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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, Općinsko vijeće Općine Pitomača
na 21. sjednici održanoj dana 12. listopada
2011. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda
za reviziju,
Područnog ureda Virovitica o
obavljenom uvidu u proračun
i financijske izvještaje Općine Pitomača
za 2010. godinu

„SLUŽBENE NOVINE“

Broj 7

Članak 1.
Općinsko vijeće razmotrilo je Izvješće
o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje Općine Pitomača za 2010. godinu,
Klasa: Klasa:041-01/11-02/0277, Urbroj:61312-11-2, podneseno od Državnog ureda za
reviziju, Područnog ureda Virovitica, te kako
na izneseno u Izvješću o obavljenom uvidu u
proračun i financijske izvještaje nema
posebnih primjedbi, isto i prihvaća.
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Komunalni doprinos javno je davanje
koje predstavlja prihod jedinice lokalne
samouprave koji plaća vlasnik grañevne
čestice na kojoj se gradi grañevina, odnosno
investitor ili stjecatelj prava grañenja, a služi
za financiranje grañenja i korištenja objekata
i ureñaja komunalne infrastrukture: za javne
površine, nerazvrstane ceste, groblja i
krematorije, te javnu rasvjetu.

Članak 2.
Članak 2.
Ovaj zaključak objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/11-01/60
URBROJ: 2189/16-11-2
U Pitomači, 12. listopada 2011. godine
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

Ovom Odlukom odreñuju se uvjeti i
način
utvrñivanja
visine
komunalnog
doprinosa, područja zona za plaćanje
komunalnog doprinosa u Općini Pitomača,
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
utvrñena u kn/m3 grañevine za pojedine
zone, način i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se
u pojedinačnim slučajevima može odobriti
djelomično ili potpuno oslobañanje od
plaćanja komunalnog doprinosa, te izvori
sredstava iz kojih će se namiriti iznos za
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobañanja
od plaćanja komunalnog doprinosa.

ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA

2.
Na temelju članka 31. stavak 7.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ RH, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09
i 49/11) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na 21. sjednici održanoj 12.
listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine
Pitomača
OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 3.
U Općini Pitomača utvrñuju se zone za
plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi:
I ZONA
naselje Pitomača:
- Ljudevita Gaja od broja 1 do 179 i
od broja 2 do 134,
- Petra Krešimira IV,
- Vinogradska od broja 1 do
željezničke pruge i od broja 2 do željezničke
pruge,
- Augusta Šenoe,
- Petra Preradovića od broja 1 do 5 i
od broja 2 do 6,
- Trg kralja Tomislava,
- Josipa Jurja Strossmayera, stambeni
niz i grañevine broj 1 i 4,
- Dravska od broja 1 do Ulice Stjepana
Sulimanca i od broja 2 do Ulice Petra
Krešimira IV,
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- Stjepana Sulimanca,
- Petra Zrinskog,
- Antuna Mihanovića od broja 1 do
željezničke pruge i od broja 2 do
željezničke
pruge,
- Dragutina Domjanića od broja 1 do
broja 21 c i od broja 2 do Ulice Frana
Galovića,
- Braće Radić od broja 1 do broja 41
i od broja 2 do broja 34.
II ZONA
- ostalo područje mjesta Pitomača
osim zaseoka Đuretina, Šašnato Polje i
Brestić.

VRSTA OBJEKTAGRAĐEVINE

JEDINIČNE
I
ZONA

- zaseoci: Šašnato Polje, Đuretina i
Brestić.
IV ZONA
- izdvojeno grañevinsko
ugostiteljsko-turističke namjene.

V ZONA
- područja općine Pitomača izvan
područja granica grañevinskog zemljišta
uključivo i
zone hobi vrtova, vinograda i
voćnjaka.

Članak 4.
Utvrñuje se jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa u kn/m3 grañevine
kako slijedi:

VRIJEDNOSTI
II
ZONA

KOMUNALNOG
KN/M3
III
ZONA

DOPRINOSA
IV i V
ZONA

1.

STAMBENI
OBJEKTI:

1.1

Najviše tri stambene
jedinice

2.

2.1

VIŠESTAMBENI I
STAMBENOPOSLOVNI OBJEKTI
Stambeni dio

3.

POSLOVNI OBJEKTI

3.1

PROIZVODNI

3.2

SKLADIŠTA

20,00

16,00

14,00

8,00

3.3

UREDSKA

28,00

22,00

16,00

8,00

3.4

TRGOVINA

28,00

22,00

16,00

8,00

3.5

UGOSTITELJSTVO –
BEZ SMJEŠTAJA
UGOSTITELJSTVO- SA
SMJEŠTAJEM
USLUŽNI I OSTALI
OBJEKTI
PRENAMJENA
STAMBENOG
OBJEKTA U
POSLOVNI
POMOĆNI OBJEKTI

30,00

24,00

18,00

12,00

18,00

14,00

10,00

6,00

16,00

12,00

10,00

6,00

6,00

4,00

3,00

2,00

10,00

8,00

5,00

3,00

3.6
3.7
3.8

4.
4.1

Garaže, nadstrešnice,
drvarnice i sl.

područje

JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA

III ZONA
- naselja: Dinjevac, Grabrovnica,
Kladare, Mala Črešnjevica, Otrovanec,
Sedlarica,
Stari
Gradac,
Starogradački Marof, Turnašica, Velika
Črešnjevica, Križnica,
RED.
BROJ
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22,00

