Službene novine
Općine Pitomača
Godina XVI

Pitomača, 23. rujna 2009. godina

Broj 8

_____________________________________________________________________________________

SADRŽAJ:
81. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2009. godinu
82. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2009. godinu
83. Izmjene Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača za 2009. godinu
84. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača
za 2009. godinu
85. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Pitomača za 2009. godinu
86. Odluka o prihvaćanju I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2009. godinu
87. I. Izmjene Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2009. godinu
88. Odluka o prihvaćanju I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2009.
godinu
89. I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2009. godinu
90. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača
91. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za zemljište koje se teritorijalno nalazi na području općine
Pitomača, a koji se utvrđuje za javni uvid
92. Mišljenje na nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske
županije

81.
Na temelju članka 6. Zakona o
Proračunu («Narodne novine» RH, broj:
87/08) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj:
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na 4. sjednici održanoj 23.
rujna 2009. godine, donijelo je
IZMJENE ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača
za 2009. godinu

Članak 1.
U članku 7. Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Pitomača za 2009. godinu
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj:
8/08) riječi „Općinskog poglavarstva“
zamjenjuju
se
riječima
„Općinskog
načelnika“.
Članak 2.
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik je naredbodavac za
izvršavanje Proračuna u skladu sa zakonom.“
U članku 8. stavku 2. riječi „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Općinski načelnik“ može odobriti
preraspodjelu sredstava unutar pojedinog
razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke
ne može biti veće od 5 %. O izvršenoj
preraspodjeli Općinski načelnik dužan je
izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj
sjednici, te predložiti izmjene i dopune
Proračuna.
U članku 8. stavku 4. riječi „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.

Članak 3.
U članku 10. iza riječi „načelnik“
stavlja se točka, a riječi „koji je o utrošku istih
dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo“ brišu
se.
Članak 4.
U članku 11. riječi „Općinskog
poglavarstva“
zamjenjuju
se
riječima
„Općinskog načelnika“.
Članak 5.
U članku 14. riječi „Općinsko
poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 6.
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Proračunski
korisnici
podnose
Općinskom načelniku izvještaje o izvršenju za
prvo polugodište tekuće godine, do kraja
mjeseca srpnja iste, a isti je dužan Općinskom
vijeću podnijeti polugodišnji financijski
izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo
polugodište, do 15. rujna tekuće godine.
Članak 7.
Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/09-01/57
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

83.
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 40. Statuta Općine Pitomača
("Službene novine" Općine Pitomača, broj:
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 23. rujna 2009. godine,
donijelo je
IZMJENE PROGRAMA
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE
PITOMAČA U 2009. GODINI
Članak 1.
U članku 2. Programa korištenja
sredstava socijalne skrbi na području općine
Pitomača u 2009. godini („Službene novine“
Općine Pitomača, broj
8/08) riječi
„415.000,00 kuna (slovima: četiristo petnaest
tisuća kuna) zamjenjuju se riječima
„427.000,00 kuna (slovima: četiristo dvadeset
sedam tisuća kuna)“.
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Pravo na sufinanciranje cijene đačke
putne karte imaju polaznici srednjih škola koji
imaju prebivalište na području općine
Pitomača“.
Članak 3.
U članku 5. riječi „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 4.
U članku 7. riječi „Općinsko
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 5.
U članku 12. riječi
poglavarstva ili“ brišu se.
Članak 6.

U članku 14. riječi „Općinsko
poglavarstvo“
zamjenjuju se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 7.
Članak 17. mijenja se i glasi:
„Za
provedbu ovog
Programa
nadležan je Općinski načelnik kao
naredbodavac za izvršenje Proračuna“.
Članak 8.
Ove Izmjene Programa korištenja
sredstava socijalne skrbi za područje općine
Pitomača u 2009. godini stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se van snage Odluka o sufinanciranju
cijene đačke putne karte javnim prijevozom
("Službene novine" Općine Pitomača, broj:
2/03).
KLASA: 021-05/09-01/59
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujan 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.
84.
Na temelju članka 30. stavak 4.
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 i 79/09)
i članka 40. Statuta Općine Pitomača
("Službene novine" Općine Pitomača, broj:
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 23. rujna 2009. godine,
donijelo je

„Općinskog
IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Članak 5. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Pitomača za 2009. godinu mijenja se i
glasi:
Opis poslova:

„U 2009. godini planira se građenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, kako
slijedi:
Procjena
troškova:

Iznos sredstava:

Izvor
financiranja:

Uređenje javnih
površina

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

830.000,00

830.000,00

Općinski
proračun:
izvor 03, 06

Nerazvrstane
ceste

- modernizacija cesta općine Pitomača
- rekonstrukcija Aršanjske vinske ceste
- izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni
Rakitka Kladare

