
Službene novine 
Općine Pitomača 

 
Godina XIV           Pitomača, 19. veljače 2007. godine  Broj 1 
____________________________________________________________________ 
 

1. Objava rezultata glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine Pitomača, 
2. Rješenje o upotrebi imena «PITOMAČA» u nazivu braniteljske zadruge, 
3. Rješenje o izboru Mandatne komisije, 
4. Zaključak o primanju k znanju Izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima   
za članove Općinskog vijeća, 
5. Zaključak o utvrđivanju najstarijeg člana Općinskog vijeća, 
6. Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanje, 
7. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća, 
8. Zaključak o primanju k znanju Izvješća Mandatne komisije o podnesenim 
ostavkama na mandat u Općinskom vijeću, 
9. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća, 
10. Rješenje o izboru načelnika Općine Pitomača, 
11. Zaključak o primanju k znanju Izvješća Mandatne komisije o podnesenoj izjavi o 
stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću, 
12. Rješenje o izboru zamjenika načelnika Općine Pitomača,  
13. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Pitomača, 
14. Zaključak o primanju k znanju Izvješća Mandatne komisije o podnesenim 
izjavama o stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću, 
15. Proračun Općine Pitomača za 2007. godinu, 
16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu, 
17. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda Predškolske organizacije 
«Pitomača» za 2007. godinu, 
18. Plan prihoda i rashoda Predškolske organizacije  «Pitomača» za 2007. godinu, 
19. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda «Knjižnice i čitaonice Pitomača» za 
2007. godinu, 
20. Plan prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2007. godinu, 
21. Rješenje o razrješenju i izboru članova Komisije za izbor i imenovanje, 
22. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za Statut i 
Poslovnik, 
23. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača, 
24. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za dodjelu javnih 
priznanja, 
25. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za mjesnu 
samoupravu, 
26. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda, 
27. Odluka o ustrojavanju upravnih odjela i službi, 
28. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Pitomača, 



29. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića «Potočnica», 
30. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske 
organizacije «Pitomača», 
31. Odluka o imenovanju članova Skupštine t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. 
Pitomača, 
32. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije, 
33. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga 
male vrijednosti, 
34. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Savjeta za strategiju i 
gospodarski razvitak Općine Pitomača, 
35. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Savjeta za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, 
36. Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima Proračuna Općine Pitomača, 
37. Odluka o potpisniku financijske dokumentacije za žiro – račun za posebne 
namjene, 
38. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Savjeta za kulturu Općine 
Pitomača, 
39. Rješenje o osnivanju i izboru predsjednika i članova Savjeta za sport Općine 
Pitomača.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 87. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» RH, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 69. Statuta Općine 
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst), 
donosim 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o upotrebi imena «PITOMAČA» u nazivu braniteljske zadruge 

 
 

 1. Braniteljskoj zadruzi «PITOMAČA», sa sjedištem u Pitomači, Ivana 
Mažuranića 34, osnovanoj dana 05. siječnja 2007. godine, odobrava se korištenje 
imena «Pitomača» u nazivu braniteljske zadruge. 
               
 2. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA:022-06/07-01/12 
URBROJ:2189/16-06-01 
Pitomača, 10. siječnja 2007. 
 
 
     POVJERENICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
             U OPĆINI PITOMAČA: 
            mr.sc. Vesna Bedeković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 47. i 48.  Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 7. i 8. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 4/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. 
siječnja 2007. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
 

1. U Mandatnu komisiju izabiru se: 
- Tomislav Lovreković, za predsjednika, 
- Ivan Erhatić, za člana, 
- Siniša Siladić, za člana. 
 
2. Mandatna komisija izabire se sa 29. siječnja 2007. godine, a mandat joj traje 

do isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/03 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

       POMOĆNICA PREDSTOJNIKA 
UREDA DRŽAVNE UPRAVE  

U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI: 
                                                      Katarina Boljevčan, dipl.iur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Na temelju članka 48. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 9. i 10. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatne komisije o provedenim 
izborima za članove Općinskog vijeća od 14. siječnja 2007. godine. 

 
2. Izvješće mandatne komisije sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/04 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

POMOĆNICA PREDSTOJNIKA 
  UREDA DRŽAVNE UPRAVE  

U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI: 
 Katarina Boljevčan, dipl.iur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Na temelju članka 41. stavak 3. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 4. i 5. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 4/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. 
siječnja 2007. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o utvrđivanju najstarijeg člana Općinskog vijeća 

 
 

1. Utvrđuje se da je najstariji član Općinskog vijeća Općine Pitomača u ovom 
sazivu Petar Ćulumović iz Pitomače, Antuna Mihanovića 28 b, rođen 30. 
listopada 1933. godine. 

 
2. Najstariji Općinski vijećnik predsjedavati će konstituirajućoj sjednici do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća. 
 