16,00

11,00

8,00

20,00

14,00

9,00

8,00

16,00

12,00

10,00

6,00
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5.1

GOSPODARSKI
OBJEKTI :
do 300 m3

10,00

8,00

5,00

4,00

5.2

od 300 m3 do 500 m3

8,00

6,00

4,00

3,00

5.3

> od 500 m3

6,00

5,00

3,00

2,00

5.4

prenamjena
gospodarskog objekta u
poslovni
KLIJETI

obračunava se
kom.doprinosa

razlika
gospodarskog

jediničnih
i poslovnog

vrijednosti
objekta

nema uvjeta
gradnje
nema uvjeta
gradnje

nema uvjeta
gradnje
nema uvjeta
gradnje

5,00

4,00

10,00

4,00

nema uvjeta
gradnje
3,00

10,00

6,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6.
7.

8.
9.

KUĆA ZA ODMOR
(POVREMENO
STANOVANJE)
OBJEKTI SEOSKOG
TURIZMA
OBJEKTI JAVNE I
DRUŠTVENE
NAMJENE KOJIMA
SU INVESTITORI
JAVNE INSTITUCIJE
I VJERSKE
ZAJEDNICE

Vrijednosti komunalnog doprinosa iz
tablice namijenjene su za grañenje slijedećih
vrsta objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture:
- nerazvrstane ceste,
- javne površine,
- javna rasvjeta,
- groblja,
sa po ¼ ukupne vrijednosti komunalnog
doprinosa.

Članak 5.
Za otvorene bazene, otvorena
igrališta i druge otvorene grañevine
komunalni doprinos obračunava se po m2
tlocrtne površine te grañevine, pri čemu je
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
obračun njezine površine po m2 izražena u
kunama jednaka jediničnoj vrijednosti
komunalnog doprinosa za obračun obujma po
m3 stambene grañevine u toj zoni.

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Iznimno, komunalni doprinos obveznik
koji gradi stambeni objekt može platiti u 12
obroka, s time da prvi obrok ne može biti
manji od 20% ukupne obveze plaćanja
komunalnog doprinosa, a obveznik koji gradi
poslovni objekt komunalni doprinos može
platiti u 24 jednaka mjesečna obroka u roku
dvije godine od dana dospijeća obveze
komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog
članka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti
manji od 10 % ukupne obveze plaćanja
komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se
kamata u visini eskontne stope Hrvatske
narodne banke, a na dospjele i neplaćene
obroke obračunava se zakonska zatezna
kamata koja se plaća za neplaćene javne
prihode.
Utvrñena
obveza
komunalnog
doprinosa i pojedinih neisplaćenih obroka,
uskladiti će se u slučaju izmjene kune u
odnosu na Euro za više od 5% prema
srednjem tečaju HNB (valutna klauzula) na
dan donošenja rješenja o komunalnom
doprinosu.

Članak 6.
Komunalni doprinos obveznik plaća
jednokratnom uplatom na žiro-račun Općine
Pitomača na osnovi konačnog rješenja o
komunalnom doprinosu, s time da obveza
plaćanja komunalnog doprinosa dospijeva na
dan konačnosti akta na temelju kojega se
može graditi.

Članak 7.
Vlasnik grañevinskog zemljišta koji
ruši ili dograñuje postojeći objekt koji je već
priključen na komunalnu infrastrukturu,
dužan je platiti komunalni doprinos razmjerno
povećanju volumena projektirane grañevine u
odnosu na postojeću grañevinu.
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Članak 8.
Načelnik Općine Pitomača ovlašten je
u cijelosti ili djelomično osloboditi plaćanja
komunalnog doprinosa investitore i nosioce
prava grañenja koji investiraju u izgradnju:
- grañevina namijenjenih zdravstvu i
socijalnoj skrbi,
- grañevina u funkciji odgoja i
obrazovanja,
- grañevina namijenjenih javnom
korištenju u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu,
- grañevina u područjima općinskih
gospodarskih zona,
- grañevina javne i društvene namjene
kojima su investitori javne institucije i vjerske
zajednice,
- grañevine ostalih javnih sadržaja koji
se grade od interesa i za potrebe Općine
Pitomača, Virovitičko-podravske županije i
Republike Hrvatske.
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uvjetom da u istoj grañevini stalno zaposlenje
ostvari najmanje osam djelatnika.
25% - trgovačka društva i ustanove sa
sjedištem na području općine Pitomača koja
grade poslovno-proizvodnu grañevinu pod
uvjetom da u istoj grañevini stalno
zaposlenje ostvari deset do dvadeset
djelatnika,
- trgovačka društva i ustanove koje
grade uredske poslovne prostore pod
uvjetom da u istoj grañevini zaposlenje
ostvari osam i više djelatnika,
15% - trgovačka društva i ustanove sa
sjedištem na području općine Pitomača koja
grade poslovnu-proizvodnu grañevinu pod
uvjetom da u istoj grañevini stalno zaposlenje
ostvari pet do deset djelatnika,
- investitor u turistički objekt sa
sjedištem na području općine Pitomača pod
uvjetom da u istoj grañevini stalno zaposlenje
ostvari četiri do osam djelatnika.

