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Članak 3.
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu stupaju na snagu osmi dan
od dana objave u "Službenim novinama" Općine Pitomača.

KLASA:400-04/17-01/02
URBROJ:2189/16-17-1
Pitomača,04.04.2017.

Predsjednik: Damir Begović,v.r.

2.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 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 i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 27. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine,
donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Članak 2. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu („Službene novine” Općine Pitomača, broj 11/16), mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu planirana su u iznosu od 1.610.000,00 kuna (slovima: milijun
šesto deset tisuća kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora:
- komunalna naknada
1.200.000,00 kuna
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
160.000,00 kuna
- pomoći unutar općeg Proračuna (tekuće)
250.000,00 kuna.“.

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu po vrsti komunalne djelatnosti, s
procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:
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Rb.
Opis poslova:
1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
1.1.
Čišćenje i održavanje travnatih površina
1.2.
Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja
1.3.
Održavanje živih ograda
1.4.
Uređivanje drveća
1.5.
Održavanje cvjetnih gredica
1.6.
Održavanje staza i parkovnih elemenata
1.7.
Sadnja trajnog raslinja
1.8.
Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem
1.9.
Održavanje zelenih površina dječjih igrališta
1.10.
Održavanje spomenika i spomen-obilježja
1.11.
Ručno čišćenje javno-prometnih površina
1.12.
Pražnjenje košarica za smeće
U K U P N O:
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop
2.1.
zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja
trupa cesta
Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,
2.2.
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta
2.3.
Košnja bankina uz nerazvrstane ceste
2.4.
Postava vertikalne i horizontalne signalizacije
2.5.
Zimska služba
U K U P N O:
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
3.1.
Čišćenje kanala i potoka
3.2.
Iskop i održavanje odvodnih kanala
Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada šahta, revizionih
okana i slivnika, zacjevljivanje kanala oborinskih voda,
izrada asfaltnih muldi, betonskih kanalica i postava
3.3.
rubnjaka, zamjena i popravak cijevnih propusta, nabava
i postava usporivača prometa, izgradnja ograda
uz nerazvrstane ceste
U K U P N O:
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE
4.1.
Materijal i usluge održavanja javne rasvjete
4.2.
Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
U K U P N O:
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
5.1.
Održavanje groblja i mrtvačnica
U K U P N O:
S V E U K U P N O:
„.
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Planirana vrijednost:
15.000,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
2.000,00 kuna
5.000,00 kuna
2.000,00 kuna
10.000,00 kuna
2.000,00 kuna
1.000,00 kuna
2.000,00 kuna
6.000,00 kuna
2.000,00 kuna
50.000,00 kuna

340.000,00 kuna
350.000,00 kuna
40.000,00 kuna
10.000,00 kuna
100.000,00 kuna
850.000,00 kuna
100.000,00 kuna
50.000,00 kuna

50.000,00 kuna

200.000,00 kuna
140.000,00 kuna
350.000,00 kuna
490.000,00 kuna
20.000,00 kuna
20.000,00 kuna
1.610.000,00 kuna
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama” Općine
Pitomača.
KLASA: 363-01/17-01/07
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
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3.
Na temelju odredbe članka 35. Zakona
o
lokalnoj
i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst,
137/15), odredbe članka 42. Zakona o
lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16) te odredbe članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj
27. sjednici, održanoj dana 04. travnja 2017.
godine donijelo je

ODLUKU
O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE
PITOMAČA
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objektima, a koji se nalaze na području
općine Pitomača.

Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju iz
članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba
koja pruža ugostiteljske usluge na području
općine Pitomača.

Članak 5.
Osnovica za porez na potrošnju iz
članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića
koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u
koju nije uključen porez na dodanu
vrijednost.

Članak 6.
3%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od

Članak 7.
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se vrste
poreza koji pripadaju Općini Pitomača,
obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica,
stope i visina poreza te način obračuna i
plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o
lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16, u daljnjem tekstu: Zakon), kako
slijedi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor.

Članak 2.
Općina Pitomača dužna je uvesti i
naplaćivati porez na nekretnine.
II. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na
potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i
žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina,
piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim

Porez na potrošnju iskazuje se na
Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u
mjesecu za prethodni mjesec. Obračunati
porez na potrošnju obveznik poreza plaća do
posljednjeg dana u
mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i
naplatom poreza na potrošnju obavlja
Porezna uprava.
III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaćaju
pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za
odmor koje se nalaze na području općine
Pitomača.

Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se u
iznosu od 7,50 kuna/m2 korisne površine
kuće za odmor godišnje.

Članak 10.
Porez na kuće za odmor ne plaća se
na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.
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Kućom za odmor iz stavka 1. ovog
članka smatraju se kuće za odmor koje se ne
mogu koristiti zbog ratnih razaranja i
prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres)
te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor
ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme
dok su u njima smješteni prognanici i
izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu
Općine Pitomača koja služe za smještaj djece
u dobi do 15 godina starosti.

Članak 11.
Obveznici poreza na kuće za odmor
moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave
dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se
odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te
korisnu površinu, kao i podatke o poreznom
obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za
koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15
dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju
tog poreza.
IV. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 12.
Posebnom odlukom Općinskog vijeća
uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja
i naplate poreza na nekretnine sukladno
odredbama Zakona. Odluka se će se donijeti
do 30. studenoga 2017. godine.
V. PROVEDBENE ODREDBE
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utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 15.
Ovlašćuje se nadležna organizacija
platnog prometa zadužena za raspoređivanje
javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi
obračuna i uplati u državni proračun i to do
zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Kaznene
i
prekršajne
odredbe
propisane Zakonom jednako se primjenjuju i
za poreze propisane ovom Odlukom.
Na postupak utvrđivanja i naplate
poreza iz ove Odluke te druga postupovna
pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom ili
Zakonom primjenjuje se zakon kojim je
uređen porezni postupak.

Članak 17.
Postupci utvrđivanja poreza na kuće
za odmor započeti po Zakonu i ovoj Odluci, a
koji nisu dovršeni do 01. siječnja 2018.
dovršiit će se po odredbama Zakona i ove
Odluke.

Članak 18.
Odredbe članka 8-11. ove Odluke
prestaju važiti 01. siječnja 2018. godine.

Članak 13.

Članak 19.

Općina Pitomača poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate lokalnih poreza propisanih ovom
Odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu
uprava, osim poreza propisanih u glavi IV.
ove Odluke.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz
stavka 1. ovog članka pripada naknada u
iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o općinskim porezima
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 10/09, 2/10, 4/10, 5/12,
5/15).

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

Članak 14.
Porezna uprava je dužna do 15. u
mjesecu, za prethodni mjesec, Općini
Pitomača dostavljati zbirna izvješća o

KLASA: 415-01/17-01/03
URBROJ: 2189/16-17-1
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Pitomača, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović, v.r.
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mladih na lokalnoj
problema mladih.

razini

i

rješavanje

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a
imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA

Članak 4.

4.
Na temelju odredbe članka 6. stavak
2. Zakona o savjetima mladih („Narodne
novine“, broj 41/14) i članka 28. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27.
sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine
Pitomača
I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet
mladih Općine Pitomača (u daljnjem tekstu:
Savjet), kao savjetodavno tijelo Općine
Pitomača, koje promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Ujedno se ovom Odlukom uređuje broj i
sastav članova Savjeta, način i postupak
izbora članova i zamjenika članova Savjeta,
način i postupak izbora predsjednika i
zamjenika predsjednika Savjeta, mandat
članova, djelokrug i način rada Savjeta,
postupak donošenja poslovnika o radu i
programa rada Savjeta, sredstva za rad
Savjeta, odnos Savjeta i Općinskog vijeća te
Općinskog načelnika, međusobna suradnja
Savjeta, kao i ostala pitanja od značenja za
rad Savjeta.

Članak 2.

Savjet
svojim
djelovanjem,
prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na
pripremu, donošenje i provedbu odluka
Općinskog vijeća Općine Pitomača koje su od
interesa za mlade, a time i na bolji položaj

Savjet ima sedam članova, uključujući
predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet se biraju osobe koje imaju
prebivalište ili boravište na području općine
Pitomača, koji u trenutku podnošenja
kandidatura za članstvo u Savjet imaju od
navršenih petnaest do navršenih trideset
godina života.
Osoba može biti istodobno biti član
samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne
samouprave te samo jednog savjeta mladih
jedinice područne (regionalne) samouprave.
III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA

Članak 5.