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/05 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

POMOĆNICA PREDSTOJNIKA 
 UREDA DRŽAVNE UPRAVE  

 U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI: 
  Katarina Boljevčan, dipl.iur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na temelju članka 47. i 49.  Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 52. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 4/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. 
siječnja 2007. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
 
 

1. U Komisiju za izbor i imenovanje izabiru se: 
- Marin Aragović, za predsjednika, 
- Rikard Bakan, za člana, 
- Neven Bedeković, za člana. 
 
2. Komisija za izbor i imenovanje izabire se sa 29. siječnja 2007. godine, a 

mandat joj traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/06 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

   PREDSJEDATELJ: 
    Petar Ćulumović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na temelju članka 33. i 37.  Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 16.-21. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 4/02), Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici održanoj 29. 
siječnja 2007. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru predsjednika Općinskog vijeća 

 
 

1. Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se Ivan Erhatić iz 
Dinjevca, Stjepana Radića 16 a. 

 
2. Mandat predsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/07 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

PREDSJEDATELJ: 
Petar Ćulumović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              Na temelju članka 48. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 9. i 10. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
                                  
 

1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatne komisije o podnesenim 
ostavkama na mandat u Općinskom vijeću (Vladimir Hampovčan, Đurđica 
Dent), te imenovanju njihovih zamjenika u Općinskom vijeću (Slavko Jakupec, 
Zdravko Sesvečan). 

 
2. Izvješće mandatne komisije sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/08 
URBROJ: 2189/16-07-04 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

   PREDSJEDNIK: 
     Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na temelju članka 33. i 37.  Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 16.-21. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 1. sjednici održanoj 29. 
siječnja 2007. godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 

 
 

1. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača izabire se Marin 
Aragović iz Starog Graca, Maršala Tita 17. 

 
2. Mandat potpredsjednika Općinskog vijeća traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća ovog saziva. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/09 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

   PREDSJEDNIK: 
    Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Na temelju članka 65. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 22. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru načelnika Općine Pitomača 

 
 

1. Za načelnika Općine Pitomača izabire se Željko Grgačić iz Pitomače, Trg kralja 
Tomislava 18. 

 
2. Načelnik općine po svojoj je funkciji predsjednik Općinskog poglavarstva. 

 
3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/10 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

     PREDSJEDNIK: 
      Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Na temelju članka 48. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst), članka 9. i 10. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatne komisije o podnesenoj 
izjavi o stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću (Željko Grgačić) i 
imenovanju njihovog zamjenika u Općinskom vijeću (Željko Šubić). 

 
2. Izvješće mandatne komisije sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/08 
URBROJ: 2189/16-07-07 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                       PREDSJEDNIK: 
               Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na temelju članka 65. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 22. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

R J E Š E N J E 
o izboru zamjenika načelnika Općine Pitomača 

 
 

1. Za zamjenika načelnika Općine Pitomača izabire se Rikard Bakan iz Pitomače, 
Ljudevita Gaja 8 c. 

 
2. Zamjenik načelnika općine po svojoj je funkciji i zamjenik predsjednika 

Općinskog poglavarstva. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/11 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                               

PREDSJEDNIK: 
  Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na temelju članka 57. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 26. i 27. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Pitomača 

 
 

1. U Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača izabiru se: 
- Željko Grgačić iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 18, za predsjednika, 
- Rikard Bakan iz Pitomače, Ljudevita Gaja 8 c, za zamjenika predsjednika, 
- Neven Bedeković iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 16,  
- Vesna Bedeković iz Pitomače, Ljudevita Gaja 71, 
- Damir Blažinčić iz Turnašice, Braće Radića 47, 
- Branko Giba iz Pitomače, Ljudevita Gaja 102, 
- Rajko Stilinović iz Pitomače, Ljudevita Gaja 7 a.  
 
2. Mandat članova Općinskog poglavarstva traje do redovnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 

3. Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/12 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK: 
                                                 Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Na temelju članka 48. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 9. i 10. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
4/02), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2007. 
godine, donijelo je  
 
  Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatne komisije o podnesenim 
izjavama o stavljanju u mirovanje mandata u Općinskom vijeću (Rikard 
Bakan, Neven Bedeković) i imenovanju njihovih zamjenika u Općinskom vijeću 
(Tomo Filipović, Mario Rengel). 

 
2. Izvješće mandatne komisije sastavni je dio ovog Zaključka. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/08 
URBROJ: 2189/16-07-11 
Pitomača, 29. siječnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

PREDSJEDNIK: 
                                                                                                   Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             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 -), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici 
održanoj 19. veljače 2007. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu 

 
UVOD 

Članak 1. 
              Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Pitomača 
za 2007. 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 4. 
              Proračuna 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 i funkcijskoj klasifikaciji. 
 
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 5. 
              Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima prema 
utvrđenim programima. 
              Nakon donošenja Proračuna Jedinstveni upravni odjel obvezan je izvijestiti 
korisnike sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.  
 

