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103. 
 
  Na temelju točke 3. Odluke 
Vlade Republike Hrvatske o određivanju 
visine naknade troškova izborne promidžbe 
za izbor članova predstavničkih tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
od 16. travnja 2009. godine i članka 40. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 5/09), Općinsko vijeće 
na 6. sjednici, održanoj dana 19. studenoga 
2009. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju visine naknade troškova 

izborne promidžbe za  
izbor članova Općinskog vijeća Općine 

Pitomača 
 

Članak 1. 
 Pravo na naknadu troškova izborne 
promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća 
Općine Pitomače ostvarile su političke stranke 
koje su dobile najmanje jednog vijećnika na 
izborima članova predstavničkog tijela Općine 
Pitomača i to 3.000,00 kuna po vijećniku. 
 

Članak 2. 
 Zbog smanjenog ostvarenja proračuna 
Općine naknada troškova iz članka 1. ove 
Odluke određuje se u iznosu od 2.000,00 
kuna po vijećniku. 
 Sukladno prethodnom stavku 
određuju se naknade političkim strankama za 
izbor članova predstavničkog tijela Općine 
Pitomača u 2009. godini kako slijedi: 

 - Hrvatska demokratska zajednica (6 
vijećnika) - 12.000,00 kuna, 
 - Socijaldemokratska partija Hrvatske 
(3 vijećnika) - 6.000,00 kuna, 
 - Hrvatska seljačka stranka (2 
vijećnika) - 4.000,00 kuna, 
 - Hrvatska stranka pravne države (1 
vijećnik) - 2.000,00 kuna, 
 - Hrvatska narodna stranka (1 
vijećnik) - 2.000,00 kuna, 
  
 
 

- Hrvatska socijalno liberalna stranka (1 
vijećnik) - 2.000,00 kuna i 
 - Hrvatska stranka umirovljenika (1 
vijećnik) - 2.000,00 kuna. 

 
Članak 3.  

 U naknadu troškova izborne 
promidžbe uključuje se i isplaćeni akontativni 
dio predmetne naknade tijekom 2009. 
godine. 

Članak 4. 
 Naknada troškova isplaćuje se na žiro-
račun političke stranke, a teretiti će poziciju 
Osnovne funkcije stranaka - tekuće donacije 
udrugama građana i političkim strankama, 
osnovni račun 38114. 
 Eventualne neisplate naknade 
troškova iz članka 2. ove Odluke u 2009. 
godini, izvršiti će se s proračunske pozicije 
Osnovne funkcije stranaka - tekuće donacije 
udrugama građana i političkim strankama, 
osnovni račun 38114, u proračunu 2010. 
godine. 
 

Članak 5. 
 Za provođenje ove Odluke zadužuje 
se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove. 
 

Članak 6. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA:021-05/09-01/72 
URBROJ:2189/16-09-1 
Pitomača, studenoga 2009. 
 
                    OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
               
           PREDSJEDNIK: 
                                    Mirko Pavleković,v.r. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Članak 2. 
 II. Izmjene i dopune Proračuna 
Općine Pitomača za 2009. godinu stupaju na 
snagu osmog dana od dana objave u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/58 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

      
                         
   PREDSJEDNIK: 
        Mirko Pavleković,v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105. 
 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 6. sjednici 
održanoj dana 19. studenoga 2009. godine, 
donijelo je  

  

II. 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 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 
8/08 i 8/09) mijenja se i glasi: 
„U 2009. godini planira se građenje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, kako 
slijedi: 
 

                      Opis poslova:        Procjena 
       troškova: 

    Iznos 
    Sredstava:   

     Izvor 
financiranja: 

Uređenje javnih 
površina 

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

830.000,00 830.000,00 Općinski 
proračun:  
izvor 03,04,06 

Nerazvrstane 
ceste 

- modernizacija cesta općine Pitomača 
 
 

370.000,00 
 

370.000,00 
 

Općinski 
proračun: izvor 
03, 04, 06 

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

900.000,00 900.000,00 Općinski 
proračun:  
izvor 03 

Javna rasvjeta - rekonstrukcija javne rasvjete na 
području općine  Pitomača 
 

168.000,00 
 
 

168.000,00 
 
 

Općinski 
proračun:  
izvor 03, 04 

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 

296.000,00 296.000,00 Općinski 
proračun:  
izvor 03,04 

Tržnica na malo - nabava prenosivih pultova za tržnicu  0,00 0,00 Općinski    pro- 
račun: izvor 03 



Ukupno:  2.909.000,00 2.909.000,00  

 
Legenda: 

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

Članak 2. 
Ove Izmjene stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 

 
KLASA: 021-05/09-01/60 
URBROJ: 2189/16-09-2 

 
 
 
 
 
 
 

                

Pitomača, 19. studenoga 2009. 
     