370.000,00

370.000,00

50.000,00

50.000,00

Općinski
proračun: izvor
03, 04, 06

400.000,00

400.000,00

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

193.000,00

193.000,00

Općinski
proračun:
izvor 03, 04

100.000,00

100.000,00

Opskrba pitkom
vodom

- izgradnja vodovodne mreže u naselju
Stari Gradac

150.000,00

150.000,00

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

180.000,00

180.000,00

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 04

Održavanje
čistoće i
odlaganje
komunalnog
otpada

- nabava kanti i kontejnera za selektivno
prikupljanje komunalnog otpada

518.000,00

518.000,00

Tržnica na malo

- nabava prenosivih pultova za tržnicu

0,00

0,00

3.706.000,00

3.706.000,00

Ukupno:

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

Općinski
proračun:
izvor 03,04

Općinski
proračun:
izvor 03

Članak 2.
Ove Izmjene stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/09-01/60
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.
85.
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, 178/04, 38/09 i 79/09)
i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj 4. sjednici
održanoj dana 23. rujna 2009. godine,
donijelo je
IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE PITOMAČA ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Članak 3. Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Pitomača za 2009. godinu
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj
8/08) mijenja se i glasi:
„U 2009. godini planira se održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
kako slijedi:

Opis i opseg poslova održavanja:

Odvodnja atmosferskih
voda

- održavanje kanalske mreže na području
cijele općine

Procjena
troškova:

Iznos
sredstava:

Izvor
financiranja:

100.000,00

100.000,00

Komunalna
naknada

Čišćenje javnih površina - čišćenje javnih površina u svim naseljima
općine

40.000,00

40.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje javnih
površina

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

70.000,00

70.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje
nerazvrstanih cesta

- šljunčanje nerazvrstanih cesta asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- zimska služba

400.000,00

400.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje groblja i
krematorija

- čišćenje groblja u svim naseljima općine

0,00

0,00

Komunalna
naknada

Javna rasvjeta

- električna energija
- održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete

510.000,00

510.000,00

Komunalna
naknada

Održavanje skele

- održavanje skele i skelskog pristana

30.000,00

30.000,00

Komunalna
naknada

1.150.000,00

1.150.000,00

Ukupno:

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Za utrošak sredstava za održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
nadležan je načelnik općine, uprava društva
«Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača i
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove Općine Pitomača.
Načelnik općine dužan je svoje izvješće
o utrošku sredstava komunalne naknade
dostaviti Općinskom vijeću do kraja ožujka za
prethodnu godinu.“
Članak 3.
Ove Izmjene stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u «Službenim
novinama» Općine Pitomača.
KLASA: 021-05/09-01/61
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
86.
Na temelju članka članka 40. Statuta
Općine Pitomača (“Službene novine” Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana
23. rujna 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
1.
Prihvaćaju se
I.
Izmjene
Financijskog plana Knjižnice i čitaonice
Pitomača za 2009. godinu.
2. I. Izmjene Financijskog plana
Knjižnice i čitaonice Pitomača i Izmjene
plana javne nabave Knjižnice i čitaonice
Pitomača za 2009. godinu sastavni su dio ove
Odluke i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA:021-05/09-01/62
URBROJ:2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.

88.
Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača (“Službene novine” Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj dana
23. rujna 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
1.
Prihvaćaju se
I.
Izmjene
Financijskog
plana
Dječjeg
vrtića
„POTOČNICA“ Pitomača za 2009. godinu.
2. I. Izmjene
Financijskog plana
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača i
Izmjene plana javne nabave Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača za 2009. godinu
sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA:021-05/09-01/63
URBROJ:2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.

90.
Na temelju članka 34. Zakona o
Predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ RH, broj 10/97-pročišćeni tekst i
107/07), članka 32. Statuta Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača i članka 40. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 5/09 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 4.
sjednici održanoj dana 23. rujna 2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača
Članak 1.
Razrješuju se dužnosti člana Upravnog
vijeća Predškolske organizacije „Pitomača“:
1. Željka Begović iz Otrovanca 60,
2. Đurđica Dent iz Grabrovnice 39 i
3. Melita Takač iz Pitomače, Lj. Gaja 9,
imenovane od strane osnivača Rješenjem o
razrješenju i imenovanju članova Upravnog
vijeća Predškolske organizacije „Pitomača“
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj:
1/07).
Članak 2.
Za članove Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Potočnica“ Pitomača ispred osnivača
imenuju se:
1. Željka Begović iz Otrovanca 60,
2. Melita Takač iz Pitomače, Lj. Gaja
9i
3. Nada Šegregur iz Pitomače, I.
Mažuranića 26.
Članak 3.
Prava, obveze i odgovornosti članova
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača utvrđena su Statutom Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača.
Članak 4.

Članovi Upravnog vijeća iz članka 2. ove
Odluke imenuju se na razdoblje od četiri
godine zajedno sa članovima imenovanih iz
reda roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika.
Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

u

KLASA: 021-05/09-01/64
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mrko Pavleković, v.r.
91.
Na temelju članka 30. Zakona o
poljoprivrednom
zemljištu
(„Narodne
Novine“ RH broj: 152/08) i članka 40. Statuta
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 4.
sjednici, održanoj 23. rujna 2009. godine,
donijelo je
PRIJEDLOG ODLUKE
o II. Izmjenama Odluke o donošenju
Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za zemljište
koje se teritorijalno nalazi na području
općine Pitomača,
a koji se utvrđuje za javni uvid
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o
donošenju
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za zemljište koje se
teritorijalno nalazi na području općine
Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 8/07-pročišćeni tekst).

