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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1.
Na temelju članka 34. Zakona o
popisima birača („Narodne novine“ RH, broj
19/07) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Pitomača, na 22. sjednici održanoj 15.
studenoga 2011. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za popis
birača

1. U Povjerenstvo za popis birača za
područje općine Pitomača imenuju se:
- Rikard Bakan iz Pitomače, Lj. Gaja
8c, za predsjednika,
- Tomislav Lovreković iz Pitomače, J.J.
Strossmayera 26, za zamjenika predsjednika,
- Danijel Petković iz Pitomače,
Dravska 30, za člana,
- Željka Begović iz Otrovanca 60, za
člana,
- Zoran Čop iz Pitomače, A.
Mihanovića 50, za zamjenika člana,
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- Ivana Deskar iz Staroga Graca, M.
Gupca 32, za zamjenika člana.
2. Povjerenstvo će u skladu sa
člankom 34., 35. i 36. Zakona o popisima
birača izvršiti provjeru pravilnosti popisa
birača, odlučivati o zahtjevima građana za
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje
ne uvaži Ured državne uprave Virovitičko podravske županije (nadležna služba).
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Općine Pitomača na svojoj 22. sjednici
održanoj 15. studenoga 2011. godine,
donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI
POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE PITOMAČA
Članak 1.

3. Nakon utvrđivanja da je popis
birača pravilno sastavljen potpisuje ga
predsjednik i članovi Povjerenstva, te ga
ovjeravaju pečatom Općinskog vijeća.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje
i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene
te uvjeti i način popune postrojbe.

4. U postupku rješavanja zahtjeva za
upis u popis birača, Povjerenstvo za popis
birača donijeti će rješenje o svakom
neusvojenom zahtjevu za upis u roku od tri
dana od dana primitka zahtjeva i dostaviti ga
podnositelju zahtjeva.

Temeljem
Procjene
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća na
području općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/11, u nastavku:
Procjena) osniva se postrojba civilne zaštite
opće namjene i to kao Tim civilne zaštite
opće namjene Općine Pitomača (u daljnjem
tekstu: Tim).

Članak 2.

5. Mandat izabranih članova traje do
završetka izbora za zastupnike u Hrvatski
sabor.

Članak 3.
6. Ova Odluka objaviti će se u
«Službenim novinama» općine Pitomača.

KLASA: 021-05/11-01/68
URBROJ: 2189/16-11-1
Pitomača, 15. studenoga 2011.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.
2.
Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ RH,
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka
3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava
uzbunjivanja („Narodne novine“ RH, broj
111/07) i članka 40. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
05/09-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće

Tim se osniva kao potpora za
provođenje zaštite i spašavanja kada obim
ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti
zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti te za provođenje mjera
zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Tim broji ukupno 33 (slovima: trideset
tri) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja Tima daje se
u prilogu označenom brojem 1. i sastavni je
dio ove Odluke.
Tim ima svoj osobni i materijalni
ustroj.

Članak 5.
Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji
od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i
bolničara.

Članak 6.
Tim čine tri skupine, a svaka skupina
ima zapovjednika.
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Svaka skupina ima tri ekipe sa tri
člana u svakoj ekipi (vođa ekipe i dva člana).

Članak 7.
Zapovjednika
i
zamjenika
zapovjednika Tima te zapovjednike skupina
imenuje načelnik Općine Pitomača posebnim
rješenjem.
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Članak 13.

Materijalna
popuna
planira
se,
osigurava i izvršava sukladno mogućnostima,
planovima razvoja, smjernicama i zadaćama
zaštite i spašavanja.
Materijalna popuna oslanja se i na
resurse pravnih osoba i građana s područja
općine Pitomača.

Članak 8.

Članak 14.

Osobni ustroj Tima je u skladu s
Procjenom i Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava
uzbunjivanja („Narodne novine“ RH, broj
111/07, u nastavku: Pravilnik).

Osobni i materijalni ustroj Tima može
se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni
kao i zbog utvrđivanja novih zahtjeva
njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu
zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

Članak 9.

Članak 15.

Popuna Tima provodi se vojnim
obveznicima i drugim građanima s mjestom
prebivališta na području općine Pitomača.
Popuna Tima provodi se i članovima
udruga građana koje su u okviru redovite
djelatnosti, u određenom obliku, bave
zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koje
imaju specijalna znanja i vještine od značaja
za sustav zaštite i spašavanja.

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

KLASA : 021-05/11-01/69
URBROJ : 2189/16-11-1
Pitomača, 15. studenoga 2011. godine
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 10.
Na temelju pisanog zahtjeva Općine
Pitomača popunu i raspoređivanje pripadnika
obavlja Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured Virovitica u
suradnji s područno nadležnom Upravom za
obranu.