Članak 6. 
              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 7. 
              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 8. 
              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 9. 
              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 10. 
              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 11. 
              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 60.000,00 kuna (slovima: šezdeset tisuća kuna). O korištenju ovih 
sredstava odlučuje načelnik, koji je o utrošku istih dužan izvijestiti Općinsko 
poglavarstvo. 
 

Članak 12. 
              Plaćanje predujma proračunski korisnici mogu izvršiti samo iznimno i to na 
temelju prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva. 
 



Članak 13. 
              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 14. 
              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 15. 
              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 16. 
              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 gospodara i voditi popis o toj imovini u 
skladu sa zakonom. 
 

Članak 17. 
              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 18. 
              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 19. 
              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 20. 
              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 21. 
              Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se za 
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 22. 
              Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u 
«Službenim novinama» Općine Pitomača. 
              
 
 
KLASA: 021-05/07-01/16 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 



              Na temelju članka 13. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH, broj 
96/03) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na sjednici održanoj 
19. veljače 2007. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda 

Predškolske organizacije “Pitomača” za 2007. godinu 
 

 
1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Predškolske organizacije “Pitomača” za  

2007. godinu u iznosu od 1.931.500,00 kuna. 
 
2. Prihvaća se Financijski plan Predškolske organizacije “Pitomača” za razdoblje  

od 2007. do 2009. godine. 
 

3. Plan prihoda i rashoda za 2007. godinu i Financijski plan Predškolske  
organizacije “Pitomača” za razdoblje od 2007. do 2009. godine, sastavni su dio ove 
Odluke. 
  

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Općine  
Pitomača. 

 
 
 

KLASA: 021-05/07-01/17 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              



   Na temelju članka 13. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH, broj 
96/03) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na sjednici održanoj 
19. veljače 2007. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda 

“Knjižnice i čitaonice Pitomača” za 2007. godinu 
 
 

1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda “Knjižnice i čitaonice Pitomača” za  
2007. godinu u iznosu od 245.000,00 kuna. 

 
2. Prihvaća se Financijski plan “Knjižnice i čitaonice Pitomača” za razdoblje  

od 2007. do 2009. godine. 
 

3. Plan prihoda i rashoda za 2007. godinu i Financijski plan “Knjižnice i čitaonice  
Pitomača” za razdoblje od 2007. do 2009. godine, sastavni su dio ove Odluke. 
  

4. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Općine  
Pitomača. 

 
 
 

KLASA: 021-05/07-01/18 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Na osnovu članka 47. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst –) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. 
sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i izboru članova 
Komisije za izbor i imenovanje 

 
I 

             Razrješuju se dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanje: 
1. Rikard Bakan iz Pitomače i 
2. Neven Bedeković iz Pitomače. 
 

II 
              U Komisiju za izbor i imenovanje biraju se: 
1. Slavko Jakupec iz Pitomače i 
2. Mario Rengel iz Velike Črešnjevice, za članove. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Komisije za izbor i 
imenovanje utvrđena su Statutom Općine Pitomača. 
 

IV 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/06 
URBROJ: 2189/16-07-02 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
         PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 47. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst –) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. 
sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Komisije za Statut i Poslovnik 
 
 

I 
             Osniva se Komisija za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Pitomača. 
 

II 
              U Komisiju za Statut i Poslovnik biraju se: 
1. Siniša Siladić iz Pitomače, za predsjednika, 
2. Željko Šubić iz Kladara i 
3. Tomo Filipović, ml. iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Komisije za Statut i 
Poslovnik utvrđena su Statutom Općine Pitomača. 
 

IV 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/19 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na osnovu članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 33/01, 60/01. i 129/05) i 
članka 39. Statuta Općina Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/06 
– pročišćeni tekst - ), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici 19. veljače 
2007. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača 

 
Članak 1. 

              U Statutu Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 
1/06 – pročišćeni tekst -) u članku 51. i 52. stavak 1. mijenja se i glasi: 
«Komisija za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i dva člana.» 
«Komisija za mjesnu samoupravu ima predsjednika i dva člana.» 
 

Članak 2. 
              U članku 53. tekst  
«i jednog promjenljivog člana sa područja Vijeća mjesnog odbora gdje se vrši 
procjena štete.» briše se. 
 

Članak 3. 
              U članku 61. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi: 
« - osniva radna tijela i imenuje njihove članove po potrebi,».  
 

Članak 4. 
              U članku 70. stavku 2. iza riječi 
«ovog članka, uređuje se» dodaje se tekst «odlukom Općinskog vijeća».  
 

Članak 5. 
              Članci 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. i 78. brišu se. 
              Dosadašnji članci od 79. do 123. postaju novim člancima od 71. do 115. 
  

Članak 6. 
              Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/20 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

           PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 



              Na osnovu članka 47. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
2. sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Komisije za dodjelu javnih priznanja 
 
 

I 
             Osniva se Komisija za dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća Pitomača. 
 