Na temelju pisanih i obrazloženih
kandidatura, članove Savjeta i njihove
zamjenike bira Općinsko vijeće Općine
Pitomača. Kandidature za članove Savjeta i
njihove zamjenike, temeljem javnog poziva
za isticanje kandidatura, mogu isticati udruge
koje su sukladno statutu ciljno i prema
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima
i za mlade, učenička vijeća, studentski
zborovi,
pomladci
političkih
stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u
Republici Hrvatskoj kao i neformalne skupine
mladih.
Kada je predlagatelj kandidature
neformalna skupina mladih, nju mora činiti
najmanje 10 mladih, koji ispunjavaju uvjete iz
članka
4.
stavka
2.
ove
Odluke.
Podnositeljima kandidature u ime neformalne
skupine mladih smatraju se prva dva
potpisnika sa popisa članova neformalne
skupine mladih koji podržavaju kandidaturu.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su
prilikom isticanja kandidatura za članove
Savjeta predložiti i zamjenika za svakog
kandidata.
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Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
pokreće postupak izbora članova Savjeta i
njihovih zamjenika donošenjem odluke o
objavi javnog poziva za isticanje kandidatura.
Javni poziv za isticanje kandidatura za
izbor članova Savjeta objavljuje se na web
stranici Općine Pitomača i na oglasnoj ploči
Općine Pitomača.
Javni poziv za isticanje kandidatura za
izbor članova Savjeta, obvezatno sadrži:
- poziv ovlaštenim predlagateljima da
podnesu kandidature za izbor članova Savjeta
i njihovih zamjenika, sa naznakom tko mogu
biti ovlašteni predlagatelji,
- rok za podnošenje prijava,
- podatke o načinu sastavljanja kandidatura
(obrasce koje je potrebno popuniti i
dokumentaciju i dokaze koje je potrebno
priložiti),
- podatke o nadležnom tijelu kojem se
dostavljaju kandidature,
- rok u kojem će nadležno tijelo izvršiti
provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta
prijavljenih
kandidata,
- rok u kojem će se izvršiti izbor članova i
njihovih zamjenika.
Svaki ovlašteni predlagatelj može
predložiti najviše sedam kandidata.
Prijedlog kandidata mora sadržavati:
- naziv ovlaštenog predlagatelja iz članka 5.
ove Odluke, odnosno naziv „neformalna
skupina mladih“,
- ime i prezime kandidata i njegova
zamjenika,
- adresa prebivališta odnosno boravišta
kandidata i njegova zamjenika,
- dan, mjesec i godina rođenja kandidata i
njegova zamjenika,
- OIB kandidata i njegova zamjenika,
- obrazloženje kandidature.
Kandidatura mora biti potpisana od
strane ovlaštene osobe predlagatelja i
ovjerena pečatom predlagatelja, ukoliko
predlagatelj ima pravnu osobnost.
Uz kandidaturu je potrebno priložiti
presliku važeće osobne iskaznice odnosno
uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu za
kandidata i njegova zamjenika, kao dokaz o
prebivalištu odnosno boravištu na području
općine Pitomača, kao i vlastoručno potpisanu
izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za
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izbor člana odnosno zamjenika člana Savjeta.
Uz kandidaturu je potrebno priložiti i
izvadak iz registra udruga ili drugog registra u
koji se upisuju organizirani oblici djelovanja
mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se
vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima
opredijeljena za rad s mladima i za mlade,
preslike odluke o osnivanju organizacijskog
oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili
druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog
predlagatelja iz članka 5. ove Odluke.
Uz kandidaturu neformalne skupine
mladih mora biti priložen i popis osoba koje
čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa
sljedećim podacima: ime i prezime, adresa
prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i
godina rođenja, OIB i potpis osobe.
Rok za prijavu kandidatura na javni
poziv iznosi 15 dana od dana objave javnog
poziva.

Članak 7.

Kandidature za izbor članova Savjeta i
njihovih zamjenika, ovlašteni predlagatelji
dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Odsjeku za društvene djelatnosti (u daljnjem
tekstu: Odsjek) prema uputama iz javnog
poziva i sukladno ovoj Odluci.
Odsjek obavlja provjeru formalnih
uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15
dana od isteka roka za podnošenje prijava
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta
te utvrđuje popis važećih kandidatura. Na
popis se kandidati unose abecednim redom
prezimena i naznakom predlagatelja za
svakog kandidata.
Kandidature koje nisu pravovremene,
potpune i pravilno sastavljene i s propisanim
dokazima u prilogu ili su podnesene od strane
subjekata izvan ovlaštenih predlagatelja iz
članka 5. ove Odluke, zbog formalnih
nedostataka neće biti prihvaćene i neće se
uzeti u obzir prilikom sastavljanja popisa
važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i
popis važećih kandidatura dostavljaju se
Općinskom vijeću Općine Pitomača te se
objavljuju na web stranici Općine Pitomača.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
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kandidatura raspravlja izvješće Odsjeka i s
popisa važećih kandidatura bira članove i
zamjenike članova Savjeta.
Postupak izbora članova Savjeta
provodi se tajnim glasovanjem. Tajno
glasovanje provodi
se glasačkim listićem ovjerenim pečatom
Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću navode se imena
kandidata abecednim redom prezimena s
naznakom predlagatelja, a glasuje se na
način da se zaokruži redni broj ispred
kandidata.
Glasuje se za najviše sedam
kandidata.
Glasački listić na kojem je zaokruženo
više od sedam kandidata je nevažeći.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji
prema broju dobivenih glasova zauzimaju
mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 7.
na
rang
listi
dobivenih
glasova.
Ako su dva ili više kandidata dobili jednak
broj glasova, glasovanje se na istoj sjednici
ponavlja između onih kandidata koji su dobili
jednak broj glasova i to onoliko puta koliko je
potrebno da bi se izabrao puni broj članova
Savjeta određen ovom Odlukom. Rezultati
izbora za članove i zamjenike članova Savjeta
objavljuju se na web stranici Općine
Pitomača.
IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 9.

Savjet se mora konstituirati u roku od
30 dana od dana objave rezultata izbora.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva
predsjednik
Općinskog
vijeća
Općine
Pitomača.
Konstituirajućom sjednicom do izbora
predsjednika, predsjedava član Savjeta koji je
u Savjet izabran s najveći brojem glasova, a
ako je više izabranih članova dobilo jednak
broj glasova, sjednicom predsjedava član koji
je imao manji redni broj na glasačkom listiću.
Savjet
je
konstituiran
izborom
predsjednika Savjeta.
Obavijest o konstituiranju Savjeta
objavljuje se na web stranici Općine
Pitomača.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
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Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta,
većinom glasova svih članova Savjeta.
Prijedlog za izbor predsjednika i
zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u
pisanom obliku i podnijet od najmanje dva
člana Savjeta.
Svaki član Savjeta može potpisom
podržati
samo
jednog
kandidata
za
predsjednika i jednog kandidata za zamjenika
predsjednika Savjeta.
Ako nijedan od kandidata za
predsjednika i zamjenika predsjednika ne
dobije potreban broj glasova, izbor će se
ponoviti na istoj sjednici. Ako ni nakon
ponovljenog izbora nijedan kandidat ne
dobije potreban broj glasova, izbor će se
ponoviti najkasnije u roku od 15 dana, s tim
što u ponovljenom izboru mogu biti ponovno
kandidirani i oni kandidati koji nisu izabrani u
prethodnom postupku.
Ako Savjet u roku od 30 dana od dana
objave rezultata izbora za članove Savjeta, ne
izabere predsjednika, Općinsko vijeće Općine
Pitomača objavit će novi javni poziv za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta.
V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 10.

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici
biraju se na razdoblje od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan
je uz mandat člana Savjeta pa isti prestaje
prestankom mandata člana Savjeta.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
razriješit će člana Savjeta i prije isteka
mandata ako neopravdano izostane s
najmanje 50 % sjednica Savjeta u godini, te
na njegov osobni zahtjev.
O činjenici da pojedini član nije
sudjelovao na više od 50% sjednica, Savjet je
dužan bez odgode obavijestiti Općinsko vijeće
Općine Pitomača, radi razrješenja člana.
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja
mandata navrši trideset godina nastavlja s
radom u Savjetu do isteka mandata na koji je
izabran.
Ako se broj članova Savjeta spusti
ispod pet članova, Općinsko vijeće Općine
Pitomača će provesti postupak dodatnog
izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je
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prestalo biti članom Savjeta prije isteka
mandata. Na postupak dodatnog izbora
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove
Odluke koje se odnose na izbor članova
Savjeta. Mandat članova Savjeta izabranih
postupkom dodatnog izbora traje do isteka
mandata članova Savjeta izabranih u
redovitom postupku izbora.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi
sjednicu dulje od šest mjeseci.
VI. DJELOKRUG SAVJETA

Članak 11.