Članak 11.
Osobama koje se raspoređuju u Tim
izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Virovitica.

Članak 12.
Materijalni ustroj Tima utvrđuje se
prema
namjenskim
zadaćama
te
standardiziranoj
opremi
i
materijalno
tehničkim sredstvima koji su dostupni na
tržištu i kompatibilni s opremom drugih
operativnih snaga.
Materijalni
ustroj
u
skladu
s
Procjenom i Pravilnikom.

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

3.
Na temelju članaka 132. i 133. Zakona
o sudovima ("Narodne novine" RH, broj
150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10,
122/10, 27/11 i 57/11) i članka 40. Statuta
Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine
Pitomača,
broj
5/09-pročišćeni
tekst),
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 22.
sjednici održanoj dana 15. studenoga 2011.
godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o imenovanju sudaca porotnika za
mladež
Općinskog suda u Virovitici
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1. Predlaže se Županijskoj skupštini
Virovitičko-podravske županije da za suce
porotnike za mladež Općinskog suda u
Virovitici imenuje slijedeće osobe:
- ANDREJA BOBANAC iz Virovitice, A.
Mihanovića 24, po zanimanju magistra
biologije,
- IVANA MARAS iz Pitomače, P.
Preradovića 46, po zanimanju
odgojitelj
predškolske djece,
- TOMISLAV KAKŠA iz Virovitice, Trg
dr. Ante Starčevića 6, po zanimanju profesor
stručnih predmeta u poljoprivredi,
- DARKO MIHOKOVIĆ iz Pitomače, Lj.
Gaja 76A, po zanimanju stručni učitelj u
ugostiteljskom poslovanju.
2. Ovaj Zaključak objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 022-01/11-01/70
URBROJ: 2189/16-11-2
Pitomača, 15. studenoga 2011.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

AKTI NAČELNIKA:
1.
Na temelju članka 29. stavka 1.,
alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" RH, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 60. Statuta Općine
Pitomača
("Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), a u
skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
katastrofa i velikih nesreća na području
općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj: 2/11), Općinski načelnik
donosi
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ODLUKU
o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje na
području općine Pitomača
I.
Operativne snage koje će sudjelovati
u akcijama zaštite i spašavanja na području
općine Pitomača su:
- Stožer zaštite i spašavanja Općine Pitomača,
- Postrojbe civilne zaštite Općine Pitomača,
- Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Virovitica
- Vatrogasna zajednica Općine Pitomača,
- Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica
Požega,
- Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo
Crvenog križa,
- Centar za socijalnu skrb Pitomača,
- Veterinarska stanica Đurđevac, Ispostava
Pitomača,
- Dom zdravlja Virovitičko-podravske
županije, Ispostava Pitomača.
II.
Operativne snage sudionici su zaštite i
spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i
aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u
cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te
uklanjanja posljedica katastrofa i velikih
nesreća.
Dužnost operativnih snaga je ustrojiti
interventne timove zaštite i spašavanja koji
će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih
zadaća zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih
i
kulturnih
dobara
na
cjelokupnome području općine Pitomača.
Operativne snage dužne su u
obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere
i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili
umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i
velike nesreće, te prilagođavati obavljanje
redovite djelatnosti okolnostima kada je
proglašena katastrofa.
Operativnim snagama rukovodi i
koordinira načelnik Općine Pitomača uz
stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja
Općine Pitomača.
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III.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje općine Pitomača su one pravne
osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim,
materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnosti na
području općine Pitomača.
Pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara na području općine
Pitomača su:
- Hrvatske vode, VGO Osijek, Vodno
gospodarska ispostava „Bistra“ Đurđevac,
- Hrvatske vode, VGO Osijek, Vodno
gospodarska ispostava za slivno područje
„Županijski kanal“ Virovitica,
- Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije,
- Hrvatske šume d.o.o Zagreb, Uprava šuma
podružnica Pitomača,
- Županijska uprava za ceste Virovitičko podravske županije,
- Radio Pitomača d.o.o.,
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
vrijednostima na području Virovitičko podravske
Županije,
- Hrvatska poljoprivredna agencija - Područna
služba Virovitica,
- Hrvatski
zavod
za
poljoprivredno
savjetodavnu službu - podružnica za
Virovitičko-podravsku županiju,
- „Autoprijevoznik“ vl. Željko Šubić,
- Plinkom d.o.o. za distribuciju plina,
- HEP-ODS Zagreb, ispostava Virovitica.
IV.
Pravne osobe iz točke III. ove Odluke
nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i
spašavanju.
Za razradu dobivenih zadaća i
usklađivanje sa operativnim snagama iz točke
I. Ove Odluke, nakon usvajanja Plana zaštite i
spašavanja Općine Pitomača, istima će se
dostaviti izvodi iz navedenoga Plana.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/11-01/108
URBROJ: 2189/16-11-11
Pitomača, 07. studenoga 2011.
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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 utvrđuje se visina
studentskih stipendija u akademskoj godini
2011/2012. koju dodjeljuje Općina Pitomača.