II 
              U Komisiju za dodjelu javnih priznanja biraju se: 
1. Ivan Erhatić iz Dinjevca, za predsjednika, 
2. Mario Rengel iz Velike Črešnjevice i 
3. Siniša Siladić iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Komisije za dodjelu 
javnih priznanja utvrđena su Statutom Općine Pitomača. 
 

IV 
              Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/21 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 47. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
2. sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Komisije za mjesnu samoupravu 
 
 

I 
             Osniva se Komisija za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća Pitomača. 
 

II 
              U Komisiju za mjesnu samoupravu biraju se: 
1. Tomislav Lovreković iz Pitomače, za predsjednika, 
2. Mario Rengel iz Velike Črešnjevice i 
3. Zdravko Sesvečan iz Starogradačkog Marofa, za članove. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Komisiju za mjesnu 
samoupravu utvrđena su Statutom Općine Pitomača. 
 

IV 
              Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/22 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na osnovu članka 47. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
2. sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
 

I 
             Osniva se Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na 
području  Općine Pitomača. 
 

II 
              U Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda biraju se: 
1. Ivan Erhatić iz Dinjevca, za predsjednika, 
2. Marin Aragović iz Starog Graca, za zamjenika predsjednika, 
3. Mario Rengel iz Velike Črešnjevice i 
4. Zdravko Sesvečan iz Starogradačkog Marofa, za članove, 
5. Tomo Filipović, ml. iz Pitomače i 
6. Slavko Jakupec iz Pitomače, za zamjenike članova. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Komisije za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda utvrđena su Statutom Općine Pitomača. 
 

IV 
              Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/23 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 53. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 33/01., 60/01. i 129/05) i 
članka 70. stavka 2. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj: 1/06 – pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici 
dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

O D L U K U 
o ustrojavanju upravnih odjela i službi 

 
 

Članak 1. 
              Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojavanje upravnih odjela i službi, prava i 
ovlaštenja pročelnika odjela i voditelja službi, broj izvršitelja i način financiranja 
upravnih tijela. 
 

Članak 2. 
              U Općini Pitomača ustrojavaju se slijedeći upravni odjeli: 
            - Odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove, 
            - Odjel za društvene djelatnosti i opće poslove. 
              Odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove u svom sastavu ima  
Službu za proračun. 
              Odjel za društvene djelatnosti i opće poslove u svom sastavu ima slijedeće  
službe: 

-Služba društvenih djelatnosti, 
-Služba općih poslova. 

 
Članak 3. 

              Odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove rješava poslove koji 
se odnose na: 

-prostorno i urbanističko planiranje, 
-gospodarski razvoj, 
-proračun Općine Pitomača, 
-promet i prometnu infrastrukturu, 
-održavanje javnih cesta, 
-ostale poslove u skladu s posebnim zakonima, odlukama Općinskog vijeća i 
  Općinskog poglavarstva i Načelnika i njihovih radnih tijela. 

 
Članak 4. 

              Odjel za društvene djelatnosti i opće poslove obavlja poslove koji se 
odnose na: 

-obrazovanje, 
-zdravstvo, 
-prati stanje u područjima za koje je ustanovljen i o tome izvješćuje Općinsko  
  vijeće i Općinsko poglavarstvo, 
-obavlja poslove na pripremi i izradi nacrta i prijedloga akata za potrebe  
  Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, 
-neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u  
  djelokrug općine, 



-pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine, 
-podnosi izvješće Općinskom vijeću i Općinskom poglavarstvu o svom radu, 
-obavlja i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog  
  poglavarstva, Načelnika i njihovih radnih tijela. 

 
Članak 5. 

              U Odjelu za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove određuju se 
slijedeća radna mjesta:  
              - pročelnik odjela …………………………………………… jedno radno mjesto, 
              - voditelj službe za proračun …..…………………….…… jedno radno mjesto, 
              - samostalni referent za komunalne poslove …………… jedno radno mjesto, 
              - referent za malo gospodarstvo i poljoprivredu ………... jedno radno 
mjesto, 
              - vozač ……………….……………………………………... jedno radno mjesto, 
              U Službi za proračun određuju se slijedeća radna mjesta: 
              - referent za računovodstvene poslove ……………………… tri radna mjesta, 
 
 

Članak 6. 
              U Odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove određuju se slijedeća 
radna mjesta: 
              - pročelnik odjela ……………………………………..……. jedno radno mjesto, 
              - voditelj službe općih poslova ………………………….… jedno radno mjesto, 
              - referent za pripremu sjednica …………………….….…. jedno radno mjesto, 
              - tajnica načelnika općine ……………………………...…. jedno radno mjesto, 
              - čistač – dostavljač ……………………………………..…. jedno radno mjesto. 
 

Članak 7. 
              Pročelnik odjela upravlja odjelom, a imenuje ga Općinsko poglavarstvo na  
temelju javnog natječaja. 
              Ovlašćuje se načelnik općine da, u skladu sa zakonom, može zasnivati 
radne odnose sa voditeljima službi i radnicima. 
 

