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Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu («Narodne novine» RH, broj: 96/03), članka
39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/06 - pročišćeni tekst
i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2008. godine,
donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2009. godinu
UVOD

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Pitomača za 2009.
godinu (u daljem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima,
opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te
propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju
proračuna, kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Članak 2.
U izvršavanju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu, te Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa
prihoda i rashoda, a posebni dio Proračuna sadrži raspored ukupno planiranih rashoda i izdataka
za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj
klasifikaciji i prema izvorima.
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.
Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima prema utvrđenim
programima. Nakon donošenja Proračuna Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne
poslove obavezan je izvijestiti korisnike sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.

Članak 5.
Proračunski korisnik na temelju iznosa utvrđenih Proračunom obvezan je sastaviti
Financijski plan za proračunsku godinu, te financijski plan temeljem kojeg se vrši isplata
proračunskih sredstava korisniku.

Članak 6.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, a stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu određeni
za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama, a mogu ih koristiti samo za namjene utvrđene
zakonom, drugim propisima i odlukama općine, u visini sredstava određenih Proračunom.
Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanje radova
u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa godišnjim planom nabave i zakonom.

Članak 7.

Korisnici proračunskih sredstava obvezni su najmanje jedanput u godini podnijeti
izvješće o izvršenju predloženog programa djelovanja u tekućoj godini i to po isteku godine, a
na poziv Općinskog poglavarstva i u tijeku godine.

Članak 8.
Za izvršavanje Proračuna u skladu sa zakonom odgovorno je Općinsko poglavarstvo, a
općinski načelnik naredbodavac je za izvršavanje Proračuna.
Općinsko poglavarstvo može u određenim slučajevima, zbog neusklađenosti priliva izmijeniti
slijed doznake sredstava pojedinim proračunskim korisnicima, a u slučaju potrebe predložiti
izmjene i dopune Proračuna.
Općinsko poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela,
s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O izvršenoj preraspodjeli
Općinsko poglavarstvo dužno je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici, te
predložiti izmjene i dopune Proračuna.
Općinsko poglavarstvo odgovorno je Općinskom vijeću za izvršavanje proračuna, te ga je
dužno izvijestiti o izvršenju u zakonskim rokovima. U slučaju da se proračunska sredstva koriste
suprotno Proračunu i propisima, načelnik općine može obustaviti Odluku o izvršavanju
dodijeljenih sredstava.
Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno korištenje
proračunskih sredstava.

Članak 9.
U slučaju da tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih
prihoda i izdataka, predložiti će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg
Proračuna.
Svaka druga preraspodjela proračunskih sredstava može se izvršiti jedino u skladu sa
odredbama Zakona o proračunu.

Članak 10.
Ako se tijekom godine poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, što
zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi proračunski korisnik, kao i za pokriće
nedovoljno planiranih izdataka koristiti će se sredstva proračunske pričuve koja iznosi 40.000,00
kuna (slovima: četrdeset tisuća kuna). O korištenju ovih sredstava odlučuje načelnik, koji je o
utrošku istih dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Članak 11.
Plaćanje predujma proračunski korisnici mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju
prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.

Članak 12.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih
sredstava.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano
proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.

Članak 13.
Prioritet u realizaciji Proračuna imaju pozicije kojima se pokrivaju kreditne i ostale
ugovorne obveze stvorene tijekom ranijeg perioda.
Sredstva za kapitalne pomoći doznačavati će se t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o.
Pitomača za radove kojih je isto investitor, a u skladu sa prihvaćenim programima.
UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 14.
Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo i može ih
ulagati u banke i vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti
ulaganja, a ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Članak 15.
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i naknada štete s
osnova osiguranja mogu se koristiti isključivo za održavanje ili kupnju nefinancijske imovine.
Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i davanje u
zakup. Odgovorna osoba proračunskog korisnika mora upravljati imovinom pažnjom dobrog
gospodarstvenika i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Članak 16.
Općina Pitomača može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njenog
Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.
Trgovačka društva u pretežitom vlasništvu općine, kao i ustanove kojih je ista osnivač,
ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća, osim kratkoročno kod poslovnih banaka
radi otklanjanja privremene nelikvidnosti.
KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA

Članak 17.
Prihodi koje ostvare proračunski korisnici vlastitom djelatnošću, ostaju na računu
korisnika, te se konsolidiraju i iskazuju u financijskim izvještajima općine. Proračunski korisnici
mogu preuzeti obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti
prihodi, isključivo iz iznosa naplaćenih vlastitih prihoda.
NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 18.
Općina Pitomača ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim
poslovanjem svog proračunskog korisnika. Proračunski korisnici obvezni su dati sve potrebite
podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom nadzora utvrdi da su
proračunska sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunskoj namjeni, poduzeti će se
mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno proračunskom korisniku
obustaviti isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva bila namjenski utrošena.

Članak 19.
Proračunski korisnici Općinskom poglavarstvu podnose izvještaje o izvršenju za prvo
polugodište tekuće godine, do kraja mjeseca srpnja iste, a Općinsko poglavarstvo dužno je
Općinskom vijeću podnijeti polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište, do 05. kolovoza tekuće godine.
KAZNE

Članak 20.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se proračunski korisnik ako ne
ispunjava obveze razreza i naplate vlastitih prihoda, ako ne planira vlastite prihode u svom
financijskom planu, ako u rokovima određenim ovom Odlukom ne dostavi financijski plan i
ostale financijske izvještaje, ako nenamjenski koristi proračunska sredstva.
Novčanom kaznom od 200,00 kuna za prekršaje iz prethodnog stavka kazniti će se i
odgovorna osoba proračunskog korisnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/60
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" RH broj: 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 39. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine"
Općine Pitomača, broj: 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na
svojoj 19. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2008. godien, donijelo je slijedeći

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2009. GODINI
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se osiguranje i način korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2009. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača.
Članak 2.
Općina Pitomača je u Proračunu Općine Pitomača za 2009. godinu, glava 0209 programska djelatnost socijalne skrbi, predvidjela iznos financijskih sredstava u visini od
415.000,00 kuna (slovima: četristo petnaest tisuća kuna).
Sredstva iz prethodnog stavka koriste se sukladno ovom Programu, a u skladu sa
Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za 2009. godinu.
Članak 3.
Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za:
- sufinanciranje cijene đačkih putnih karata polaznika srednjih škola,
- sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama,
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
- jednokratnu pomoć socijalno ugroženim slučajevima,
- sufinanciranje boravka djece i rada Dječjeg vrtića "Potočnica",
- jednokratnu pomoć rodiljama,
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode,
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa.
SUFINANCIRANJE CIJENE ĐAČKE PUTNE KARTE
Članak 4.
Pravo na sufinanciranje cijene đačke putne karte, sukladno Odluci o sufinanciranju cijene
đačke putne karte javnim prijevozom ("Službene novine" Općine Pitomača, broj: 2/03) imaju
polaznici srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Pitomača.
Članak 5.
Općinsko poglavarstvo razmatra pristigle zamolbe za sufinanciranje cijene đačke putne
karte i uvažavajući socijalni status podnosioca zamolbe, donosi Odluku o sufinanciranju cijene
đačke putne karte za svakog podnosioca zamolbe posebno.
Članak 6.
Pravo na sufinanciranje cijene đačke putne karte neće se dodjeliti polazniku srednje
škole koji ponavlja godinu (osim zbog zdravstvenih razloga), a uskratiti će se i polazniku za
kojega se utvrdi da je predao netočne podatke ili dokumente, što je bitno utjecalo na nastajanje
prava za sufinanciranje.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA
Članak 7.
Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza djece s posebnim potrebama imaju polaznici
škola za djecu s posebnim potrebama (npr. Osnovna škola “Virovitica” Virovitica...), te polaznici
ustanova za djecu s posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb, “Podravsko sunce”
Koprivnica...), u iznosu koji odredi Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.
POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Članak 8.
Troškovi stanovanja u smislu ovog programa odnose se na najamninu, komunalnu
naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu i druge troškove stanovanja.
Članak 9.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji, ako
mjesečni prihod samca ili obitelji ne prelazi minimum utvrđen posebnim propisima (članak 35.
Zakona o socijalnoj skrbi), maksimalno do iznosa od 500,00 kuna godišnje.
Članak 10.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ili obitelj, ako samac ili član
obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih
životnih potreba ili kuću za odmor.
Članak 11.
Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se, jednom godišnje osigurati 3 m3 drva ili
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odredi nadležna jedinica područne
(regionalne) samouprave, koja i osigurava sredstva za ovu namjenu.
JEDNOKRATNA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM SLUČAJEVIMA
Članak 12.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji radi savladavanja nedaća ili
poteškoća koji uslijed trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne
nepogode, problemi u odgoju djece, invalidnost, uključivanjem u svakodnevni život nakon
boravka u odgojnoj ustanovi ili duljeg liječenja, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim
stanjima) prema ocjeni Općinskog poglavarstva ili načelnika općine nije u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Pomaganje iz stavka 1. ovog članka odnosi se na nabavu odjeće, uključivanje u školsku
kuhinju, klubove, rješavanje problema stanovanja, smještaja u dječji vrtić i slično.
Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća pruža se u pravilu za korisnika besplatno,
a odobrava se u novcu ili u naravi.
SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU
I OSTALIM USTANOVAMA ZA POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA
Članak 13.
Iz sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa osigurati će se sufinanciranje cijene
boravka djece u Dječjem vrtiću "Potočnica" za one korisnike koji nemaju mogućnosti, a imaju
izuzetnu potrebu za smještajem djece u vrtić, te za potrebe sufinanciranja smještaja i boravka
djece u ustanovama za djecu s posebnim potrebama (npr. “Suvag” Zagreb, “Podravsko sunce”
Koprivnica...).