U okviru svoga djelokruga Savjet:
- raspravlja na sjednicama Savjeta o
pitanjima značajnim za rad Savjeta te o
pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća
Općine Pitomača koji su od interesa za
mlade,
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća
inicira donošenje akata, sukladno članku 15.
stavku 1. ove Odluke,
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu
Općinskog vijeća Općine Pitomača, sukladno
članku 16. stavku 1. ove Odluke,
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju
provedbe lokalnih programa za mlade, daje
pisana očitovanja i prijedloge nadležnim
tijelima o potrebama i problemima mladih, a
po potrebi predlaže donošenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima
značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
međusobnu suradnju savjeta mladih u
Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu
iskustava s organizacijama civilnoga društva i
odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže i daje na odobravanje Općinskom
vijeću Općine Pitomača program rada
popraćen
financijskim
planom
radi
ostvarivnaja programa rada Savjeta,
- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine
Pitomača na sjednice Savjeta,
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe
politike za mlade i podrške razvoju
organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u
programiranju
prioriteta
natječaja
i
određivanja kriterija financiranja organizacija
mladih i za mlade,
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- obavlja i druge poslove od interesa za
mlade sukladno Zakonu i ovoj Odluci.
VII. NAČIN RADA SAVJETA

Članak 12.

Način
rada
Savjeta,
postupak
donošenja odluka, sazivanje, rad i tijek
sjednice, prava i dužnosti članova Savjeta i
druga pitanja od značenja za rad Savjeta,
uređuju se Poslovnikom o radu.
Poslovnik o radu donosi Savjet,
većinom glasova svih članova Savjeta.
VIII. PROGRAM RADA

Članak 13.

Savjet donosi program rada za svaku
kalendarsku
godinu.
Program rada donosi se većinom glasova svih
članova Savjeta, a Savjet ga dostavlja na
odobravanje Općinskom vijeću u roku
određenim člankom 19. stavak 1. ove Odluke.
IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA

Članak 14.

Ako su programom rada Savjeta, na
koji je odobrenje dalo Općinsko vijeće Općine
Pitomača, za provedbu pojedinih aktivnosti
predviđena potrebna financijska sredstva, ista
će se osigurati u Proračunu Općine Pitomača
u visini i dinamici sukladno financijskim
mogućnostima Općine Pitomača.
Općina Pitomača će za održavanje
sjednica dati Savjetu na korištenje općinsku
vijećnicu.
Članovi Savjeta nemaju pravo na
naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na
naknadu troškova prijevoza za dolazak na
sjednice Savjeta, kao i za druge putne
troškove neposredno vezane za rad u
Savjetu, ukoliko se sjednica i aktivnosti
obavljaju izvan njihova mjesta stanovanja.
X. ODNOS SAVJETA I OPĆINSKOG
VIJEĆA
OPĆINE
PITOMAČA
TE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE
PITOMAČA

Članak 15.

Savjet, u suradnji s predsjednikom
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Općinskog vijeća, može inicirati Općinskom
vijeću Općine Pitomača donošenje odluka od
značaja za mlade, donošenje programa i
drugih akata od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine
Pitomača, raspravu o pojedinim pitanjima od
značenja za unaprjeđivanje položaja mladih
na području općine Pitomača, te način
rješavanja navedenih pitanja.
Na prijedlog Savjeta, Općinsko vijeće
Općine Pitomača raspraviti će pitanje od
interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj
sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva
Savjeta pod uvjetom da je prijedlog
podnesen najkasnije sedam dana prije dana
održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Članak 16.

Savjet putem svojih predstavnika
sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine
Pitomača prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja
za unaprjeđivanje položaja mladih na
području
općine
Pitomača,
davanjem
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i
temama od interesa za mlade.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili
drugi član Savjeta, kojeg Savjet imenuje,
dužan je odazvati se pozivima na sjednice
Općinskog
vijeća
Općine
Pitomača,
sudjelovati sjednicama s pravom sudjelovanja
u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti
svaki podatak ili izvješće, koje o pitanju iz
njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za
svoje sjednice te zapisnike s održanih
sjednica, u roku u kojem iste dostavlja
članovima Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine
Pitomača po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca, održava zajednički sastanak sa
Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge
članove Općinskog vijeća i drugih tijela
Općine Pitomača, a na kojem se raspravlja o
svim pitanjima od interesa za mlade i o
međusobnoj suradnji.
Inicijativu za zajednički sastanak
predsjednika
Općinskog
vijeća
Općine
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Pitomača i Savjeta, može pokrenuti i Savjet.

Članak 18.

Općinski načelnik Općine Pitomača po
potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca,
održava zajednički sastanak sa Savjetom, na
kojem se raspravlja o svim pitanjima od
interesa za mlade i o međusobnoj suradnji.
Općinski načelnik Općine Pitomača,
svakih
šest
mjeseci
pisanim
putem
obavještava Savjet o svojim aktivnostima
koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 19.

Savjet, nakon donošenja programa
rada, isti podnosi na odobravanje Općinskom
vijeću Općine Pitomača, najkasnije do 30.
rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku
godinu.
Savjet podnosi godišnje izvješće o
svom radu Općinskom vijeću Općine
Pitomača, do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu, te isto dostavlja na znanje
Općinskom načelniku Općine Pitomača.
XI. SURADNJA SAVJETA

Članak 20.

Savjet može surađivati sa savjetima
mladih drugih jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i razvijati suradnju
s organiziranim oblicima djelovanja mladih i
neformalnim skupinama mladih u jedinicama
lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave
drugih
zemalja,
te
međunarodnim organizacijama.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na pitanja koji nisu uređena ovom
Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o
savjetima mladih.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta
mladih Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 1/08).
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Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 021-04/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 04. travnja 2017.

PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
5.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
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 27. sjednici održanoj 04.
travnja 2017. godine, donijelo je

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

Javna priznanja Općine Pitomača u
2017. godini dodjeljuju se niže navedenim
pravnim i fizičkim osobama:
1. NAGRADA OPĆINE PITOMAČA ZA
ŽIVOTNO DJELO
- LUKA HRVATIĆ iz Pitomače, D.
Domjanića 11, posthumno, za cjelokupni rad i
izniman doprinos njegovanju i očuvanju
kulturne baštine i izričaja podravskog kraja,
2. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE
PITOMAČA“
SREDNJA

ŠKOLA

SULIMANCA iz Pitomače, Dravska 41, za
trajni doprinos razvoju obrazovanja te
promidžbu Općine Pitomača,
- VLČ. IVICA PUŠKADIJA iz
Pitomače, Strossmayerova 18, za osobiti
doprinos na području vjerskog, socijalnog i
društvenog djelovanja.
3. POVELJA OPĆINE PITOMAČA S
LIKOM PETRA PRERADOVIĆA

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

-
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- DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO DINJEVAC iz Dinjevca, Vladimira
Nazora 38, za osobiti doprinos i iznimna
postignuća u oblasti vatrogastva kroz 90
godina organiziranog postojanja i rada
vatrogasnog drušva,
- DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO SEDLARICA iz Sedlarice 64, za
osobiti doprinos i iznimna postignuća u
oblasti
vatrogastva
kroz
80
godina
organiziranog postojanja i rada vatrogasnog
drušva,
- DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO STARI GRADAC iz Staroga
Graca, Matije Gupca bb, za osobiti doprinos i
iznimna postignuća u oblasti vatrogastva kroz
90 godina organiziranog postojanja i rada
vatrogasnog drušva,
- DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO VELIKA ČREŠNJEVICA iz Velike
Črešnjevice 130, za osobiti doprinos i iznimna
postignuća u oblasti vatrogastva kroz 80
godina organiziranog postojanja i rada
vatrogasnog drušva,
- KTC d.d. Križevci iz Križevca,
Nikole Tesle 18, za osobiti doprinos
promicanju
gospodarstva,
turizma
i
ugostiteljstva na području općine Pitomača,
- MARIO ČAJKULIĆ, ing.el. iz
Sedlarice 62, za osobiti doprinos razvoju
poljoprivredne proizvodnje na području
općine Pitomača,
- BRANKO UVODIĆ iz Zagreba,
Svetog Mateja 1, za dugogodišnji aktivan rad
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na realizaciji Glazbenog festivala „Pjesme
Podravine i Podravlja“ te promidžbu Općine
Pitomača,
- SINIŠA LEOPOLD iz Zagreba, XI
Vrbik 3, za promicanje glazbene kulture i
umjetnosti kroz Glazbeni festival „Pjesme
Podravine i Podravlja“,
- UDRUGA ŽENA DINJEVAC iz
Dinjevca, Vladimira Nazora 44, za značajan
doprinos
očuvanju
kulturne
baštine
podravskog kraja i promidžbu Općine
Pitomača,
- UDRUGA ŽENA „BILOGORKA“
SEDLARICA iz Sedalrice 64, za značajan
doprinos
očuvanju
kulturne
baštine
podravskog kraja i promidžbu Općine
Pitomača.
- STJEPAN IVANEC iz Kladara 62, za
značajan doprinos promicanju kulture i
umjetnosti,
očuvanje
kulturne
baštine
Podavine i podravskog kraja te promidžbu
općine Pitomača,
- IVAN LADUŠIĆ - HANZIR iz
Otrovanca 129, za značajan doprinos
očuvanju kulturne baštine podravskog kraja i
promidžbu Općine Pitomača.
- PAULA RAKIJAŠIĆ iz Pitomače,
Vinogradska 29, za iznimne sportske rezultate
i promicanje sporstke kulture.
5. PRIZNANJE
PRERADOVIĆA