Članak 9.
Načelnik Općine Pitomača ovlašten je
djelomično osloboditi plaćanja komunalnog
doprinosa i ostale investitore prema
slijedećim kriterijima:
50% - obiteljska domaćinstva sa stalnim
boravkom članova na području općine
Pitomača koja grade gospodarske grañevine
zapremine veće od 500m3 i grañevine
seoskog turizma pod uvjetom da u istim
grañevinama stalno zaposlenje ostvari tri i
više djelatnika,
- trgovačka društva i ustanove sa
sjedištem na području općine Pitomača koja
grade poslovno-proizvodnu grañevinu pod
uvjetom da u istoj grañevini stalno zaposlenje
ostvari trideset i više djelatnika,
35% - obiteljska domaćinstva sa stalnim
boravkom članova na području općine
Pitomača koja grade gospodarske grañevine
zapremine veće od 500m3 i grañevine
seoskog turizma pod uvjetom da u istim
grañevinama stalno
zaposlenje ostvare
najmanje dva djelatnika,
- trgovačka društva i ustanove sa
sjedištem na području općine Pitomača koja
grade poslovno-proizvodnu grañevinu pod
uvjetom da u istoj grañevini stalno zaposlenje
ostvari dvadeset do trideset djelatnika.
- investitore u turistički objekt sa
sjedištem na području općine Pitomača pod

Članak 10.
Obveznik komunalnog doprinosa koji
ostvari pravo na osloboñenje od plaćanja
komunalnog doprinosa, dužan je pod
materijalnom i krivičnom odgovornošću kod
javnog bilježnika potpisati izjavu o stalnom
zapošljavanju djelatnika navedenih u članku
9. ove Odluke, a u slučaju nepoštivanja iste,
Općina Pitomača ima pravo naplatiti od
obveznika dani iznos osloboñenja zajedno sa
pripadajućom zakonskom zateznom kamatom
koja se plaća na neplaćene javne prihode.

Članak 11.
Iznimno od kriterija navedenih u
članku 9. Odluke, Načelnik Općine Pitomača
može
osloboditi
plaćanja
komunalnog
doprinosa do 75% vrijednosti istog hrvatske
branitelje i stradalnike Domovinskog rata koji
grade stambene, pomoćne i gospodarske
grañevine za vlastite potrebe.

Članak 12.
Obveznik
Komunalnog
doprinosa
može uz suglasnost Načelnika Općine
Pitomača i sam snositi troškove gradnje
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
iz članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, te će mu se ti troškovi priznati
u iznos komunalnog doprinosa, pod uvjetom

„SLUŽBENE NOVINE“
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utvrñenim pisanim ugovorom s Općinom
Pitomača.

IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA
OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 13.
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Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od objave u "Službenim novinama"
Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/11-01/64
URBROJ: 2189/16-11-01
Pitomača, 12. listopada 2011.

U slučaju oslobañanja od plaćanja
komunalnog doprinosa iz članka 8. i 9. ove
Odluke, sredstva potrebna za izgradnju
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture
iz članka 30. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, osigurati će se u proračunu
Općine Pitomača iz sredstava poreznih
prihoda.

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

3.

RJEŠENJE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Članak 14.
Rješenje o komunalnom doprinosu
donosi Upravni odjel za gospodarstvo,
proračun i komunalne poslove Općine
Pitomača i obvezno sadrži:
- iznos komunalnog doprinosa,
- način i rokove plaćanja komunalnog
doprinosa,
- prikaz načina obračuna komunalnog
doprinosa,
- popis objekata i ureñaja komunalne
infrastrukture,
- obvezu povrata sredstava ako
jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju
obvezu.

Članak 15.
Protiv
rješenja
jedinice
lokalne
samouprave iz članka 11. ove Odluke može
se izjaviti žalba upravnom tijelu Virovitičkopodravske županije nadležnom za poslove
komunalnog gospodarstva.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na temelju članka 17. stavka 7.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim
zgradama („Narodne novine“ RH, broj 90/11)
i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača,
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 21.
sjednici održanoj dana 12. listopada 2011.
godine, donijelo je

ODLUKU
o vrijednostima jediničnih iznosa za
položajne zone
na području općine Pitomača
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrñuju vrijednosti
jediničnih iznosa NP za položajne zone na
području
Općine
Pitomača,
utvrñene
odredbom članka 3. Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Pitomača, u svrhu obračuna
naknade
za
zadržavanje
nezakonito
izgrañenih zgrada u prostoru na temelju
Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito
izgrañenih zgrada u prostoru („Narodne
novine“ RH, broj 101/11 - u daljnjem tekstu:
Uredba).

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke,
prestaje važiti Odluka o komunalnom
doprinosu Općine Pitomača („Službene
novine" Općine Pitomača, broj 4/07).

Članak 2.
Vrijednost jediničnog iznosa NP za
položajne zone utvrñuje se u kunama
sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbi i
to:

„SLUŽBENE NOVINE“
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Vrijednost
jediničnih
iznosa
NP
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I. ZONA

II. ZONA

III. ZONA

IV. ZONA

V. ZONA

20,00 kn

15,00 kn

10,00 kn

5,00 kn

3,00 kn

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

KLASA: 021-05/11-01/65
URBROJ: 2189/16-11-1
U Pitomači, 12. listopada 2011. godine

o postupanju s nezakonito izgrañenim
zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga
potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže ako se
takva zgrada nalazi unutar i/ili izvan
grañevinskog područja.