Članak 8. 
              Unutrašnje ustrojstvo, nadležnost i način rada Službi u okviru upravnih 
odjela utvrđuje pročelnik upravnog odjela pravilnikom.  
 

Članak 9. 
              Sredstva za rad odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 
 

Članak 10. 
              Pročelnici odjela odgovaraju za zakonit rad odjela, dužni su izrađivati 
godišnji plan rada i podnositi izvješća o radu odjela. 
 

Članak 11. 
              Sjedište odjela je u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/1, a na ulazu u prostorije 
odjela trebaju biti vidljivo istaknuti natpisi s točnim nazivima odjela. 
              Odjeli imaju svoje pečate okruglog oblika u promjeru 38 mm. Oni u sebi 



sadržavaju slijedeći tekst: 
-«Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača,  

Pitomača, Odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove», s grbom 
Republike Hrvatske u sredini, 

-«Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Općina Pitomača,  
Pitomača, Odjel za društvene djelatnosti i opće poslove», s grbom Republike 
Hrvatske u sredini. 

Članak 12. 
              Do stupanja na snagu ove Odluke primjenjuju se postojeći propisi koji se 
odnose na problematiku koja je regulirana ovom Odlukom. 
 

Članak 13. 
              Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 3/97). 

Članak 14. 
              Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/24 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

  PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
              Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 10/97) i članka 39. Statuta Općine 
Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst -), 
Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 19. veljače 2007. godine, donosi 

 
O D L U K U 

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića 
na području Općine Pitomača 

 
 

Članak 1. 
              Plan mreže dječjih vrtića utvrđuje se za područje Općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
              Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Pitomača rezultat je 
postojećeg stanja i potreba za obuhvatom djece u predškolskim ustanovama na 
području općine Pitomača u 2006. godini, a istim se omogućuje roditeljima djece 
predškolske dobi zadovoljenje osnovnih potreba za smještajem djece u predškolske 
ustanove kroz raznolike programe odgojno obrazovnog rada. 
 

Članak 3. 
              Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Pitomača: 
 

     Naziv i adresa: Površina:     Optimalni  
  broj djece:      

    Jaslice:     Vrtić:     Napomena: 

Dječji vrtić «Potočnica» 
Pitomača, Trg kralja 
Tomislava bb 

  598 m2       120    1 grupa   4 grupe Prema potrebi za  
povećanjem kapaciteta  
postojeći prostor će se 
nadograditi. 

 
Članak 4. 

              Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/25 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                             Ivan Erhatić 



Temeljem članka 7. i 13. Zakona o ustanovama  („Narodne novine“ Republike 
Hrvatske, broj: 76/93., 29/97. i 47/99.), te članka 8. Zakona o predškolskom odgoju, 
i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj: 1/06 
– pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 02. sjednici održanoj 
19.02.2007. godine donosi  
 
  

  O D L U K U 
o osnivanju Dječjeg vrtića „Potočnica“ 

  
 
 
NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA 
 

Članak 1. 
Osniva se javna ustanova Dječji vrtić „Potočnica“ .  
Osnivač dječjeg vrtića je Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 

Pitomača.  
 
NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE 
 

Članak 2. 
Naziv dječjeg vrtića je Dječji vrtić „Potočnica“.  

Sjedište dječjeg vrtića je u Pitomači, Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača. 
 
DJELATNOST USTANOVE 

Članak 3. 
 

Djelatnost dječjeg vrtića je:  
- Predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi.  
 
PROGRAM RADA USTANOVE 
 

Članak 4. 
U dječjem vrtiću ostvarivat će se slijedeći programi:  

 
- Programi njege i odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  
- Programi predškolske naobrazbe,  
- Programi prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i 
sposobnostima  
 
ORGANI USTANOVE, UPRAVLJANJE I VOĐENJE POSLOVA 
 

Članak 5. 
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 5 članova, 

predsjednika i 4 člana. Tri člana upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana 
imenuju roditelji korisnika usluga, a jedan član upravnog vijeća bira se iz redova 
odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.  



Bliže odredbe o načinu rada i donošenju odluka, mandatu i ovlastima 
upravnog vijeća utvrđuje se Statutom dječjeg vrtića.  
 

Upravno vijeće odlučuje o: 
- stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića, uz suglasnost 
osnivača dječjeg vrtića.  
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića  
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića  
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača  
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim 
suradnicima na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno  
odredbama Zakona.  
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.  

 
RAVNATELJ 

Članak 6. 
Ravnatelj dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića. Uz 

poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:  
- predlaže godišnji plan i program rada  
- brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela  
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom  
 

Za ravnatelja je imenovana MARIJA JAKELIĆ, diplomirani pedagog.  
 
UVJETI I NAČIN OSIGURANJA PROSTORA I OPREME 
 

Članak 7. 
Osnivač osigurava potrebne prostore za obavljanje predškolske djelatnosti, 

opremu i didaktička sredstva potrebita za ostvarivanje programa predškolskog 
odgoja i naobrazbe u skladu sa pedagoškim standardima predškolskog odgoja i 
naobrazbe.  