S

LIKOM

PETRA

- 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.
KLASA: 061-06/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 04. travnja 2017.

u
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OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

6.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
članka 32. Odluke o provedbi postupaka
javne
nabave
bagatelne
vrijednosti
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
11/13 i 5/15), Općinski vijeće na 27. sjednici
održanoj dana 04. travnja 2017. godine,
donosi

O D L U K U
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG
PONUDITELJA
1. U predmetu javne nabave
bagatelne vrijednosti za nabavu opskrbe
prirodnim plinom, a koji se vodi kod
naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj.
Gaja
26/I,
OIB:
80888897427,
s
procijenjenom
vrijednošću
nabave
104.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno s
planiranom vrijednošću nabave 130.000,00
kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom
kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda
ponuditelja

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa
sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41,
OIB: 17466734943, s ponudom od
95.230,50 kn bez PDV-a,
odnosno 119.038,13 kn s PDV-om.
2. Ova Odluka postaje konačna
danom dostave iste ponuditelju. Ista će se
dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda od 09. ožujka 2017., Klasa:
651-01/17-01/05, Urbroj: 2189/16-17-05.
3. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača.

O b r a z l o ž e n j e:
Općina Pitomača u svojstvu naručitelja
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sa danom donošenja Odluke o početku
postupka bagatelne nabave, Klasa: 65101/17-01/05, Urbroj: 2189/16-17-1 od 01.
ožujka 2017. godine i članka 6. Odluke o
provedbi postupaka javne nabave bagatelne
vrijednosti
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 11/13 i 5/15 u nastavku:
Odluka), započela je postupak javne nabave
bagatelne vrijednost za opskrbu prirodnim
plinom.
Poziv za dostavu ponuda dana 02.
ožujka 2017. godine upućen je gospodarskim
subjektima: Komunalno Pitomača d.o.o.,
Pitomača, Vinogradska 41, PLIN VTC d.o.o.,
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21/II i
Komunalije-plin d.o.o., Đurđevac, Radnička
cesta 61.
Isti je objavljen, sukladno
odredbama Odluke i na web stranici Općine
Pitomača.
Temeljem navedene objave ponuditelj
je dostavio svoju ponudu.
Dana 09. ožujka 2017. godine s
početkom u 12,00 sati održano je otvaranje
pristiglih ponuda, te je prema Upisniku o
zaprimanju ponuda, utvrđeno kako je prema
predmetnoj nabavi pristigla 1 (jedna) ponuda
i to od ponuditelja: KOMUNALNO PITOMAČA
d.o.o., sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska
41, OIB: 17466734943.
U postupku pregleda i ocjene
sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni
ponuda od 09. ožujka 2017., Klasa: 65101/17-01/05, Urbroj: 2189/16-17-05, ponuda
je ocijenjena kao valjana, te se prema
kriteriju najniže cijene odabire ponuda

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o., sa
sjedištem u Pitomači, Vinogradska 41,
OIB: 17466734943,
s ponudom od
95.230,50 kn bez PDV-a, odnosno
119.038,13 kn s PDV-om.
Člankom 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da
Općinski načelnik može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom.
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Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda
Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u
2016. godini iznosi 87.948,92 kuna.
Stoga je riješeno kao u izreci ove
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv
ove
Odluke
žalba
nije
dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni
spor pred nadležnim Upravnim sudom
podnošenjem upravne tužbe u roku od 30
dana od dana primitka ove Odluke.
KLASA: 651-01/17-01/05
URBROJ: 2189/16-17-7
Pitomača, 04. travnja 2017.
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
7.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
članka 32. Odluke o provedbi postupaka
javne
nabave
bagatelne
vrijednosti
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
11/13 i 5/15), Općinski vijeće na 27. sjednici
održanoj dana 04. travnja 2017. godine,
donosi

ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG
PONUDITELJA
1. U predmetu javne nabave
bagatelne vrijednosti za izvođenje radova
asfaltiranja - Vinogradska ulica, naselje
Pitomača, a koji se vodi kod naručitelja
Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I,
OIB:
80888897427
s
procijenjenom
vrijednošću nabave 400.000,00 kuna (bez
PDV-a), odnosno s planiranom vrijednošću
nabave 500.000,00 kuna (s PDV-om), a
prema utvrđenom kriteriju najniže cijene,
odabire se ponuda ponuditelja

„CESTE d.d., Josipa Jelačića 2,
Bjelovar, OIB: 35299396580, s

Broj 5

«SLUŽBENE NOVINE»

ponudom od 392.559,25 kuna bez
PDV-a, odnosno 490.699,06 kuna s
PDV-om.“
2. Ova Odluka postaje konačna
danom dostave iste ponuditelju. Ista će se
dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda od 15. ožujka 2017., Klasa:
651-01/17-01/06, Urbroj: 2189/16-17-7.
3. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača.

O b r a z l o ž e n j e:
Općina Pitomača u svojstvu naručitelja
sa danom donošenja Odluke o početku
postupka bagatelne nabave, KLASA: 65101/17-01/06, URBROJ: 2189/16-17-1 od 06.
ožujka 2017. godine i članka 6. Odluke o
provedbi postupaka javne nabave bagatelne
vrijednosti
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 11/13 i 5/15, u nastavku:
Odluka), započela je postupak bagatelne
nabave za izvođenje radova asfaltiranja –
Vinogradska ulica, naselje Pitomača.

Poziv za dostavu ponuda dana 06.
ožujka
2017.
godine
upućen
je
gospodarskim subjektima: PZC d.o.o.,
Bilogorska 43, Bjelovar, CESTE d.d., ulica
Josipa Jelačića 2, Bjelovar, KOGRAD, vl.
Ivan Kostelac, Kladare 19, Kladare.

Isti
je
objavljen,
sukladno
odredbama Odluke i na web stranici Općine
Pitomača.
Temeljem navedene objave ponuditelji
su dostavili svoje ponude.
Dana 15. ožujka 2017. godine s
početkom u 12,00 sati održano je otvaranje
pristiglih ponuda, te je prema Upisniku o
zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema
predmetnoj nabavi pristigle 3 (tri) ponude i to
od ponuditelja: PZC d.o.o., Bilogorska 43,
Bjelovar, CESTE d.d., ulica Josipa Jelačića 2,
Bjelovar, KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare
19, Kladare.
U postupku pregleda i ocjene
sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni
ponuda od 15. ožujka 2017., Klasa: 65101/17-01/06, Urbroj: 2189/16-17-7 sve su
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ponude ocijenjene kao valjane prema kriteriju
najniže cijene kao najpovoljnija odabire se
ponuda CESTE d.d., Josipa Jelačića 2,
Bjelovar, OIB: 35299396580, s ponudom od
392.559,25 kuna bez PDV-a, odnosno
490.699,06 kuna s PDV-om.
Člankom 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da
Općinski načelnik može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom.
Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda
Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u
2016. godini iznosi 87.948,92 kuna.
Stoga je riješeno kao u izreci ove
Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv
ove
Odluke
žalba
nije
dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni
spor pred nadležnim Upravnim sudom
podnošenjem upravne tužbe u roku od 30
dana od dana primitka ove Odluke.
KLASA: 651-01/17-01/06
URBROJ: 2189/16-17-9
Pitomača, 04. travnja 2017.
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
8.
Na temelju članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15) i
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15 - ispr.), a u svezi s Otvorenim
pozivom na dostavu projektnih prijedloga
(bespovratna sredstva) raspisanim od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
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Europske unije za područje „Promicanje
održivog razvoja prirodne baštine“, Općinsko
vijeće Općine Pitomača na 27. sjednici
održanoj 04. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Općinskom
načelniku Općine Pitomača
1. Ovom Odlukom daje se suglasnost
Općinskom načelniku Općine Pitomača za
potpisivanje Izjave prijavitelja kojom će se
obvezati osigurati financijska sredstva za
financiranje
dijela
između
ukupnih
prihvatljivih troškova i iznosa bespovratnih
sredstava (15% odnosno 2.500.000,00 Kuna
u razdoblju 2017. - 2019. godina)
potencijalno dobivenih za projekt izgradnje
Centra
za
posjetitelje
Križnica
„Interpretacijski centar Rezervata biosfere
Mura - Drava - Dunav“ ukupne vrijednosti
16.300.000,00 Kuna.
2. Izjava iz točke 1. ove Odluke činiti
će dio dokumentacije za aplikaciju na
Otvoreni poziv na dostavu projektnih
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prijedloga (bespovratna sredstva) raspisan od
strane Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije za područje
„Promicanje održivog razvoja prirodne
baštine“.
3. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 911-01/17-01/06
URBROJ: 2189/16-17-1
Pitomača, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

Broj 5
9.
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Članak 3.
I. Izmjene financijskog plana za 2017. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u
"Službenim novinama" Općine Pitomača.