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

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

KLASA: 021-05/11-01/62
URBROJ: 2189/16-11-1
Pitomača, 12. listopada 2011.

4.
Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona
o postupanju s nezakonito izgrañenim
zgradama («Narodne novine» RH, broj
90/11) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača,
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 21.
sjednici održanoj dana 12. listopada 2011.
godine, donijelo je

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrañenoj parceli
na području općine Pitomača
Članak 1.
Ovom se Odlukom odreñuje broj etaža
koje se mogu ozakoniti u postupku koji se
provodi na temelju Zakona o postupanju s
nezakonito izgrañenim zgradama.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
5.
Na temelju članka 40. Statuta
Općine Pitomača («Službene novine»
Općine Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni
tekst) i prijedloga Povjerenstva za dodjelu
stipendije Općine Pitomača, Općinsko vijeće
na svojoj 21. sjednici održanoj dana 12.
listopada 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
O STIPENDIJAMA OPĆINE PITOMAČA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Članak 2.
Na nezakonito izgrañenoj zgradi
izgrañenoj protivno prostornom planu može
se prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona

Ovom se Odlukom utvrñuju se opći
uvjeti, kriteriji i postupak dodjele
stipendija
studentima
sveučilišnog
(preddiplomskog i diplomskog) i stručnog
studija, kao i s njima izjednačenim
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studijima, sa prebivalištem na području
Općine Pitomača.
Ovom Odlukom takoñer se utvrñuju
prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.

Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Općine
Pitomača (u nastavku teksta: stipendija).
Stipendija
je
novčana
potpora
studentima sa prebivalištem na području
Općine Pitomača.

Članak 3.
Sredstva za stipendiranje studenata
osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača.
Broj korisnika stipendije utvrñuje
Načelnik Općine Pitomača (u nastavku:
Načelnik) posebnom odlukom, ovisno o
mogućnostima
općinskog
proračuna
i
kadrovskim potrebama općine.
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- da im je prosjek ocjena u zadnje
dvije godine srednje škole najmanji kako je
propisano Pravilnikom za 1. godinu studija,
- da im je prosjek ocjena iz svih
položenih kolegija po akademskoj godini
najmanje u visini propisanoj Pravilnikom za
više godine studija.
Na predmetni natječaj mogu se javiti i
kandidati koji ispunjavaju uvjete iz 1. i 2.
alineje prethodnog stavka, a imaju prosjek
ocjena u zadnje dvije godine srednje škole,
odnosno iz svih položenih kolegija po
akademskoj godini 10% manji od propisanog
Pravilnikom i aktivno sudjeluju u promidžbi
općine Pitomača kroz šport, kulturu i ostale
sfere društvenog života.
Zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju
uvjete iz ovog članka neće se razmatrati.
III NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE:

Članak 4.

Članak 8.

Uvjeti za dodjelu stipendije, postupak i
način dodjele stipendije, te sva druga pitanja
vezana za dodjelu stipendija, obveze i prava
korištenja, regulirati će se Pravilnikom o
stipendiji Općine Pitomača (dalje: Pravilnik).
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka
donosi Načelnik.

Stipendija se dodjeljuje na temelju
prethodno provedenog natječaja.
Natječaj raspisuje Povjerenstvo, u
pravilu na početku svake akademske godine
te ga objavljuje u "Virovitičkom listu", na
Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine
Pitomača (www.pitomaca.hr).

Članak 5.

Članak 9.

Iznos stipendije za svaku akademsku
godinu zasebno odreñuje odlukom Načelnik.
Odluku
o
revalorizaciji
iznosa
stipendije donosi Načelnik.

Natječaj sadrži:
1. naziv
tijela
koje
objavljuje
natječaj,
2. vrijeme trajanja natječaja,
3. naziv i adresu tijela kojem se
zahtjevi podnose,
4. opće uvjete i kriterije za dodjelu
stipendije,
5. dokaze o ispunjavanju uvjeta za
dodjelu stipendije,
6. vrijeme za koje se stipendija
dodjeljuje,
7. rok u kojem će biti objavljeni
rezultati natječaja,
8. visina stipendije i
9. druge podatke od interesa za
podnositelja
zahtjeva
za
stipendiju
odnosno
od
značenja
za
uredno
provoñenje postupka za dodjelu stipendija.

Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju
javnog natječaja, kojega raspisuje i provodi
Povjerenstvo za dodjelu stipendije (dalje:
Povjerenstvo).
II UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE:

Članak 7.
Za stipendiju se mogu natjecati samo
oni studenti koji ispunjavaju slijedeće
osnovne uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području
općine Pitomača,
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POVJERENSTVO
STIPENDIJE

ZA
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DODJELU

Članak 16.

Članak 10.
Natječaj provodi i rezultate utvrñuje
Povjerenstvo tako da prikuplja zahtjeve za
dodjelu stipendije, razmatra ih, boduje i
utvrñuje listu kandidata.