Opremu i didaktička sredstva osigurava osnivač.  
 
SREDSTVA ZA RAD  

Članak 8. 
Sredstva za rad dječjeg vrtića osiguravaju se iz slijedećih izvora:  

 
1. proračun Općine Pitomača  
2. roditelja korisnika usluga  
3. zakonom dopuštenih izvora  
 
RASPOLAGANJE S DOBITI 

Članak 9. 
Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već 

obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja.  
Ako dječji vrtić ostvari dobit, ona će se uporabiti za razvoj i obavljanje svoje 

djelatnosti.  
 



ODGOJITELJI I STRUČNI SURADNICI 
 

Članak 10. 
Na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite, te 

skrbi o djeci radit će stručni djelatnici koji imaju stručnu spremu propisanu Zakonom 
o predškolskom odgoju i naobrazbi i propisom donesenim na temelju Zakona, 
položen stručni ispit, te oni koji imaju utvrđenu zdravstvenu sposobnost za 
obavljanje tih poslova.  
 

Stručni djelatnici: pedagog, psiholog, defektolog, medicinska sestra, te 
odgojitelji.  
 
MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE 
 

Članak 11. 
Dječji vrtić je dužan:  

 
- obavljati djelatnost za koju je osnovan  
- najmanje dva puta godišnje izvijestiti osnivača o radu i poslovanju  
- vršiti upis djece u dječji vrtić  
- dostaviti Statut na suglasnost osnivaču  
- pravodobno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama 
osnivača.  
 

Članak 12. 
Statut dječjeg vrtića donosi upravno vijeće uz suglasnost osnivača. Drugi opći 

akti donose se na način utvrđen Statutom.  
 

Članak 13. 
Dječji vrtić se osniva na neodređeno vrijeme.  

 
Članak 14. 

Dječji vrtić će početi s radom kad dobije rješenje Ureda državne uprave u 
Virovitičko-podravskoj županiji , kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti 
predškolskog odgoja.  
 

Članak 15. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a bit će objavljena na 

oglasnoj ploči Općine Pitomača i u Službenim novinama Općine Pitomača.  
  
OGRANIČENJA GLEDE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA 
NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE USTANOVE 
 

Članak 16. 
Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove, odnosno organa kojeg 

je on odredio, opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je vrijednost veća 
od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili Statutom ustanove.  
 



POKRIVANJE GUBITKA USTANOVE 
 

Članak 17. 
 

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.  
Osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obaveze.  

 
  
Klasa: 021-05/07-01/26 
Urbroj: 2186/16-07-01  
U Pitomači, 19.02.2007.   
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

   
          PREDSJEDNIK 

Ivan Erhatić 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 34. Zakona o Predškolskom odgoju i naobrazbi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 10/97), članka 18. Statuta Predškolske 
organizacije «Pitomača» i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst –) Općinsko vijeće Općine Pitomača, 
na 2. sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

RJEŠENJE 
o razrješenju i imenovanju članova 

Upravnog vijeća Predškolske organizacije «Pitomača» 
 

I 
             Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Predškolske organizacije 
«Pitomača»: 
1. Branka Filipović iz Pitomače, 
2. Petar Ćulumović iz Pitomače i 
3. Marija Grgačić iz Pitomače, 
imenovani od strane osnivača Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Predškolske organizacije «Pitomača» («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
3/05). 
 

II 
              U Upravno vijeće Predškolske organizacije «Pitomača» imenuju se: 
1. Željka Begović iz Otrovanca, za predsjednika, 
2. Đurđicu Dent iz Grabrovnice i 
3. Melitu Takač iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Upravno vijeće 
Predškolske organizacije «Pitomača» utvrđena su Statutom Predškolske organizacije 
«Pitomača». 
 

IV 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/27 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

  PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 



 Na osnovu članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 33/01., 
60/01. i 129/05) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst –), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. 
sjednici dana 19. veljače 2007. godine donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju članova Skupštine t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. 

Pitomača 
                

Članak 1. 
              Općina Pitomača osnivač je t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača, a 
Skupštinu društva sukladno Izjavi o osnivanju društva «Komunalno Pitomača» d.o.o. 
Pitomača sačinjavaju svi članovi Općinskog vijeća Općina Pitomača za vrijeme kada 
obnašaju dužnost člana Općinskog vijeća. 
 