       OPĆINA PITOMAČA 
         OPĆINSKO VIJEĆE 
 
             PREDSJEDNIK: 
                  Mirko Pavleković, v.r. 
 
106. 
 
 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 6. sjednici 
održanoj dana 19. studenoga 2009. godine, 
donijelo je  

 
 II. 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 i 8/09) mijenja se i glasi: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      Opis i opseg poslova održavanja: Procjena   
troškova: 

Iznos  
sredstava: 

Izvor 
financiranja: 

Odvodnja atmosferskih  
voda 

- održavanje kanalske mreže na području 
  cijele općine 

    82.000,00     82.000,00 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                                                

525.000,00 525.000,00 Komunalna 
naknada 

Održavanje skele - održavanje skele i skelskog pristana 18.000,00 18.000,00 Komunalna 
naknada 

Ukupno:  1.135.000,00 1.135.000,00  

 

Članak 2. 
Ove Izmjene stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/61 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 
 

   OPĆINA PITOMAČA 
                      OPĆINSKO VIJEĆE  
                

    PREDSJEDNIK:  
           Mirko Pavelković,v.r.           
                      
                    
 
107. 
              
 Na temelju članka 40. Statuta Općine 
Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 6. 
sjednici, održanoj 19. studenoga 2009. 
godine, donijelo je slijedeći  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o utrošku 

sredstava tekuće rezerve 
Proračuna Općine Pitomača za razdoblje 
01. srpnja do 05. studenoga 2009. 

godine 
 

Članak 1. 
              Prihvaća se izvješće o utrošku 
sredstava tekuće rezerve Proračuna Općine 
Pitomača za razdoblje 01. srpnja do 05. 
studenoga 2009. godine, kako slijedi: 
 - DVD Velika Črešnjevica, potpora 
1.000,00 kuna, 
 - Udruga hrvatskih vojnih invalida 
Domovinskog rata, financijska pomoć 
2.000,00 kuna, 
 - Župa Presvetog trojstva Turnašica, 
nabava svečanih svečeničkih haljina 3.000,00 
kuna, 
 - Hrvatska obrtnička komora 
Pitomača, sufinanciranje organizacije izložbe 
1.000,00 kuna, 
 - Karate klub „Podravski sokol“ 
Pitomača, potpora 2.500,00 kuna, 
 - NK Pitomača-HNS, podmirenje 
troškova kotizacije takmičenja 4.000,00 kuna, 
 - Udruga mljekara i stočara, 
sufinanciranje putovanja 500,00 kuna, 
 - Autoprijevoznik Kolar - Udruga 
udomitelja „Drugi dom“ Pitomača, potpora 
615,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
KLASA: 021-05/09-01/07 
URBROJ: 2189/16-09-5 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

      
                 PREDSJEDNIK:            
            Mirko Pavleković, v.r. 
                             
108. 
 

Na temelju članka 40. Statuta Općine 
Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 
19. studenoga 2009. godine, donijelo je  
 

   O D L U K U 
 

1. Prihvaćaju se II. Izmjene 
Financijskog plana Dječjeg vrtića 
„POTOČNICA“  Pitomača za 2009. godinu. 

2. II. Izmjene Financijskog plana 
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača i II. 
Izmjene plana javne nabave Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ Pitomača za 2009. godinu 
sastavni su dio ove Odluke i stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/09-01/63 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

      
                  PREDSJEDNIK: 
             Mirko Pavleković, v.r. 
                      
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110. 
 