Članak 11.
Predsjednika, zamjenika i članove
Povjerenstva imenuje Načelnik i njemu je
odgovorno za svoj rad.
Povjerenstvo ima pet članova koje
čini:
- pročelnik Upravnog odjela za
društvene djelatnosti i opće poslove Općine
Pitomača,
- jedan član iz redova stručnih i javnih
djelatnika,
- tri člana iz redova Općinskog vijeća.
Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za
društvene djelatnosti i opće poslove.

Članak 12.
Članovi Povjerenstva imenuju se za
mandatno razdoblje Načelnika.

U slučaju da dva ili više podnositelja
zahtjeva za dodjelu stipendije postignu
jednak ukupan broj bodova, prednost za
dodjelu stipendije imat će onaj podnositelj
koji ima viši prosjek ocjena, a ako su i po tom
kriteriju izjednačeni prednost za dodjelu
stipendije imati će podnositelj čiji je
prosječno ostvareni prihod po članu
zajedničkog domaćinstva manji.
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Članak 17.
Na temelju konačne liste kandidata i
utvrñenog broja stipendija, Načelnik donosi
Odluku o dodjeli stipendija za tekuću
akademsku godinu.

Članak 18.
Temeljem Odluke iz članka 17. ove
odluke, Načelnik potpisuje ugovor o
stipendiranju kojim se reguliraju prava i
obveze izmeñu Općine Pitomača i korisnika
stipendije.
Način
zaključivanja
ugovora
o
obvezama i pravima davatelja i korisnika
stipendije utvrñuje se Pravilnikom.

Članak 13.
Rad
Povjerenstva
regulira
Pravilnikom o dodjeli stipendija.

se

V KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE
KANDIDATA:

Članak 14.
Temeljni kriteriji za utvrñivanje liste
kandidata za dodjelu stipendije jesu:
- uspjeh u školovanju, odnosno na
studiju,
- socijalni status kandidata,
- izvanškolski rezultati (u športu,
kulturi i drugo),
- deficitarnost zanimanja.

Članak 19.
Stipendija se u pravilu dodjeljuje na
početku akademske godine.
Korisnici stipendije mogu istu koristiti
sve do stjecanja statusa apsolventa, pod
uvjetom
da
redovno
upisuju
svaku
akademsku godinu.

Članak 20.
Po završetku školovanja korisnik
stipendije dužan je prihvatiti zaposlenje na
području Općine Pitomača,
te raditi
vremenski najmanje onoliko vremena koliko
je primao stipendiju.

Članak 15.

Članak 21.

Osnovni uvjeti postignuti u školovanju,
odnosno studiju, socijalni status kandidata,
izvanškolski rezultati, deficitarnost zanimanja,
te dodatni bodovi, propisuju se Pravilnikom,
kao i način predlaganja liste kandidata koji
ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije.

U slučaju da stipendist ne upiše
godinu ili ne završi predmetni studij u
propisanom roku (osim u opravdanim
slučajevima), stipendija se vraća u cijelosti.
Uvjeti vraćanja stipendije pobliže se
ureñuju Pravilnikom.
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Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
Stupanjem na snagu ove Odluke,
prestaje važiti Odluka o stipendijama Općine
Pitomača (Službene novine“ Općine Pitomača
broj 9/09).

KLASA: 021-05/11-01/61
URBROJ: 2189/16-11-1
Pitomača,12. listopada 2011.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

7.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 21.
sjednici održanoj dana 12. listopada 2011.
godine, donijelo je

MIŠLJENJE
na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna
Prostornog plana Virovitičko podravske županije

6.

Članak 1.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 21.
sjednici održanoj 12. listopada 2011. godine,
donijelo je

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za imenovanje
ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Pitomača

Općinsko vijeće Općine Pitomača
nema primjedbi na Nacrt konačnog prijedloga
Izmjena
i
dopuna
Prostornog
plana
Virovitičko - podravske županije.

Članak 2.
Predmetno mišljenje dostaviti će se
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša Virovitičko - podravske županije.

Članak 3.
1. Raspisati će se natječaj za
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice
Pitomača na nepuno radno vrijeme na
odreñeno vrijeme od četiri godine.
2. Tekst natječaja je sastavni dio ove
Odluke.
3. Natječaj će se objaviti u javnom
glasilu „Virovitički list“.
4. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće
poslove Općine Pitomača.

Za provoñenje ove Odluke zadužuje
se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove.
KLASA: 021-05/11-01/59
URBROJ: 2189/16-11-2
U Pitomači, 12. listopada 2011. godine
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

KLASA: 021-05/11-01/63
URBROJ: 2189/16-11-1
Pitomača,12. listopada 2011.
OPĆINA PITOMAČA
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8.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača,
broj
5/09-pročišćeni
tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 21.
sjednici, održanoj 12. listopada 2011. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
1.
Poljoprivredno
zemljište
na
području općine Pitomača u vlasništvu
Republike Hrvatske za koje još nije raspisan
javni natječaj za zakup ili prodaju, a
obrañeno je u jesenskom periodu 2011.
godine, dati će se na jednogodišnje korištenje
tijekom vegetacijske godine 2011./12.
2. Ovlašćuje se načelnik Općine
Pitomača da s korisnicima zemljišta iz točke
1. ovog Zaključka sklopi Sporazum o
jednogodišnjem korištenju po početnoj cijeni
prema
Pravilniku
o
početnoj
cijeni
poljoprivrednog
zemljišta
u
vlasništvu
Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i
zakup, početnoj visini naknade na natječaju
za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake
(Narodne novine RH, broj 52/11).
3. Za provoñenje ove Odluke zadužuje
se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove.
KLASA: 021-05/11-01/66
URBROJ:2189/16-11-1
Pitomača, 12. listopada 2011.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