Sredstva se koriste i za sufinaciranje određenih drugih troškova dječjeg vrtića
(osiguranje kruha i slično) radi osiguranja njenog rada.
JEDNOKRATNA POMOĆ RODILJAMA
Članak 14.
Iz sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa osigurati će se financijska sredstva za
jednokratnu pomoć rodiljama koje imaju prebivalište na području općine Pitomača, u iznosu i
pod uvjetima koje odredi Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.
POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE
Članak 15.
Pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode može se odobriti fizičkim i
pravnim osobama, te zadrugama kao naknada štete od kiše, poplave, tuče, oluje, suše ili slične
elementarne nepogode, pod uvjetom da je ista proglašena od strane nadležnih tijela Virovitičko
- podravske županije, te prijavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda,
odnosno da je odobrenje za istu dalo Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode
općine Pitomača.
Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća izazvanih elementarnom nepogodom
odobrava se u novcu ili u naravi.
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA
Članak 16.
Iz sredstava navedenih u članku 2. osigurati će se dio za sufinanciranje aktivnosti
gradske organizacije Crvenog križa Virovitica namijenjenih stanovništvu općine Pitomača, te
ostale planirane aktivnosti Crvenog križa.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Za provedbu ovog Programa nadležno je Općinsko poglavarstvo i načelnik kao
predsjednik Poglavarstva i naredbodavac za izvršenje Proračuna.
Članak 18.
Ovaj Program korištenja sredstava socijalne skrbi za područje općine Pitomača u 2009.
godini objaviti će se u "Službenim novinama" Općine Pitomača, a primjenjuje se od 01. siječnja
2009. godine.
KLASA: 021-05/08-01/61
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne ovine»
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04)
i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 19. sjednici održanoj dana
12. prosinca 2008. godine, donijelo je slijedeći

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2009. GODINU
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za 2009. godinu,
a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja,
4. javnu rasvjetu,
financira se iz komunalnog doprinosa, proračuna Općine Pitomača, naknade za koncesiju i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 3.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1. opskrbu pitkom vodom,
2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
financira se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna Općine Pitomača,
naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 4.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1. prijevoz putnika,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. tržnice na malo,
financira se iz cijene komunalne usluge, proračuna Općine Pitomača, naknade za koncesiju i
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.
Članak 5.
U 2009. godini planira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
Opis poslova:

Procjena troškova: Iznos sredstava:

Izvor financiranja:

Uređenje javnih
površina

- rekonstrukcija nogostupa i biciklističke
staze, te uređenje javnih površina u
Ulici Ljudevita Gaja u Pitomači

676.000,00

676.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

Nerazvrstane
ceste

- modernizacija cesta općine Pitomača
- rekonstrukcija Aršanjske vinske ceste

1.540.000,00

1.540.000,00

Općinski
proračun: izvor

- izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni
Rakitka Kladare

50.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

03, 04, 06

Groblja

- izgradnja mrtvačnica u Starom Gracu,
Maloj Črešnjevici i Velikoj Črešnjevici

900.000,00

900.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

Javna rasvjeta

- rekonstrukcija javne rasvjete na
području općine Pitomača
- izgradnja javne rasvjete u
poduzetničkoj zoni Rakitka Kladare

130.000,00

130.000,00

Općinski
proračun: izvor
03, 04

100.000,00

100.000,00

Opskrba pitkom
vodom

- izgradnja vodovodne mreže u naselju
Stari Gradac

100.000,00

100.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

Odvodnja i
pročišćavanje
otpadnih voda

- izrada glavnog projekta izgradnje
kolektora kanalizacije Vinogradska,
Dravska, Petra Krešimira IV i Ante
Kovačića u Pitomači,
- izrada idejnog rješenja izgradnje
pročistača otpadnih voda (biološka
faza)
- izrada kanalizacijske mreže u Ulici
Petra Preradovića

100.000,00

100.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

Prijevoz putnika

- izrada i montaža nadstrešnica za
autobusna stajališta u ostalim naseljima
na području općine

15.000,00

15.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

Održavanje
čistoće i
odlaganje
komunalnog
otpada

- nabava kanti i kontejnera za selektivno
prikupljanje komunalnog otpada

200.000,00

200.000,00

Općinski
proračun: izvor
03,04

Tržnice na malo

- nabava prenosivih pultova za tržnicu

15.000,00

15.000,00

Općinski
proračun: izvor
03

4.026.000,00

4.026.000,00

Ukupno:

Legenda:
- izvor 03 - prihodi za posebne namjene
- izvor 04 - pomoći
- izvor 06 - prihodi od nefinancijske imovine

Članak 6.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, stupa na
snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.
KLASA: 021-05/08-01/62
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 28. stavak 1. 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 i 178/04)
i članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na svojoj 33. sjednici održanoj
dana 05. prosinca 2008. godine, donijelo je slijedeći

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2009. GODINU
Članak 1.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se za 2009.
godinu, a sadrži opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima, kao i iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja
djelatnosti.
Članak 2.
Sredstva komunalne naknade ostvarena u 2009. godini trošiti će se za održavanje
komunalne infrastrukture u slijedećim djelatnostima:
• odvodnja atmosferskih voda,
• održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
• održavanje javnih površina,
• održavanje nerazvrstanih cesta,
• održavanje groblja i krematorija,
• javna rasvjeta.
Članak 3.
U 2009. godini planira se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
Opis i opseg poslova održavanja:

Odvodnja atmosferskih - održavanje kanalske mreže na području
voda
cijele općine

Procjena
troškova:

120.000,00

Iznos sredstava: Izvor financiranja:

120.000,00

Komunalna
naknada

Čišćenje javnih
površina

- čišćenje javnih površina u svim naseljima
općine

50.000,00

50.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje javnih
površina

- održavanje javnih i zelenih površina
naselja Pitomača
- održavanje kontejnerskih zelenih otoka za
selektivno prikupljanje komunalnog otpada

50.000,00

50.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje
nerazvrstanih cesta

- šljunčanje nerazvrstanih cesta asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- zimska služba

200.000,00

200.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje groblja i
krematorija

- čišćenje groblja u svim naseljima općine

30.000,00

30.000,00

Komunalna
naknada

Javna rasvjeta

- električna energija
- održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete

500.000,00

500.000,00

Komunalna
naknada

Ukupno:

1.000.000,00

1.000.000,00

Članak 4.
Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, vlasnik ili
korisnik stambenog i poslovnog i građevinskog zemljišta.
Naseljima s uređenim građevinskim zemljištem smatraju se naselja opremljena najmanje
pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema
mjesnim prilikama.
Poslovnim prostorom i zemljištem na koje se plaća komunalna naknada smatra se i
zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja, a služi za izgradnju objekata za
istraživanje, iskorištavanje, transport mineralnih sirovina, opskrbu električnom energijom i
opskrbu vodom, te stambenih i gospodarskih objekata, a opremljeni su najmanje pristupnom
cestom prema mjesnim prilikama.
Članak 5.
Za kontrolu utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
nadležna je komisija koju sačinjavaju načelnik općine, uprava društva «Komunalno Pitomača»
d.o.o. Pitomača i predstavnik Općinskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo.
Komisija može u rad prema potrebi uključiti i druge članove (npr. predstavnike Vijeća
mjesnih odbora naselja na čijem se području obavlja komunalna djelatnost).
Komisija je svoje izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade dužna dostaviti Općinskom
poglavarstvu do kraja ožujka za prethodnu godinu.
Članak 6.
Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, stupa na snagu
danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

KLASA: 021-05/08-01/63
URBROJ: 2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 19. sjednici,
održanoj dana 12. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2009.
godinu.
2. Prihvaća se Plan javne nabave Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2009. godinu.
3. Plan prihoda i rashoda za 2009. godinu i Plan javne nabave Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača za 2009. godinu, sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/64
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača,
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 19. sjednici,
održanoj dana 12. prosinca 2008. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2009. godinu.
2. Prihvaća se Plan javne nabave Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2009. godinu.
3. Plan prihoda i rashoda za 2009. godinu i Plan javne nabave Knjižnice i čitaonice
Pitomača za 2009. godinu sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/65
URBROJ:2189/16-08-1
Pitomača, 12. prosinca 2008.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH,
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 14. stavak 3., članka 15. stavak 3. Odluke o
priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i
oborinskih voda na području općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/08) i članka
39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07),
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 19. sjednici, održanoj 12. prosinca 2008. godine, donijelo je
slijedeću

O D L U K U
o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe
i javne odvodnje na području općine Pitomača, za pravne osobe,
u razdoblju od 12. prosinca do 31. prosinca 2008. godine

1. Općina Pitomača u razdoblju od 12. prosinca do 31. prosinca 2008. godine omogućiti će, po
povlaštenim, akcijskim iznosima naknade za priključenje, stjecanje prava na priključenje poslovne
građevine odnosno građevinskog zemljišta namijenjenog poslovnoj namjeni, na sustav javne
vodoopskrbe i sustav javne odvodnje na području općine Pitomača.
2. Naknada za priključenje na sustav javne vodoopskrbe plaća se prema kapacitetu predviđene
godišnje potrošnje i iznosi:
- do 600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m3 mjesečne potrošnje) 1.000,00 kuna,
za jednokratnu uplatu,
- od 601 do 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili od 50 m3 do 300 m3 mjesečne
potrošnje) 3.000,00 kuna, za jednokratnu uplatu,
- za svakih daljnjih 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje 1.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu.
3. Naknada za priključenje na sustav javne odvodnje plaća se prema kapacitetu predviđene
godišnje potrošnje i ispuštenih količina otpadne vode i iznosi:
- do 600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili do 50 m3 mjesečne potrošnje) 2.000,00 kuna,
za jednokratnu uplatu,
- od 601 do 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje (ili od 50 m3 do 300 m3 mjesečne
potrošnje) 4.000,00 kuna, za jednokratnu uplatu,
- za svakih daljnjih 3.600 m3 predviđene godišnje potrošnje 2.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama»
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/08-01/46
URBROJ: 2189/16-08-2
Pitomača, 12. prosinac 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Erhatić