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

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

Članak 4.
Za provođenje 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“ Općina Pitomača.

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

3.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst), članka
17. Odluke o stipendijama Općine Pitomača
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj
7/11) članka 15. Pravilnika o dodjeli
stipendija Općine Pitomača («Službene
novine» Općine Pitomača, broj 7/11) i
prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija
Općine Pitomača, donosim

ODLUKU
o dodjeli stipendije

1. Ovom Odlukom odobrava se
dodjela stipendije u akademskoj godini
2011./2012 niže navedenim studentima:
1.1. MARIJA ZVONAR iz Pitomače,
Dravska 308 a, za studij na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu, studij psihologije,
1.2. IVONA PANKASZ iz Otrovanca
60, za studij na Visokoj školi za
menadžment u turizmu i informatici u
Virovitici,
1.3.
ANA
REP
iz
Pitomače,
Vinogradska 40, za studij za Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu,
1.4. HELENA - ENA HABIJANIĆ iz
Pitomače, Trg kralja Tomislava 3/2, za
studij na Građevinskom fakultetu u
Osijeku,
1.5. TENA MIOČ iz Kladara 165, za
studij na Edukacijsko - rehabilitacijskom
fakultetu u Zagrebu,
1.6. NIKOLINA RENGEL iz Sedlarice
106, za studij na Pravnom fakultetu u
Osijeku, stručni upravni studij,
1.7. MARIJA DOMOVIĆ iz Dinjevca,
Vladimira Nazora 22, za studij na
Filozofskom
fakultetu
u
Zagrebu,
francuski jezik i književnost i indologija,
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1.8. VALENTINA KOVAČIĆ iz
Pitomače, Vinogradska 91, za studij na na
Visokoj školi za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici,
1.9. STJEPAN LACH iz Turnašice,
Braće Radića 29, za studij na
Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u
Zagrebu, smjer geografija,
1.10. IVANA LOVRIN iz Pitomače,
Ljudevita Gaja 16, za studij na Pravnom
fakultetu u Osijeku,
1.11.
BARBARA
LOVRIN
iz
Pitomače, Ljudevita Gaja 16, za studij na
Pravnom fakultetu u Osijeku,
1.12. TEA PETKOVIĆ iz Pitomače,
Dravska 30, za studij na Učiteljskom
fakultetu u Osijeku,
1.13. MARIO DEREŽIĆ iz Pitomače,
Petra Krešimira IV 6, za studij na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva,
studij elektrotehnike i informacijske
tehnologije, profil Elektroenergetika,
1.14. GORAN GOLUB iz Kladara 117
a, za studij na Visokoj školi za
menadžment u turizmu i informatici u
Virovitici,
1.15. VANDA LOVREKOVIĆ iz
Pitomače, Petra Preradovića 52, za studij
na
Sveučilištu
u
Rijeci,
studij
Biotehnologija i istraživanje lijekova,
1.16.
NEVEN
VLAHOVIĆ
iz
Pitomače, Ljudevita Gaja 248, za studij na
Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu,
1.17. IVAN PREVEDAN iz Kladara
11, za studij na Veleučilištu u Varaždinu,
stručni studij Multimedija, oblikovanje i
primjena,
1.18. MARTINA SAJEVAC iz Velike
Črešnjevice 192, za studij na Visokoj školi
za menadžment u turizmu i informatici u
Virovitici,
1.19. MARIJA VELIČAN iz Pitomače,
Augusta Šenoe 13, za studij na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer
Računovodstvo,
1.20. TEA KOŽARIĆ iz Pitomače,
Petra Krešimira IV 6D, za studij na Visokoj
školi za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici,
1.21.
IVAN
MIHOKOVIĆ
iz
Pitomače, Dravska 58,
za studij na
Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku,
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1.22. IVAN BENKE iz Pitomače,
Dravska 136, za studij na Elektrotehničkom
fakultetu u Osijeku, stručni studij, smjer
informatika,
1.23. INES TUKAČ iz Pitomače,
Vinogradska 129, za studij na Visokoj
školi za menadžment u turizmu i
informatici u Virovitici,
1.24. VALERIJA FILIPOVIĆ iz
Pitomače, Tina Ujevića 8, za studij na
Pravnom fakultetu u Zagrebu, studijski centar
za socijalni rad,
1.25.
TOMISLAV
VUNAK
iz
Pitomače, Braće Radića 176, za studij na
Fakultetu organizacije i informatike u
Varaždinu, preddiplomski studij Informatika i
poslovni sustavi,
1.26. LUKA TRŽIĆ iz Pitomače, Petra
Preradovića 100, za studij na Veleučilištu u
Karlovcu, studij Zaštita na radu,
1.27. MIRELA ČUBELIĆ iz Pitomače,
Dravska 23, za studij na Zdravstvenom
veleučilištu u Zagrebu, studij Medicinsko
laboratorijska dijagnostika,
1.28. ANDREA GUCEK iz Otrovanca
35, za studij na Visokoj školi za menadžment
u turizmu i informatici u Virovitici.

OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

4.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst) i članka
19. Pravilnika o dodjeli stipendije Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 7/11), donosim

ODLUKU
1. Zbog naknadnog ispunjenja
uvjeta za nastavak korištenja stipendije,
stipendija
se
nastavlja
isplaćivati
slijedećim studentima:
- Renata Vlahović, studentica PMF,
Matematički odjel Sveučilišta u
Zagrebu,
- Tajana Bukovšak, studentica
Veleučilišta u Zagrebu, graditeljski
odjel.

2. Predmetna stipendija odobrava se
studentima iz točke 1. ove Odluke pod
uvjetima da su izmirili sve obveze prema
Proračunu Općine Pitomača, Komunalno
Pitomača d.o.o. i Plinkom d.o.o. Pitomača.
3. Sredstva za isplatu stipendija
korisnicima iz točke 2. ove Odluke teretiti će
proračunsku poziciju - stipendije i školarine,
pozicija 69, osnovni račun 37215.
4. Svi sudionici natječaja koji nisu
zadovoljni rezultatima natječaja, imaju pravo
podnošenja prigovora načelniku Općine
Pitomača u roku od osam dana od dana
objave ove Odluke na Oglasnoj ploči Općine
Pitomača.
5. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/11-01/238
URBROJ: 2189/16-11-14
Pitomača, 09. studenoga 2011.
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2. Nastavak isplate stipendije
započet će od mjeseca studenoga
2011. godine.
3. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim
novinama“
Općine
Pitomača.

KLASA: 022-01/11-01/238
URBROJ: 2189/16-11-12
Pitomača, 09. studenoga 2011.
OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

5.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), članka

Broj 8

„SLUŽBENE NOVINE“

20. Pravilnika o dodjeli stipendije Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 7/11) i prijedloga Povjerenstva
za dodjelu stipendija, donosim

ODLUKU
1. Zbog neispunjenja uvjeta za
nastavak korištenja stipendije, a prema
pristiglim i opravdanim zamolbama, stipendija
se stavlja u stanje mirovanja u akademskoj
god. 2011./12. niže navedenim studentima:
- Petra Penzer, Stari Gradac, M.
Gupca 24, studentica PMF-a, matematički
odjel Sveučilišta u Zagrebu,
- Dejan Rešetar, Pitomača, P. Miškine
117, student na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje u Zagrebu,
- Igor Novak - Jembri, Pitomača, A.
Mihanovića 8, student Pravnog fakulteta
u Osijeku, stručni upravni studij.
2. Rok za ispunjenje ugovornih
obaveza je 30. rujna 2012. godine do kada su
dužni dostaviti dokaz o istome, a u protivnom
će se raskinuti Ugovor o dodjeli stipendije.
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6.
Na temelju članka 62. Statuta Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst), članka
23. Pravilnika o dodjeli stipendije Općine
Pitomača
(«Službene
novine»
Općine
Pitomača, broj 7/11) i prijedloga Povjerenstva
za dodjelu stipendija Općine Pitomača,
donosim

O D L UK U
1. Zbog neispunjenja uvjeta za
nastavak primanja stipendije, a sukladno
članku 19. Pravilnika o dodjeli stipendije
Općine Pitomača («Službene novine» broj
7/11), određuje se povrat stipendije
slijedećim studentima:
- Darko Fučkar,
- Nataša Nikšić,
- Vladimir Tončić.
2. Postupak vraćanja stipendije biti
će utvrđen posebnim Rješenjem.
3. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.

3. Ova Odluka objaviti će se u
„Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 022-01/11-01/238
URBROJ: 2189/16-11-16
Pitomača,09. studenoga 2011.

KLASA: 022-01/11-01/238
URBROJ: 2189/16-11-16
Pitomača,09. studenoga 2011.
OPĆINA PITOMAČA

OPĆINA PITOMAČA
NAČELNIK:
Željko Grgačić.v.r.

Izdavač: Općina Pitomača

NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