Članak 2.
Ovom Odlukom prihvaćaju se izmjene
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za Općinu Pitomača u dijelu koji se odnosi na
preraspodjelu zemljišta za koncesiju odnosno
dugogodišnji zakup te prenamjenu zemljišta
za potrebe projekta uzgoja povrća u
plastenicima iz zakupa u zemljište za ostale
namjene.
Ovom Odlukom postojeći Program
usklađuje se sa novim Zakonom o
poljoprivrednom
zemljištu
(„Narodne
Novine“ RH broj: 152/08).
Članak 3.
Ovom odlukom mijenjaju se oblici
raspolaganja na slijedećim područjima:
- k.o. Kladare, predio Arende u površini
od 9,1782 ha mijenja se iz koncesije
za prodaju,
- k.o. Pitomača II, predio Đuretina,
ukupne površine 35,0794 ha mijenja
se iz koncesije za prodaju,
- k.o. Pitomača II, predio Pakaj, ukupne
površine 40,1392 ha mijenja se iz
koncesije za prodaju,
- k.o. Pitomača II, predio Podmolvicom,
ukupne površine 5,1162 ha mijenja se
iz koncesije za prodaju,
- k.o. Pitomača II, Šašnato polje,
ukupne površine 31,0039 ha mijenja
se iz koncesije za prodaju,
- k.o. Pitomača II, predio Jelkuš Jada,
ukupne površine 51,3609 ha, mijenja
se iz zakupa za dugogodišnji zakup,
- k.o. Pitomača II, predio Jelkuš
Crlenika i ostalo, ukupne površine
67,8112 ha mijenja se iz zakupa za
dugogodišnji zakup,
- k.o. Pitomača II, predio Banov brod,
ukupne površine 13,4554 ha mijenja
se iz prodaje za dugogodišnji zakup,
- k.o. Pitomača I, Radoši, č.k.br. 2312,
površine 2,5196, mijenja se iz ostalih
namjena za zakup,
- k.o. Pitomača II, Banov brod, čkbr.
6695/2, dio površine od 5,0000 ha
mijenja se iz ostalih namjena za
prodaju,

-

k.o. Pitomača II, Veliko polje, ukupne
površine od 24,6436 ha mijenja se iz
zakupa za ostale namjene
k.o. Stari Gradac, predio Svibaki,
ukupne površine 12,0252 ha mijenja
se iz koncesije za zakup,
k.o. Stari Gradac, predio Ciglenski
bereg, čkbr. 781/103, 781/104,
781/107, 781/108, 781/111, 781/112,
ukupne površine 3,9840 ha mijenja se
iz ostalih namjena za prodaju.

Članak 4.
Ovim izmjenama ukupna površina za
pojedinu namjenu iznosi:
- za dugogodišnji zakup povećava se na
474,1835 ha,
- za ostale namjene povećava se na
99,9955 ha što u odnosu na ukupno
zemljište koje je trenutno uključeno u
Program iznosi 5,24 %.
- za povrat ostaje 302,5002 ha,
- za prodaju povećava se na 756,6567
ha,
- za zakup smanjuje se na 275,1462 ha.
Članak 5.
Oblici raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u
ostalom dijelu Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države za Općinu Pitomača, ostaju
nepromijenjeni.
Članak 6.
Ovaj prijedlog Odluke izložiti će se na
javni uvid u trajanju od 15 dana u vijećnici
Općine Pitomača, a obavijest o početku
javnog uvida u prijedlog iste objaviti će se u
Virovitičkom listu i na oglasnoj ploči Općine
Pitomača.
Članak 7.
Ovaj prijedlog Odluke stupa na snagu
danom objave u Službenim novinama Općine
Pitomača.
KLASA: 021-05/09-01/66
URBROJ: 2189/16-09-1
Pitomača, 23. rujna 2009.

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

92.
Na temelju članka 95. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne
novine” RH, broj 76/07 i 38/09) i članka 40.
Statuta Općine Pitomača (“Službene novine”
Općine Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj
dana 23. rujna 2009. godine, donijelo je
MIŠLJENJE
na nacrt konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana Virovitičkopodravske županije
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Pitomača
nema primjedbi na nacrt konačnog prijedlog
Izmjena i dopuna Prostornog plana

Virovitičko-podravske županije.
Članak 2.
Predmetno mišljenje dostaviti će se
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu
okoliša Virovitičko-podravske županije.
Članak 3.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i
komunalne poslove.
KLASA: 021-05/09-01/65
URBROJ: 2189/16-09-2
Pitomača, 23. rujna 2009.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.