AKTI NAČELNIIKA:
1.
Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke
o stipendijama Općine Pitomača («Službene
novine» Općine Pitomača, broj 7/11), te

članka 62. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj

5/09-pročišćeni
donosi

tekst),

Općinski

načelnik

PRAVILNIK O DODJELI
STIPENDIJE OPĆINE PITOMAČA
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrñuju se opći
uvjeti, način, postupak i kriteriji dodjele
stipendije Općine Pitomača (u nastavku
teksta: stipendija) za dodjelu stipendija
studentima sveučilišnog (preddiplomskog i
diplomskog) i stručnog studija te s njima
izjednačenim studijima, sa prebivalištem na
području Općine Pitomača, te sva druga
pitanja vezana uz obveze i prava korištenja
stipendije.

Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Općine
Pitomača (u nastavku teksta: stipendija).
Stipendija
je
novčana
potpora
studentima sa prebivalištem na području
Općine Pitomača.

Članak 3.
Broj korisnika stipendije utvrñuje
Općinski načelnik (u nastavku: Načelnik),
ovisno o mogućnostima Općinskog proračuna
u kojem se sredstva za stipendije osiguravaju
kao
posebna
stavka,
te
kadrovskim
potrebama ustanova, poslovnih i ostalih
subjekata općine.
Visinu stipendije odreñuje Načelnik za
svaku godinu svojom odlukom.

Članak 4.
Povjerenstvo za dodjelu stipendije
Općine Pitomača (u nastavku: Povjerenstvo)
radi na sjednicama u sastavu propisanom
člankom 11. Odluke o stipendijama Općine
Pitomača
(“Službene
novine”
Općine
Pitomača, broj 7/11, u nastavku: Odluka).
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Sjednicu saziva i predsjedava joj
predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti u svim pravima i
obvezama zamjenjuje ga njegov zamjenik.

Članak 5.
Sjednica Povjerenstva može se održati
ako je istoj nazočna većina članova.
Odluke Povjerenstva su punovažne
ako je za njih glasovala većina od ukupnog
broja članova.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju
prethodno provedenog natječaja koji provodi
Povjerenstvo, sukladno članku 8. i 9. Odluke.
II UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE:

Članak 7.
Za stipendiju se mogu natjecati
studenti koji osim uvjeta propisanih člankom
7. stavak 1. alineja 1. i 2. Odluke ispunjavaju
i slijedeće uvjete:
- da imaju prosjek ocjena u srednjoj
školi najmanje 4,00 u zadnje dvije školske
godine, za studente prve godine studija,
- da imaju prosjek ocjena svih
položenih kolegija na studiju najmanje 3,00
za studente viših godina,
- da su redovni studenti.
Na predmetni natječaj mogu se javiti i
kandidati koji su redovni studenti i ostvaruju
uvjete propisane člankom 7. stavak 1. alineja
1. i 2. Odluke, a imaju prosjek ocjena u
zadnje dvije godine srednje škole, odnosno iz
svih položenih kolegija po akademskoj godini
prosječnom ocjenom svih položenih kolegija,
tako da se zbroj pojedinačnih ocjena podijeli
s ukupnim brojem položenih kolegija, a tako
dobiveni prosjek zaokružen na dvije decimale
pomnoži s koeficijentom 1,5 kako bi se dobio
broj bodova.
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10% manji od propisanog Pravilnikom i
aktivno sudjeluju u promidžbi općine
Pitomača kroz šport, kulturu i ostale sfere
društvenog života.
Zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju
uvjete iz ovog članka neće se razmatrati.

Članak 8.
Kriteriji za utvrñivanje liste kandidata
za dodjelu stipendije su:
- uspjeh u školovanju, odnosno
studiju,
- socijalni status kandidata,
- izvanškolski rezultati (u športu,
kulturi i drugo),
- deficitarnost zanimanja.
U slučaju da dva ili više podnositelja
zahtjeva za dodjelu stipendije postignu
jednak ukupan broj bodova, prednost za
dodjelu stipendije imati će onaj podnositelj
koji ima viši prosjek ocjena, a ako su i po tom
kriteriju izjednačeni prednost za dodjelu
stipendije imati će podnositelj čiji je
prosječno ostvareni prihod po članu
domaćinstva manji.