Klasa: 400-01/17-01/03
Urbroj: 2189/16-17/1
Pitomača, 04.04.2017.

Predsjednik: Damir Begović,v.r.
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Članak 3.
I. Izmjene financijskog plana za 2017. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u
"Službenim novinama" Općine Pitomača.

Klasa: 400-01/17-01/04
Urbroj: 2189/16-17/1
Pitomača,04.04.2017.

Predsjednik: Damir Begović,v.r.
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ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“
na temelju ponovljenog natječaja, a najduže
do godinu dana.

Članak 3.
I. Izmjene financijskog plana za 2017.
godinu stupaju na snagu osmi dan od
dana objave u "Službenim novinama"
Općine Pitomača.

3. Ova Odluka stupa na snagu osmi
dan od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
O b r a z l o ž e n j e:

Klasa:400-01/17-01/05
Urbroj: 2189/16-17/1
Pitomača,04.04.2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

12.
Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99,
35/08), članka 22. Statuta Centra za kulturu
„Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine
Pitomča broj 9/15) te članka 28. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće na 27. sjednici održanoj dana
04. travnja 2017. godine, donijelo je

Predsjednik:
Općina
PitomačaDamir
danaBegović,v.r.
09. ožujka
2017. godine objavila je javni natječaj za
izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za
kulturu „Drago Britvić“ u dnevnom tisku „Glas
Slavonije“. Na raspisani javni natječaj nije
pristigla niti jedna zamolba. Članak 43.
Zakona o ustanovama („Narodne novine“,
broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), predviđa
da ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne
prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne
bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do
imenovanja ravnatelja ustanove temeljem
istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti
ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu
dana. Temeljem naprijed navedenoga i
prijedloga Stručnog vijeća Centra za kulturu
„Drago Britvić“, Rajko Stilinović, ing., imenuje
se za v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago
Britvić“ do imenovanja ravnatelja, a najduže
do godinu dana.
KLASA: 112-03/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

O DLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja
Centra za kulturu „Drago Britvić“
1. Rajko Stilinović, ing. iz Pitomače,
Ljudevita Gaja 7a, imenuje se vršiteljem
dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago
Britvić“.
2. Imenovani će funkciju vršitelja
dužnosti ravnatelja obavljati do imenovanja

PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
13.
Na temelju odredbe članka 44. stavak
4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine“, broj 39/13 i 48/15),
odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
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129/05,
109/07,
129/08,
36/09,
150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) i odredbe članka 28. Statuta Općine
Pitomača
("Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27.
sjednici održanoj dana 04. travnja 2017.
godine, donijelo je

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) i odredbe članka 28. Statuta Općine
Pitomača
("Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27.
sjednici održanoj dana 04. travnja 2017.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku
sredstava od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske
na području općine Pitomača za 2016.
godinu

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada
u prostoru za 2016. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
prihvaća Izvješće o utrošku sredstava od
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Pitomača za 2016. godinu.
Izvješće iz prethodnog stavka ovog
članka sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak podnijeti će se
nadležnom Ministarstvu, a objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
prihvaća Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2016. godinu.
Izvješće iz prethodnog stavka ovog
članka sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objaviti će se
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 402-07/17-01/12
URBROJ: 2189/16-17-2
U Pitomači, 04. travnja 2017.

KLASA: 320-02/17-01/01
URBROJ: 2189/16-17-2
U Pitomači, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
14.
Na temelju odredbe članka 35. Zakona
o
lokalnoj
i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09,

u

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
15.
Na temelju odredbe članka 35. Zakona
o
lokalnoj
i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09,
150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) i odredbe članka 28. Statuta Općine
Pitomača
("Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
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Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27.
sjednici održanoj dana 04. travnja 2017.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa
za 2016. godinu
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Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
prihvaća Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava spomeničke rente za 2016.
godinu.
Izvješće iz prethodnog stavka ovog
članka sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

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

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Pitomača
prihvaća Izvješće o izvršenju Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za
2016. godinu.
Izvješće iz prethodnog stavka ovog
članka sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 2.

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

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
16.
Na temelju odredbe članka 35. Zakona
o
lokalnoj
i područnoj
(regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i
137/15) i odredbe članka 28. Statuta Općine
Pitomača
("Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27.
sjednici održanoj dana 04. travnja 2017.
godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa utroška sredstava
spomeničke rente za 2016. godinu

KLASA: 402-07/17-01/13
URBROJ: 2189/16-17-2
U Pitomači, 04. travnja 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

u

KLASA: 402-07/17-01/11
URBROJ: 2189/16-17-2
U Pitomači, 04. travnja 2017.

u

PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.
Na temelju odredbe članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
odredbe članka 30. stavak 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09
i
80/10),
na
zahtjev
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Stari Gradac, Općinski
načelnik Općine Pitomača dana 13. ožujka
2017. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izbor
zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Stari Gradac
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Stari
Gradac na imenovanje:
- gosp. Maria Vrbaslije iz Starog Gradca,
Vladimira Nazora 95, za zapovjednika
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Dobrovoljnog
Gradac.

vatrogasnog

društva

Stari

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 214-01/17-01/08
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 13. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
2.
Na temelju odredbe članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
odredbe članka 30. stavak 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09
i
80/10),
na
zahtjev
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Dinjevac, Općinski
načelnik Općine Pitomača dana 13. ožujka
2017. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izbor
zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Dinjevac
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dinjevac
na imenovanje:
- gosp. Mate Bastalića iz Dinjevca,
Stjepana Radića 5, OIB: 00234343498, za
zapovjednika
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva Dinjevac.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 214-01/17-01/09
URBROJ: 2189/16-17-2
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Pitomača, 13. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
3.
Na temelju odredbe članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
odredbe članka 30. stavak 2. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09
i 80/10), na zahtjev Vatrogasne zajednice
općine Pitomača, Općinski načelnik Općine
Pitomača dana 13. ožujka 2017. godine,
donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izbor
zapovjednika i zamjenika zapovjednika
Vatrogasne zajednice općine Pitomača

I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Vatrogasnoj zajednici općine Pitomača na
imenovanje:
- gosp. Maria Vrbaslije iz Starog
Gradca, Vladimira Nazora 95, vatrogasnog
časnika iz Starog Gradca, za zapovjednika,
- gosp. Livia Lauša iz Pitomače,
Dravska 60, OIB: 30245275363, vatrogasnog
časnika I. klase iz Pitomače, za zamjenika
zapovjednika,
- gosp. Zdravka Frasa iz Kladara,
Kladare 142, OIB: 16680594196, vatrogasnog
časnika I. klase iz Kladara, za zamjenika
zapovjednika.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 214-01/17-01/10
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 13. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
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OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
4.
Na temelju odredbe članka 38.
Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst i 2/15) i odredbe članka
30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10),
na
zahtjev
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Mala Črešnjevica,
Općinski načelnik Općine Pitomača dana
14. ožujka 2017. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izbor
zapovjednika Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Mala
Črešnjevica
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mala
Črešnjevica na imenovanje:
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5.
Na temelju odredbe članka 38.
Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst i 2/15) i odredbe članka
30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10),
na
zahtjev
Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Grabrovnica, Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 20. ožujka
2017. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izbor
zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Grabrovnica
I.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Dobrovoljnom
vatrogasnom
društvu
Grabrovnica na imenovanje:
gosp. Marijana Šerepca, OIB:
00692506144,
iz
Šandrovca,
Mali
Šandrovac
36,
za
zapovjednika
Dobrovoljnog
vatrogasnog
društva
Grabrovnica.

- gosp. Nevena Milanovića iz Velike
Črešnjevice, Velika Črešnjevica 131, OIB:
43425738243,
za
zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mala
Črešnjevica.

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

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

KLASA: 214-01/17-01/12
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 20. ožujka 2017.

KLASA: 214-01/17-01/11
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 14. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
6.
Temeljem članaka 35. stavak 2., u
svezi s odredbom članka 219. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
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146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), odredbi Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 
br. 80/11) članka 101. stavak 2. Zakona o
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14) te članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13- pročišćeni tekst i 2/15),
Općinski načelnik Općine Pitomača dana 20.
ožujka 2017. godine, donosi:


ODLUKU
o sklapanju Ugovora o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim
cestama



Članak 1.