Članak 2. 
              Članovima Skupštine t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača imenuju 
se: 

-Tomislav Andročec iz Grabrovnice,  
-Marin Aragović iz Starog Graca, 
-Petar Ćulumović iz Pitomače, 
-Zdravko Dijaković iz Pitomače,  
-Ivan Erhatić iz Dinjevca, 
-Tomo Filipović, ml. iz Pitomače, 
-Tomo Filipović, st.. iz Pitomače, 
-Milan Jakupec iz Pitomače, 
-Slavko Jakupec iz Pitomače, 
-Tomislav Lovreković iz Pitomače, 
-Mirko Pavleković iz Otrovanca, 
-Mario Rengel iz Velike Črešnjevice, 
-Zdravko Sesvečan iz Starogradačkog Marofa, 
-Siniša Siladić iz Pitomače i 
-Željko Šubić iz Kladara, 

 
Članak 3. 

              Mandat članova Skupštine društva traje do isteka njihovog mandata kao 
članova Općinskog vijeća ili do opoziva. 
 

Članak 4. 
              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u 
«Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/07-01/28 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 19. veljače 2007. 
 
 



OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                 Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na 
svojoj 1. sjednici, održanoj 03. veljače 2007. godine, donijelo je slijedeću  
 

O D L U K U 
o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije 
 
 

1. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa 
Općine Pitomača, za žiro-račun broj 2360000-1833200005 – Općina Pitomača, 
Općinsko vijeće Pitomača, otvoren kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb, 
ovlašćuju se: 

- Željko Grgačić, MBG: 1709968310928, načelnik, 
- Rikard Bakan, MBG: 2508968310918, zamjenik načelnika, 
- Zlata Kovačević, MBG: 2410963315903. 
      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Općine Pitomača 
papirnatim nalogom potpisuje po dvoje potpisnika, a za plaćanje putem Internet 
bankarstva Zagrebačke banke d.d. Zagreb (e-zaba) pojedinačno Željko Grgačić. 
 
2. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa 

Predškolske organizacije «Pitomača», za žiro-račun broj 2402006-1100023518 
– Predškolska organizacija «Pitomača», otvoren kod Erste & Steiermarkische 
bank d.d. Rijeka, ovlašćuju se: 

- Željko Grgačić, MBG: 1709968310928, načelnik, 
- Rikard Bakan, MBG: 2508968310918, zamjenik načelnika, 
- Zlata Kovačević, MBG: 2410963315903. 
      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Predškolske 
organizacije «Pitomača» potpisuje po dvoje potpisnika. 
 
3. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa 

«Knjižnice i čitaonice Pitomača», za žiro-račun broj 2412009-1141002131 – 
«Knjižnica i čitaonica Pitomača», otvoren kod Slatinska banka d.d. Slatina, 
ovlašćuju se: 

- Željko Grgačić, MBG: 1709968310928, načelnik, 
- Rikard Bakan, MBG: 2508968310918, zamjenik načelnika, 
- Zlata Kovačević, MBG: 2410963315903. 
      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Općine Pitomača 
potpisuje po dvoje potpisnika. 
 
4. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske 

dokumentacije dostaviti će se financijskim organizacijama koje obavljaju 
platni promet po navedenim žiro-računima. 

 
5. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
KLASA: 022-05/07-01/03 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 03. veljače 2007. 



 
OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                             
NAČELNIK: 

       Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), članka 6. Uredbe o postupku nabave roba, 
radova i usluga male vrijednosti («Narodne novine» RH, broj 14/02), Općinsko 
poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 1. sjednici, održanoj 03. veljače 2007. 
godine, donijelo je slijedeću  
 

O D L U K U 
o imenovanju stručnog 

Povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti 
 
 

1. U stručno Povjerenstvo za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti koje  
će za potrebe Općine Pitomača, Predškolske organizacije «Pitomača», «Knjižnice i 
čitaonice Pitomača» i «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača, pripremati i provoditi 
postupak nabave, imenuju se: 

- Rikard Bakan, predsjednik, 
- Tomislav Lovreković, član, 
- Siniša Siladić, član. 

 
2. Mandat članova stručnog Povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga male  

vrijednosti traje do isteka mandata članova Općinskog poglavarstva ovog saziva. 
 

3. Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za nabavu roba, radova i usluga  
male vrijednosti stupa na snagu i primjenjuje se danom njezina donošenja. 
 

4. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/04 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 03. veljače 2007. 

 
OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
                                                                                                                                                                          

   NAČELNIK: 
 Željko Grgačić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Na osnovu članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst -), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, 
na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Savjeta za strategiju i gospodarski razvitak Općine Pitomača 
 
 

I 
             Osniva se Savjet za strategiju i gospodarski razvitak Općine Pitomača, kao 
radno i stručno tijelo Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja gospodarskog 
razvitka općine. 
 

II 
              U Savjet za strategiju i gospodarski razvitak Općine Pitomača biraju se: 
1. Željko Grgačić iz Pitomače, za predsjednika, 
2. Siniša Sladić iz Pitomače,  
3. Dinko Begović iz Pitomače, 
4. Mario Magat iz Pitomače i 
5. Rajko Stilinović iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/11 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                             NAČELNIK 
                                                                                                    Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst -), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, 
na svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Savjeta za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
 
 

I 
             Osniva se Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Pitomača, 
kao radno i stručno tijelo Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja prostornog 
uređenja i zaštite okoliša. 
 

