredu u čijem se
djelokrugu nalaze poslovi gospodarstva.

Članak 4.

Ovaj Zaključak objaviti će se
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

u

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2189/16-18-4
Pitomača, 28. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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STOŽER CIVILNE ZAŠTITE:
1.
Na temelju točke 3. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2018. godini („Narodne novine“, broj
28/18), Stožer civilne zaštite Općine Pitomača
na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 24.
svibnja 2018. godine, donijelo je

2018. godini na području općine Pitomača.
2. Financijski plan iz točke 1. ovog
Zaključka sastavni je dio istoga.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 214-02/18-01/03
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 24. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

ZAKLJUČAK
1. Ovim Zaključkom usvaja se
Financijski plan osiguranih sredstava za
provođenje zadaća u protupožarnoj sezoni u

NAČELNIK STOŽERA:
Ivan Erhatić,v.r.

2.
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i
točke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
u 2018. godini („Narodne Novine“, broj 28/18), Stožer civilne zaštite Općine Pitomača, na
svojoj 2. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2018. godine, donio je

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE PITOMAČA
ZA OVOGODIŠNJU PROTUPOŽARNU SEZONU
I.

Ovaj Plan rada civilne zaštite Općine Pitomača za ovogodišnju protupožarnu sezonu
(u daljnjem tekstu: Plan) sadrži aktivnosti koje će provoditi Stožer civilne zaštite Općine
Pitomača (u daljnjem tekstu: Stožer civilne zaštite) za ovogodišnju protupožarnu sezonu.

R/b.
1.
1.
2.

ZADAĆA/AKTIVNOST
2.
Donošenje Plana rada
Stožera civilne zaštite za
ovogodišnju požarnu
sezonu
Održati sjedicu Stožera
civilne zaštite za

Nositelj
Suradnik u
provedbe
izvršenju
Zadaće/Aktivno
Zadaće/Aktivnosti
sti
3.
4.
Stožer civilne
Državna uprava za
zaštite
zaštitu i spašavanje,
Područni ured
Virovitica
Stožer civilne
Državna uprava za
zaštite
zaštitu i spašavanje,

Rok
izvršenja

Napomena

5.

6.

15. lipnja
2018.
15. lipnja
2018.

Broj 4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

pripremu protupožarne
sezone u 2018. godini
Analizirati požarnu
sezonu za 2017. godinu i
postojeće stanje
organiziranosti
Usvojiti Prijedlog Plana
operativne provedbe
Programa aktivnosti na
području općine
Pitomača u 2018. godini
Usvojiti Prijedlog Plana
aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od
požara na području
općine Pitomača u 2018.
godini
Usvojiti financijski plan
osiguranih sredstava za
provođenje zadaća u
protupožarnoj sezoni u
2018. godini na području
općine Pitomača
Predložiti potrebne
radnje i odrediti pogodne
lokalitete i prostore radi
uspostave odgovarajućih
zapovijednih mjesta za
koordinaciju gašenja
požara
Razmotriti i po potrebi
dodatno razraditi
provođenje postupanja
za uključivanje Stožera
civilne zaštite u slučaju
kada je zbog razmjera
opasnosti od požara na
otvorenom prostoru
potrebno proglasiti veliku
nesreću ili katastrofu
Napraviti popis nužne
opreme za protupožarnu
sezonu
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zaštite
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Područni ured
Virovitica

godine

Vatrogasna
zajednica Općine
Pitomača

15. lipnja
2018.
godine

Stožer civilne
zaštite

15. lipnja
2018. G
odine

Stožer civilne
zaštite

15. lipnja
2018.
godine

Stožer civilne
zaštite

15. lipnja
2018.
godine

Državna uprava za
zaštitu i spašavanje,
Područni ured
Virovitica

prema
potrebi

Državna uprava za
zaštitu i spašavanje,
Područni ured
Virovitica

kontinuiran
o

Općinski načelnik

Općinski načelnik

Općinski načelnik

Stožer civilne
zaštite

Stožer civilne
zaštite

Vatrogasna
zajednica Općine
Pitomača

U slučaju veće katastrofe
Stožer civilne
ili nesreće na području
zaštite
Općine Pitomača
permanentno zasjedati i
pružati stručnu
potporu načelniku

Općina Pitomača

15. lipnja
2018.
godine

Općina Pitomača
prema
potrebi
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II.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 24. svibnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
NAČELNIK STOŽERA:
Ivan Erhatić,v.r.

Izdavač: Općina Pitomača