Općina Pitomača će sa Trgovačkim
društvom
Vodakom
d.o.o.
za
javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju, Pitomača, 
Vinogradska 41, sklopiti Ugovor o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim cestama u
svrhu izgradnje vodoopskrbe visoke 
zone
naselja
Velika
Črešnjevica,
Sedlarica i Turnašica – komunalna
infrastruktura – cijevi za vodoopskrbu i 
nadzemni hidranti na nekretninama
označenim kao:
k.č.br. 2491/A, Put do vinograda 16
Kolar u Otrovanskom bregu sa 1 ral i 1206
čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, - 
površina služnosti 1320 m2
k.č.br. 2521, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu od Veliko Črešnjevačke 
medje kroz vinograde do vinograda 41 Pintar
sa 1 ral i 315 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 1159 m²
k.č.br. 2540, Put kroz rudinu mali
jarak sa 1 ral i 197 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 626 m²
k.č.br. 2543, Vinogradski put od
ceste do vinograda 182 Filjak sa 1 ral i 382
čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, 
površina služnosti 1355 m²
k.č.br. 2549, Vinogradski put od
vinograda 43 Frainić i 15 Sesvečan do
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vinograda 165 Maistor i 66 Friščić sa 454 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 516 m²
k.č.br. 2593, Vinogradski put od
oranice 57 Bregovec do vinograda 7 Kušćec
sa 960 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica,
- površina služnosti 340 m²
k.č.br. 2599, Vinogradski put u
Aršanu do kuće broj 21 Marenić i 17
Gregurek u selu sa 1321 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, - površina služnosti 841 m²
k.č.br. 2600, Vinogradski put kroz
rudinu Aršan do oranice kuće broj 7 Kušćec
sa 1290 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 845 m²
k.č.br. 2601, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 69 Brkić i 46 Špoljarić
do vinograda kuće broj 27 Mikšić sa 400 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 314 m²
k.č.br. 2608, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 46 Špoljarić do
vinograda kuće broj 154 Lovreković sa 843
čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, površina služnosti 344 m²
k.č.br. 2625, Vinogradski put u
Aršanu sa 349 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 163 m²
k.č.br. 2629, Vinogradski put u
Aršanu sa 322 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 166 m²
k.č.br. 2643, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 120 Kožarić do oranice
kuće broj 53 Lončarić na Slavonskoj medji sa
360 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, površina služnosti 120 m²
k.č.br. 2647, Vinogradski put u
Aršanu sa 370 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 381 m²
k.č.br. 2671, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 3 Škrinjar i 57 Begović
do vinograda 216 Galjer sa 424 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 402 m²
k.č.br. 2687, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 17 Cetinjan i 3 Škrinjar
do Kladarskih vinogradah i u rudinu bilo sa 1
ral i 1349 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 845 m²
k.č.br. 2688, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 43 Marešić do oranice 1
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Marešić sa 599 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 261 m²
k.č.br. 2695, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 149 Ćerepinko do 
vinograda kuće broj 200 Spole sa 335 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 289 m²

k.č.br. 2701/1, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 28 Ban do klieti kuće
broj 10 Gurgner sa 436 čhv, zk.ul.br. 3172, 
k.o. Sedlarica, - površina služnosti 289 m²
k.č.br. 2739, Sedlarica, Otrovanski
breg (Nerazvrstana cesta) sa 2764 m²,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 640 m²

k.č.br. 2740, Sedlarica, Aršanj
(Nerazvrstana cesta) sa 1333 m², zk.ul.br.
3172, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
350 m²
k.č.br. 2502/2, Vinogradski put u 
Otrovanskom bregu sa 150 čhv, zk.ul.br.
3225, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
180 m²

k.č.br. 2502/1, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu sa 25 čhv, zk.ul.br.
3218, k.o. Sedlarica, - površina služnosti 
30 m²
k.č.br. 1470/6, Put u Aršanju sa 17
čhv, zk.ul.br. 3171,
k.o. Sedlarica, - 
površina služnosti 48 m²
k.č.br. 2632/1, Vinogradski put u
Aršanju sa 54 čhv, zk.ul.br. 1370, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/5, Vinogradski put u
Aršanju sa 60 čhv, zk.ul.br. 1370, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/4, Vinogradski put u
Aršanu sa 35 čhv, zk.ul.br. 3226, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/3, Vinogradski put u
Aršanju sa 12 čhv, zk.ul.br. 3222, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²

k.č.br. 2632/2, Vinogradski put u
Aršanju sa 23 čhv, zk.ul.br. 3220, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2633, Vinogradski put do kleti 
u Aršanu sa 78 čhv, zk.ul.br. 3221, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 1462/5, Oranica u peskih u
Aršanu sa 80 čhv, zk.ul.br. 3217, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 108 m²
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k.č.br. 1381/10, Put u Aršanju sa
26 čhv, zk.ul.br. 3228, k.o. Sedlarica, površina služnosti 49 m²
k.č.br. 1380/9, Put peski u Aršanu
sa 56 čhv, zk.ul.br. 3227, k.o. Sedlarica, površina služnosti 89 m²
k.č.br. 2651, Vinogradski put u
Aršanu sa 119 čhv, zk.ul.br. 137, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 96 m²
k.č.br. 2628, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 150 Demšić kroz
vinograde do vinograda 23 Demšić sa 1092
čhv, zk.ul.br. 3233, k.o. Sedlarica, površina služnosti 136 m²
k.č.br. 2616, Put u Aršanu od
oranice broj 1 Marešić kroz vinograde do
vinograda kuće broj 47 Haraminec i 145
Ćerlenjak sa 970 čhv, zk.ul.br. 3202, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 506 m²
k.č.br. 2618/1, Put sa 1 ral i 846
čhv, zk.ul.br. 3202, k.o. Sedlarica, površina služnosti 531 m²
k.č.br. 2613, Vinogradski put u
Aršanu sa 1185 čhv, zk.ul.br. 3147, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 191 m²
k.č.br. 1383/14, Put u Aršanju sa
167 čhv, zk.ul.br. 1614, k.o. Sedlarica, površina služnosti 96 m²
k.č.br. 1384/12, Put u Aršanju sa
144 čhv, zk.ul.br. 3229, k.o. Sedlarica, površina služnosti 120 m²
k.č.br. 1384/19, Put u Aršanu sa 44
čhv, zk.ul.br. 3201, k.o. Sedlarica, površina služnosti 140 m²
k.č.br. 1387/7, Put u Aršanju sa 212
m², zk.ul.br. 3223, k.o. Sedlarica, površina služnosti 210 m²
k.č.br. 2567, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu sa 756 čhv, zk.ul.br.
2110, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
948 m²
k.č.br. 1788/2, Put od groblja kroz
rudinu Otrovanski breg sa 1196 čhv,
zk.ul.br. 2068, k.o. Velika Črešnjevica, površina služnosti 553 m²
k.č.br. 2503,
Vinogradski put u
Otrovanskom briegu sa 166 čhv, zk.ul.br.
3219, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
103 m²
k.č.br. 2500, Vinogradski put u
Otrovanskom briegu sa 60 čhv, zk.ul.br.
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3224, k.o. Sedlarica, - površina služnosti 94 
m²

Članak 2.






















Pravo služnosti osniva se preko dijela
čestica iz članka 1. ove Odluke, u površinama 
kako slijedi:
k.č.br. 2491/A, Put do vinograda 16
Kolar u Otrovanskom bregu sa 1 ral i 1206
čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, 2
površina služnosti 1320 m

k.č.br. 2521, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu od Veliko Črešnjevačke
medje kroz vinograde do vinograda 41 Pintar 
sa 1 ral i 315 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 1159 m²
k.č.br. 2540, Put kroz rudinu mali
jarak sa 1 ral i 197 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 626 m²

k.č.br. 2543, Vinogradski put od
ceste do vinograda 182 Filjak sa 1 ral i 382
čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, površina služnosti 1355 m²
k.č.br. 2549, Vinogradski put od 
vinograda 43 Frainić i 15 Sesvečan do
vinograda 165 Maistor i 66 Friščić sa 454 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 516 m²

k.č.br. 2593, Vinogradski put od
oranice 57 Bregovec do vinograda 7 Kušćec
sa 960 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica,
- površina služnosti 340 m²
k.č.br. 2599, Vinogradski put u 
Aršanu do kuće broj 21 Marenić i 17
Gregurek u selu sa 1321 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, - površina služnosti 841 m²
k.č.br. 2600, Vinogradski put kroz 
rudinu Aršan do oranice kuće broj 7 Kušćec
sa 1290 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 845 m²
k.č.br. 2601, Vinogradski put u 
Aršanu od vinograda 69 Brkić i 46 Špoljarić
do vinograda kuće broj 27 Mikšić sa 400 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 314 m²