II 
              U Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Pitomača biraju se: 
1. Slobodanka Janeš iz Pitomače, za predsjednicu, 
2. Marija Lovreković iz Pitomače i  
3. Martina Tišljar iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/10 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                             NAČELNIK 
                                                                                                    Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na 
svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je slijedeću  
 

O D L U K U 
o raspolaganju financijskim sredstvima Proračuna Općine Pitomača 

 
 

1. Općina Pitomača zatvara žiro-račun broj 2360000-1833200005 – Općina  
Pitomača, Općinsko vijeće Pitomača, otvoren kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb, te 
otvara novi broj 2412009-1833200005 – Općina Pitomača, Općinsko vijeće Pitomača, 
kod Slatinska banke  d.d. Slatina. 
 

2. Za potpisnike financijske dokumentacije za obavljanje platnog prometa 
Općine  

Pitomača, za žiro-račun broj 2412009-1833200005 – Općina Pitomača, Općinsko 
vijeće Pitomača, otvoren kod Slatinska banka d.d. Slatina, ovlašćuju se: 

- Željko Grgačić, MBG: 1709968310928, načelnik, 
- Rikard Bakan, MBG: 2508968310918, zamjenik načelnika, 
- Zlata Kovačević, MBG: 2410963315903. 
      Financijsku dokumentaciju za obavljanje platnog prometa Općine Pitomača  

papirnatim nalogom potpisuje po dvoje potpisnika, a za plaćanje putem Internet 
bankarstva Slatinske banke d.d. Slatina pojedinačno Željko Grgačić, MBG: 
1709968310928. 
 

3. Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima Proračuna Općine Pitomača  
dostaviti će se financijskim organizacijama kod kojih se žiro-računi zatvaraju i 
otvaraju. 

 
4. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Pododsjek za računovodstvo i  

proračun. 
 

5. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

 
KLASA: 022-05/07-01/03 
URBROJ: 2189/16-07-02 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               
NAČELNIK 

                                                                                              Željko Grgačić 
 

 



              Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na 
svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je slijedeću  
 

O D L U K U 
o potpisniku financijske dokumentacije za žiro-račun za posebne namjene 

 
 
      1. Općina Pitomača zbog postojanja oročenih depozitnih sredstava kod 
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, vezanih uz kreditne linije «Gruda snijega», 
«Poduzetnik – 1» i «Poduzetnik – 2», u istoj banci mora otvoriti žiro-račun za 
posebne namjene (broj 2360000-1833250008 – Općina Pitomača, Općinsko vijeće 
Pitomača), te se za potpisnika financijske dokumentacije za obavljanje platnog 
prometa preko navedenog žiro-računa ovlašćuje Željko Grgačić, MBG: 
1709968310928, načelnik. 

      Financijska dokumentacija za obavljanje platnog prometa preko ovog žiro- 
računa papirnatim nalogom potpisuje se pojedinačno. 
 

2. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Pododsjek za računovodstvo i  
proračun. 
 

3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 

 
     
KLASA: 022-05/07-01/03 
URBROJ: 2189/16-07-03 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

 
                                                                                                                                                                          

                                                         
NAČELNIK 

                                                                                             Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Na osnovu članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na 
svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Savjeta za kulturu Općine Pitomača 
 
 

I 
             Osniva se Savjet za kulturu Općine Pitomača, kao radno i stručno tijelo 
Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja kulturnog razvoja općine. 
 

II 
              U Savjet za kulturu Općine Pitomača biraju se: 
1. mr. sc. Vesna Bedeković iz Pitomače, za predsjednicu, 
2. dr. Marijan Jergović iz Pitomače, 
3. Ivka Skender iz Pitomače,  
4. Sanja Vranek iz Pitomače i 
5. Marinko Barčan iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/39 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
 

                                       NAČELNIK 
                                               Željko Grgačić 

                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Na osnovu članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj: 1/06 – pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na 
svojoj 2. sjednici, održanoj 10. veljače 2007. godine, donijelo je  
 

RJEŠENJE 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Savjeta za sport Općine Pitomača 
 

 
I 

             Osniva se Savjet za sport Općine Pitomača, kao radno i stručno tijelo 
Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja sportskog razvoja općine. 
 

II 
              U Savjet za sport Općine Pitomača biraju se: 
1. Željko Grgačić, za predsjednika, 
2. Ivan Kostelac iz Pitomače, 
3. Tomislav Jakupec iz Pitomače,  
4. Srećko Zvonarić iz Pitomače, 
5. Ivan Kos iz Pitomače, 
6. Marin Rengel iz Sedlarice i 
7. Danijel Petković iz Pitomače, za članove. 
 

III 
              Ovo Rješenje objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/52 
URBROJ: 2189/16-07-01 
Pitomača, 10. veljače 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  
NAČELNIK 

                                                                                             Željko Grgačić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