Članak 9.
Za studente prve godine studija
uspjeh u školovanju utvrñuje se jedinstvenom
prosječnom ocjenom iz prethodne dvije
godine srednjoškolskog školovanja, tako da
se zbroj pojedinačnih ocjena podijeli s
ukupnim brojem predmeta, a tako dobiveni
prosjek zaokružen na dvije decimale
predstavlja broj bodova.
Za studente viših godina studija
uspjeh u školovanju utvrñuje se jedinstvenom

Članak 10.
Socijalni status kandidata boduje se na
slijedeći način:

Ako prosječni neto prihod po članu kućanstva za prošlu godinu, ne prelazi iznos
od 70% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske
Ako prosječni neto prihod po članu kućanstva za prošlu godinu, ne prelazi iznos
od 50% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske
Ako je kandidat dijete poginulog branitelja ili stopostotnog invalida
Domovinskog rata
Ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava kao korisnik socijalne
zaštite ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć, naknadu za socijalni minimum,

1 bod
2 boda
2 boda
1 bod
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pravo na doplatak za pomoć i njegu
Ako je dijete samohranog roditelja ili bez oba roditelja
Ako je roditelj nezaposlen i prima naknadu za nezaposlene (po roditelju)
Ako je kandidat dijete hrvatskog branitelja Domovinskog rata, invalid ili
dijete invalida

1 bod
1 bod
1 bod

Članak 11.
Postignuti i priznati izvanškolski rezultati boduju se na slijedeći način:
Jedna od prve tri nagrade na općinskom natjecanju
Jedna od prve tri nagrade na županijskom natjecanju
Jedna od prve tri nagrade na državnom natjecanju
Sudjelovanje na meñunarodnom natjecanju
Rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu
Aktivna promidžba Općine

0,5 boda
1 bod
1,5 boda
2 boda
2 boda
1 bod
0,5 boda

Članak 12.
Postignuti i priznati rad studenata boduje se na slijedeći način:
Sudjelovanje na domaćem natjecanju
Jedna od prve tri nagrade na domaćem natjecanju
Sudjelovanje na meñunarodnom natjecanju
Jedna od prve tri nagrade na meñunarodnom natjecanju
Rad objavljen u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu
Aktivna promidžba Općine

Članak 13.
Prema mišljenju i nalazu Povjerenstva
utvrñuje se deficitarnost zanimanja koje se
boduje 1 bodom.
Prije početka svake akademske godine
Povjerenstvo će na temelju evidencije Zavoda
za zapošljavanje i drugih dostavljenih
zahtjeva utvrditi popis deficitarnih zanimanja
od posebnog interesa za općinu Pitomača.

Članak 14.
Svi bodovi postignuti temeljem članka
9. - 13. ovog Pravilnika za svakog pojedinog
kandidata zbrajaju se, te se njegova pozicija
na listi utvrñuje prema ukupno ostvarenom
broju bodova.
Po isteku roka za podnošenje zahtjeva
Povjerenstvo
utvrñuje
konačnu
listu
kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu
stipendije.

Članak 15.
Na temelju konačne liste kandidata i

1 bod
1,5 boda
2 boda
2,5 boda
2,5 boda
1,5 boda
1 bod

utvrñenog broja stipendija Načelnik donosi
Odluku o dodjeli stipendija za tekuću
akademsku godinu i objavljuje istu na
Oglasnoj ploči Općine Pitomača.

Članak 16.
Sudionici natječaja koji nisu zadovoljni
rezultatima
natječaja,
imaju
pravo
podnošenja prigovora Načelniku u roku od
osam dana od dana objave Odluke iz članka
15. ovog Pravilnika na Oglasnoj ploči Općine
Pitomača.
Odluka je konačna protekom roka za
prigovor odnosno po Odluci Načelnika o
prigovoru.
III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Članak 17.
Temeljem Odluke iz članka 15. ovog
Pravilnika, Načelnik potpisuje Ugovor o
stipendiranju
sa
korisnikom
stipendije
odnosno zakonskim zastupnikom korisnika
ako je isti maloljetan.
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Ugovorom se reguliraju prava i obveze
davatelja i korisnika stipendije.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka
sadrži:
- ugovorne stranke odnosno
njihove zakonske zastupnike i adresu
prebivališta,
- naziv i mjesto obrazovne
ustanove,
- naziv struke, zvanja ili zanimanja
za koje se obrazuje stipendist,
- iznos stipendije,
- vrijeme za koje se stipendija
dodjeljuje,
- način i uvjete vraćanja stipendije u
slučaju neispunjenja ugovornih obveza,
- obvezu stipendiste da po završenom
školovanju radi na području općine
Pitomača,
- ostala meñusobna prava i obveze
ugovornih strana,
način
rješavanja
eventualnih
sporova.
- mjesto i nadnevak sklapanja
ugovora, potpise ugovornih stranaka
odnosno njihovih
zastupnika i druge
odredbe.
Za ono što neće biti utvrñeno
ugovorom o stipendiranju, vrijede odredbe
ovoga Pravilnika.

Članak 18.
Stipendija se dodjeljuje na početku
akademske godine i isplaćuje mjesečno, osim
za mjesece kolovoz i
rujan, te traje
sukladno članku 19. Odluke o stipendijama
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača broj 7/11).

Članak 19.
Korisnik stipendije stječe pravo na
nastavak isplate stipendije predajom Potvrde
u upisu u višu godinu studija, a istu je dužan
predati do 30. rujna tekuće godine.
Krajnji rok za dostavu potvrde o upisu
u višu godinu studija jest tri tjedna od
početka nove akademske godine.
Ako se utvrdi da je korisnik dao
netočne podatke ili dokumentaciju, a to je
utjecalo na njegova prava i obveze iz
Ugovora, odnosno ako nije u roku dostavio

Strana 14

podatke o tijeku školovanja, Načelnik može
jednostrano raskinuti Ugovor.
U slučaju raskida Ugovora zbog
razloga iz stavka 1. ovog članka, korisnik je
dužan vratiti primljeni iznos stipendije.
O načinu vraćanja odlučuje Načelnik
posebnom odlukom.