k.č.br. 2608, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 46 Špoljarić do
vinograda kuće broj 154 Lovreković sa 843
čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, - 
površina služnosti 344 m²
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k.č.br. 2625, Vinogradski put u
Aršanu sa 349 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 163 m²
k.č.br. 2629, Vinogradski put u
Aršanu sa 322 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 166 m²
k.č.br. 2643, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 120 Kožarić do oranice
kuće broj 53 Lončarić na Slavonskoj medji sa
360 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, površina služnosti 120 m²
k.č.br. 2647, Vinogradski put u
Aršanu sa 370 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 381 m²
k.č.br. 2671, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 3 Škrinjar i 57 Begović
do vinograda 216 Galjer sa 424 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 402 m²
k.č.br. 2687, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 17 Cetinjan i 3 Škrinjar
do Kladarskih vinogradah i u rudinu bilo sa 1
ral i 1349 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 845 m²
k.č.br. 2688, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 43 Marešić do oranice 1
Marešić sa 599 čhv, zk.ul.br. 3172, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 261 m²
k.č.br. 2695, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 149 Ćerepinko do
vinograda kuće broj 200 Spole sa 335 čhv,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 289 m²
k.č.br. 2701/1, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 28 Ban do klieti kuće
broj 10 Gurgner sa 436 čhv, zk.ul.br. 3172,
k.o. Sedlarica, - površina služnosti 289 m²
k.č.br. 2739, Sedlarica, Otrovanski
breg (Nerazvrstana cesta) sa 2764 m²,
zk.ul.br. 3172, k.o. Sedlarica, - površina
služnosti 640 m²
k.č.br. 2740, Sedlarica, Aršanj
(Nerazvrstana cesta) sa 1333 m², zk.ul.br.
3172, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
350 m²
k.č.br. 2502/2, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu sa 150 čhv, zk.ul.br.
3225, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
180 m²
k.č.br. 2502/1, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu sa 25 čhv, zk.ul.br.
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3218, k.o. Sedlarica, - površina služnosti 
30 m²
k.č.br. 1470/6, Put u Aršanju sa 17
čhv, zk.ul.br. 3171,
k.o. Sedlarica, - 
površina služnosti 48 m²
k.č.br. 2632/1, Vinogradski put u
Aršanju sa 54 čhv, zk.ul.br. 1370, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/5, Vinogradski put u
Aršanju sa 60 čhv, zk.ul.br. 1370, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/4, Vinogradski put u
Aršanu sa 35 čhv, zk.ul.br. 3226, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2632/3, Vinogradski put u
Aršanju sa 12 čhv, zk.ul.br. 3222, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²

k.č.br. 2632/2, Vinogradski put u
Aršanju sa 23 čhv, zk.ul.br. 3220, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 2633, Vinogradski put do kleti 
u Aršanu sa 78 čhv, zk.ul.br. 3221, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 40 m²
k.č.br. 1462/5, Oranica u peskih u
Aršanu sa 80 čhv, zk.ul.br. 3217, k.o. 
Sedlarica, - površina služnosti 108 m²
k.č.br. 1381/10, Put u Aršanju sa
26 čhv, zk.ul.br. 3228, k.o. Sedlarica, površina služnosti 49 m²
k.č.br. 1380/9, Put peski u Aršanu
sa 56 čhv, zk.ul.br. 3227, k.o. Sedlarica, površina služnosti 89 m²
k.č.br. 2651, Vinogradski put u
Aršanu sa 119 čhv, zk.ul.br. 137, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 96 m²
k.č.br. 2628, Vinogradski put u
Aršanu od vinograda 150 Demšić kroz
vinograde do vinograda 23 Demšić sa 1092
čhv, zk.ul.br. 3233, k.o. Sedlarica, površina služnosti 136 m²
k.č.br. 2616, Put u Aršanu od
oranice broj 1 Marešić kroz vinograde do
vinograda kuće broj 47 Haraminec i 145
Ćerlenjak sa 970 čhv, zk.ul.br. 3202, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 506 m²
k.č.br. 2618/1, Put sa 1 ral i 846
čhv, zk.ul.br. 3202, k.o. Sedlarica, površina služnosti 531 m²
k.č.br. 2613, Vinogradski put u
Aršanu sa 1185 čhv, zk.ul.br. 3147, k.o.
Sedlarica, - površina služnosti 191 m²
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k.č.br. 1383/14, Put u Aršanju sa
167 čhv, zk.ul.br. 1614, k.o. Sedlarica, površina služnosti 96 m²
k.č.br. 1384/12, Put u Aršanju sa
144 čhv, zk.ul.br. 3229, k.o. Sedlarica, površina služnosti 120 m²
k.č.br. 1384/19, Put u Aršanu sa 44
čhv, zk.ul.br. 3201, k.o. Sedlarica, površina služnosti 140 m²
k.č.br. 1387/7, Put u Aršanju sa 212
m², zk.ul.br. 3223, k.o. Sedlarica, površina služnosti 210 m²
k.č.br. 2567, Vinogradski put u
Otrovanskom bregu sa 756 čhv, zk.ul.br.
2110, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
948 m²
k.č.br. 1788/2, Put od groblja kroz
rudinu Otrovanski breg sa 1196 čhv,
zk.ul.br. 2068, k.o. Velika Črešnjevica, površina služnosti 553 m²
k.č.br. 2503,
Vinogradski put u
Otrovanskom briegu sa 166 čhv, zk.ul.br.
3219, k.o. Sedlarica, - površina služnosti
103 m²
k.č.br. 2500, Vinogradski put u
Otrovanskom briegu sa 60 čhv, zk.ul.br.
3224, k.o. Sedlarica, - površina služnosti 94
m²

Članak 3.
Za osnovanu služnost na dijelu
nekretnina iz članka 2. ove Odluke ovlaštenik
služnosti,
Vodakom
d.o.o.,
Pitomača,
Vinogradska 41, OIB: 72854853587, ne plaća
novčanu naknadu Općini Pitomača, Pitomača,
Ljudevita Gaja 26/1, OIB:80888897427, sve
sukladno odredbi članka 4. Zakonu o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje
infrastrukturnih
građevina
(„Narodne novine“ broj 80/11.).

Članak 4.

Pravo služnosti se osniva u korist
Ovlaštenika služnosti iz članka 1. i 2. ove
Odluke s trajanjem dok je komunalna
infrastruktura u funkciji zbog koje je
postavljena.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
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KLASA: 940-01/17-01/04
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 20. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA




OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Grgačić,v.r.


7.

Temeljem članaka 35. stavak 2., u
svezi s odredbom članka 219. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 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 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
137/15), odredbi Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“
br. 80/11) članka 101. stavak 2. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14) te članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13- pročišćeni tekst i 2/15), 
Općinski načelnik Općine Pitomača dana 22.
ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o sklapanju Ugovora o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim
cestama




Članak 1.



Općina Pitomača će sa Trgovačkim
društvom
Vodakom
d.o.o.
za
javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju, Pitomača,
Vinogradska 41, sklopiti Ugovor o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim cestama u
svrhu
izgradnje
komunalne 
infrastrukture
kanalizacija
aglomeracija Pitomača - kanalizacijske
cijevi, šahtovi i crpne stanice na

nekretninama označenim kao:
k.č.br.
2505/22,
Livadska
(Nerazvrstana cesta) sa 2120 m², zk.ul.br.
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10929, k.o. Pitomača, - površina služnosti
206 m2
k.č.br. 2514/3, Oranica podkućnica u
selu sa 134 m², zk.ul.br. 8972,
k.o.
Pitomača, - površina služnosti 117 m2
k.č.br. 6994, Dragutina Domjanića
(Nerazvrstana cesta) sa 17049 m², zk.ul.br.
10828, k.o. Pitomača, - površina služnosti
20 m2
k.č.br. 2505/23, Frana Galovića
(Nerazvrstana cesta) sa 3930 m², zk.ul.br.
10930, k.o. Pitomača, - površina služnosti
826 m2
k.č.br. 6884/11, Vladimira Nazora
(Nerazvrstana cesta) sa 33654 m², zk.ul.br.
10909, k.o. Pitomača, - površina služnosti
4026 m2
k.č.br.
2378/3,
Vatroslava
Lisinskog (Nerazvrstana cesta) sa 3650 m²,
zk.ul.br. 10910, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 1080m2
k.č.br. 6908/2, Mihovila Pavleka
Miškine (Nerazvrstana cesta) sa 36946 m²,
zk.ul.br. 10922, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 12879 m2
k.č.br.
2378/6,
Vatroslava
Lisinskog (Nerazvrstana cesta) sa 406 m²,
zk.ul.br. 10911, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 150 m2
k.č.br. 916/15, Đure Basaričeka
(Nerazvrstana cesta) sa 467 m², zk.ul.br.
6454, k.o. Pitomača, - površina služnosti
250 m2
k.č.br. 2299/1, Put u dolnjem polju
sa 1 ral i 662 čhv, zk.ul.br. 7849, k.o.
Pitomača, - površina služnosti 2040 m2
k.č.br. 6901/3, Janka Draškovića
(Nerazvrstana cesta) sa 2940 m², zk.ul.br.
10914, k.o. Pitomača, - površina služnosti
830 m2

Članak 2.