Članak 20.
Korisnik stipendije koji iz opravdanih
razloga nije ispunio uvjete za nastavak
korištenja stipendije, može podnijeti zamolbu
za jednogodišnje mirovanje prava i obveza iz
ugovora.
Zamolba se podnosi u pisanom obliku,
a o opravdanosti zamolbe odlučuje Načelnik
posebnom
odlukom
na
prijedlog
Povjerenstva.

Članak 21.
Korisnik stipendije je dužan o svakoj
promjeni prebivališta izvijestiti davatelja u
roku od 15 dana od dana promjene
prebivališta.
Promjena prebivališta izvan Općine
Pitomača uvjetuje gubitak prava na daljnju
isplatu stipendije.

Članak 22.
Po završetku školovanja korisnik
stipendije je dužan prihvatiti zaposlenje i
raditi na području općine Pitomača najmanje
onoliko vremena koliko je primao stipendiju.
Ukoliko Općina Pitomača korisniku
stipendije nije u mogućnosti osigurati radno
mjesto za obavljanje poslova proizašlih
temeljem primanja stipendije u roku od šest
mjeseci od završetka školovanja, korisniku
stipendije prestaje važiti obveza iz stavka 1.
ovog članka.
O kraćem roku od šest mjeseci
odlučuje Načelnik posebnom Odlukom na
temelju zamolbe korisnika stipendije.

Članak 23.
Korisnik stipendije gubi pravo na
stipendiju:
- ako prekine školovanje za koje mu je
stipendija odobrena, o čemu je dužan odmah
obavijestiti Upravni odjel za društvene
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djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača (u
nastavku: Upravni odjel),
- ako se ne upiše u višu godinu
školovanja ili ne diplomira u apsolventskom
roku, a ne ostvaruje uvjete iz članka 20.
stavka 1. ovog Pravilnika,
- ako postane korisnik stipendije s
druge osnove,
- ako promjeni prebivalište izvan
područja općine Pitomača.
Stipendije su u pravilu bespovratne,
osim u slučajevima iz prethodnog stavka.

Članak 24.
Obveza vraćanja za sve slučajeve iz
prethodnog članka iznosi cjelokupan iznos
primljenih stipendija.
Obveza vraćanja stipendije utvrñuje
se Rješenjem.
Kao osnova provedbe prisilne naplate
obveze vraćanja, ukoliko se to ne učini prema
rješenju Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača (u
nastavku: Upravni odjel), korisnik i jamci u
sklopu Ugovora potpisuju klauzulu da
bespogovorno prihvaćaju obvezu vraćanja
isplaćenih sredstava u skladu s odredbama
ovoga Pravilnika.

Članak 25.
Odredbe članka 23. i 24. ovog
Pravilnika ne primjenjuju se u slučaju
nastanka izvanrednih okolnosti, koje ne ovise
o volji studenta, kao što je teška bolest i sl.
Odmah po nastanku okolnosti iz
prednjeg stavka korisnik stipendije dužan je
izvijestiti Upravni odjel, uz obvezatan prilog
dokumentacije kojom se potkrepljuju navodi.
U svim opravdanim slučajevima
Upravni odjel Rješenjem utvrñuje mirovanje
isplate stipendije, te druga pitanja koja
proizlaze iz tog naslova, sve od mogućnosti
oslobañanja od obveze vraćanja stipendije,
sukladno članku 20. ovog Pravilnika.
IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.
Upravni odjel prati tijek školovanja
studenta, te izvješćuje Povjerenstvo i
Načelnika o svim okolnostima vezanim uz
stipendiranje.
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Upravni odjel za svakog studenta vodi
posebni dosje od početka do kraja
školovanja.

Članak 27.
Sva pitanja koja nisu regulirana ovim
Pravilnikom, rješavati će Načelnik posebnom
Odlukom.

Članak 28.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika,
prestaje važiti Pravilnik o dodjeli stipendija
Općine Pitomača («Službene novine» Općine
Pitomača, broj 9/09).

Članak 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/11-01/238
URBROJ: 2189/16-11-6
Pitomača, 12. listopada 2011.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić, v.r.
2.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(“Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), a u
svezi s člankom 3. Pravilnika o dodjeli
stipendija Općine Pitomača («Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 7/11),
Općinski načelnik Općine Pitomača donosi

ODLUKU
o visini stipendije u akademskoj godini
2011/2012.
Članak 1.
Ovom odlukom utvrñuje se visina
studentskih stipendija u akademskoj godini
2011/2012. koju dodjeljuje Općina Pitomača.

Članak 2.
Visina stipendije za studente iz članka
1. ove odluke utvrñuje se u iznosu od 700,00
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kuna (slovima: sedamsto kuna) mjesečno,
osim za mjesece kolovoz i rujan.

Članak 3.
Isplata stipendije vršiti će se preko žiro
računa stipendista, a teretiti će osnovni račun
37215, pozicija 69 Stipendije i školarine.

Članak 4.
Za provoñenje ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti Općine
Pitomača.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavljuje se u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

KLASA:022-01/11-01/238
URBROJ:2189/16-11-5
Pitomača,12. listopada 2011.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Izdavač: Općina Pitomača
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