Pravo služnosti osniva se preko dijela
čestica iz članka 1. ove Odluke, u površinama
kako slijedi:
k.č.br.
2505/22,
Livadska
(Nerazvrstana cesta) sa 2120 m², zk.ul.br.
10929, k.o. Pitomača, - površina služnosti
206 m2
k.č.br. 2514/3, Oranica podkućnica u
selu sa 134 m², zk.ul.br. 8972,
k.o.
Pitomača, - površina služnosti 117 m2

Broj 5

















«SLUŽBENE NOVINE»

k.č.br. 6994, Dragutina Domjanića
(Nerazvrstana cesta) sa 17049 m², zk.ul.br.
10828, k.o. Pitomača, - površina služnosti
20 m2
k.č.br. 2505/23, Frana Galovića
(Nerazvrstana cesta) sa 3930 m², zk.ul.br.
10930, k.o. Pitomača, - površina služnosti
826 m2
k.č.br. 6884/11, Vladimira Nazora
(Nerazvrstana cesta) sa 33654 m², zk.ul.br.
10909, k.o. Pitomača, - površina služnosti
4026 m2
k.č.br.
2378/3,
Vatroslava
Lisinskog (Nerazvrstana cesta) sa 3650 m²,
zk.ul.br. 10910, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 1080m2
k.č.br. 6908/2, Mihovila Pavleka
Miškine (Nerazvrstana cesta) sa 36946 m²,
zk.ul.br. 10922, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 12879 m2
k.č.br.
2378/6,
Vatroslava
Lisinskog (Nerazvrstana cesta) sa 406 m²,
zk.ul.br. 10911, k.o. Pitomača, - površina
služnosti 150 m2
k.č.br. 916/15, Đure Basaričeka
(Nerazvrstana cesta) sa 467 m², zk.ul.br.
6454, k.o. Pitomača, - površina služnosti
250 m2
k.č.br. 2299/1, Put u dolnjem polju
sa 1 ral i 662 čhv, zk.ul.br. 7849, k.o.
Pitomača, - površina služnosti 2040 m2
k.č.br. 6901/3, Janka Draškovića
(Nerazvrstana cesta) sa 2940 m², zk.ul.br.
10914, k.o. Pitomača, - površina služnosti
830 m2



Članak 3.
Za osnovanu služnost na dijelu
nekretnina iz članka 2. ove Odluke ovlaštenik
služnosti,
Vodakom
d.o.o.,
Pitomača,
Vinogradska 41, OIB: 72854853587, ne plaća
novčanu naknadu Općini Pitomača, Pitomača,
Ljudevita Gaja 26/1, OIB:80888897427, sve
sukladno odredbi članka 4. Zakonu o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje
infrastrukturnih
građevina
(„Narodne novine“ broj 80/11.).

Članak 4.

Pravo služnosti se osniva u korist
Ovlaštenika služnosti iz članka 1. i 2. ove
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Odluke s trajanjem dok je komunalna
infrastruktura u funkciji zbog koje je
postavljena.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 940-01/17-01/05
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 22. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK
Željko Grgačić,v.r.
8.
Temeljem članaka 35. stavak 2., u
svezi s odredbom članka 219. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
("Narodne novine" br. 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 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), odredbi Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“
br. 80/11) članka 101. stavak 2. Zakona o
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14) te članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13- pročišćeni tekst i 2/15),
Općinski načelnik Općine Pitomača dana 22.
ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o sklapanju Ugovora o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim
cestama
Članak 1.
Općina Pitomača će sa Trgovačkim
društvom
Vodakom
d.o.o.
za
javnu
vodoopskrbu i javnu odvodnju, Pitomača,
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Vinogradska 41, sklopiti Ugovor o osnivanju
prava služnosti na nerazvrstanim cestama u
svrhu
izgradnje
komunalne
infrastrukture
–
kanalizacija
aglomeracija Pitomača – kanalizacijske
cijevi, šahtovi i crpne stanice na
nekretninama označenim kao:
k.č.br.
2172/7,
Vladimira
Nazora
(Nerazvrstana cesta) sa 15228 m², zk.ul.br.
2764,
k.o. Stari Gradac, - površina
služnosti 1068 m2
k.č.br. 2257, Matije Gupca (Nerazvrstana
cesta) sa 3323 m², zk.ul.br. 2763, k.o.
Stari Gradac, - površina služnosti 250 m2
k.č.br. 2239, Put Đolta sa 2 rali i 1160 čhv,
zk.ul.br. 2742, k.o. Stari Gradac, površina služnosti 471 m2

Članak 2.







Pravo služnosti osniva se preko dijela
čestica iz članka 1. ove Odluke, u površinama
kako slijedi:
k.č.br.
2172/7,
Vladimira
Nazora
(Nerazvrstana cesta) sa 15228 m², zk.ul.br.
2764,
k.o. Stari Gradac, - površina
služnosti 1068 m2
k.č.br. 2257, Matije Gupca (Nerazvrstana
cesta) sa 3323 m², zk.ul.br. 2763, k.o.
Stari Gradac, - površina služnosti 250 m2
k.č.br. 2239, Put Đolta sa 2 rali i 1160 čhv,
zk.ul.br. 2742, k.o. Stari Gradac, površina služnosti 471 m2

Članak 3.
Za osnovanu služnost na dijelu
nekretnina iz članka 2. ove Odluke ovlaštenik
služnosti,
Vodakom
d.o.o.,
Pitomača,
Vinogradska 41, OIB: 72854853587, ne plaća
novčanu naknadu Općini Pitomača, Pitomača,
Ljudevita Gaja 26/1, OIB:80888897427, sve
sukladno odredbi članka 4. Zakonu o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje
infrastrukturnih
građevina
(„Narodne novine“ broj 80/11.).

Članak 4.

Pravo služnosti se osniva u korist
Ovlaštenika služnosti iz članka 1. i 2. ove
Odluke s trajanjem dok je komunalna
infrastruktura u funkciji zbog koje je
postavljena.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 940-01/17-01/06
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 22. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
9.
Na temelju članka 3. Programa
korištenja socijalne skrbi na području općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 11/16) i članka 38. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15),
Općinski načelnik donosi

O D L U K U
1. Ovom Odlukom određuju se uvjeti i
iznos novčane naknade umirovljenicima
slabijeg mirovinskog cenzusa povodom
blagdana Uskrsa.
2. Uvjeti za ostvarivanje novčane
naknade iz točke 1. ove Odluke su:
- status umirovljenika/ice,
- državljanstvo Republike Hrvatske,
- prebivalište na području općine
Pitomača,
- visina mjesečne mirovine jednaka ili
manja od 1.500,00 kuna (slovima tisuću
petsto kuna),
- podmirene obveze prema proračunu
Općine Pitomača.
3. Iznos predmetne naknade određuje
se kako slijedi:
- umirovljenicima s mjesečnom
mirovinom jednakom ili manjom od 1.000,00
kuna (slovima: tisuću kuna) isplatiti će se
naknada u iznosu od 150,00 kuna
(slovima:sto pedeset kuna),
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- umirovljenicima s mjesečnom
mirovinom od 1.000,01 kuna (slovima: tisuću
kuna jedna lipa) do 1.500,00 kuna
(slovima:tisuću petsto kuna) isplatiti će se
naknada u iznosu od 100,00 kuna (slovima:
sto kuna).
4. Isplata novčane naknade vršiti će
se preko općinske blagajne u tjednu pred
blagdan Uskrs uz predočenje osobne
iskaznice i odreska mirovine za posljednji
mjesec isplate, a teretiti će proračunsku
stavku Program socijalne skrbi i novčanih
pomoći, pomoć u novcu pojedincima i
obiteljima, 93 - ostale naknade iz proračuna u
novcu.
5. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Odsjek za financije i proračun.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA:551-06/17-01/01
URBROJ:2189/16-17-1
Pitomača, 28. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
10.
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 2/13pročišćeni tekst i 2/15), Općinski načelnik
Općine Pitomača, dana 29. ožujka 2017.
godine, d o n o s i
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na dopunu i
korekciju 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 dopunu i korekciju
Cjenika sljedećih komunalnih usluga:
- komunalne usluge na mjesnim grobljima,
- komunalne usluge na mjesnoj tržnici,
- komunalne usluge održavanje javnih
površina,
a koji će se primjenjivati od 01. travnja
2017. godine.
Članak 2.
Dopuna i korekcija 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 u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 363-01/17-01/08
URBROJ: 2189/16-17-2
Pitomača, 29. ožujka 2017.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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