Na temelju članka članka 40. Statuta 

Općine Pitomača (“Službene novine” Općine 
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 
19. studenoga 2009. godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
 

1.  Prihvaćaju se II. Izmjene 
Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2009. godinu. 

2. II. Izmjene Financijskog plana 
Knjižnice i čitaonice Pitomača i II. Izmjene 
plana javne nabave Knjižnice i čitaonice 
Pitomača za 2009. godinu sastavni su dio ove 
Odluke i stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
     
KLASA: 021-05/09-01/62 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
           PREDSJEDNIK: 
                Mirko Pavleković, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     
      
                    
                            
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112. 
      
    
 Na temelju članka 30., 31., 35. i 42. 
Zakona o financiranju jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ RH broj 117/93, 69/97, 33/00, 
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 
147/03, 132/06 i 73/08), članka 68. stavak 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ RH broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 
36/09) i članka 40. i 104. stavak 1. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 6. 
sjednici održanoj 19. studenoga 2009. 
godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE 
PITOMAČA 

 
I  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom uvode se općinski 
porezi kao vlastiti izvori prihoda, utvrđuju 
stope i visine poreza, te način obračunavanja 
i plaćanja u skladu sa Zakonom o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon). 
 
II  OPĆINSKI POREZI 

 
Članak 2. 

 Općinski porezi plaćaju se na području 
općine Pitomača u skladu sa Zakonom i ovom 
Odlukom. 

Članak 3. 
 Na području općine Pitomača ovom 
Odlukom uvode se slijedeći općinski porezi: 
 1. porez na potrošnju, 

2. porez na tvrtku ili naziv, 
3. porez na kuće za odmor. 
 

  1. Porez na potrošnju 
 

Članak 4. 
Porez na potrošnju plaća se na 

potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i  
žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, 

piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim 
objektima, po stopi od 3%. 

 
Članak 5. 

Obveznik poreza na potrošnju 
alkoholnih pića, piva, bezalkoholnih pića, 
mineralne vode i soda vode je pravna ili 
fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. 
 

Članak 6. 
Osnovicu poreza na potrošnju čini 

prodajna cijena pića koje se proda u 
ugostiteljskim objektima po odbitku poreza 
na dodanu vrijednost. 

Obračunati porez na potrošnju 
obveznik plaća u roku od 30 dana po isteku 
mjeseca. 

 
Članak 7. 

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, 
nadzora naplate i ovrhe radi naplate ovog 
poreza obavljati će nadležna Porezna uprava 
u skladu s odredbama općeg poreznog 
Zakona.  

Nadzor nad obračunavanjem i 
plaćanjem poreza na potrošnju obavlja 
nadležno tijelo za utvrđivanje poreza. 

Kada obveznik poreza dospjeli porez 
ne plati u propisanom roku, porez se prisilno 
naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati 
prema odredbama općeg poreznog Zakona. 

Kod više plaćenog poreza primjenjuju 
se odredbe o povratu iz općeg poreznog 
Zakona. 
  
 2. Porez na tvrtku ili naziv 

 
Članak 8. 

          Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su 
pravne i fizičke osobe koje su obveznici 
poreza na dobit ili poreza na dohodak i 
registrirani su za obavljanje djelatnosti. 
          Porez na tvrtku ili naziv plaća se za 
svaku poslovnu jedinicu (prodavaonicu, 
poslovni prostor, pogon, radionicu, prodajno 
mjesto). 

 
Članak 9. 

          Porez na tvrtku ili naziv plaća se u 
godišnjem iznosu: 
 1. Pravne osobe s područja industrije, 
poljoprivrede, šumarstva, graditeljstva i 



prometa                                    1.080,00 kn                                                  
- poslovne jedinice i predstavništva 540,00 kn 
       
- radne jedinice                           540,00 kn
        
 - prodavaonice                            540,00 kn
       
- izvršne jedinice (željeznička stanica, pošta i 
drugo)          1.460,00 kn 
 - za svako stovarište i skladište   540,00 kn
                   
 - sakupljanje i prerada industrijskih otpadaka    
          1.820,00 kn 
 - sakupljanje sekundarnih sirovina  
                                      1.820,00 kn
                                                                           
 2. Pravne osobe koje obavljaju promet 
roba i usluga s područja trgovine: 
- trgovačka poduzeća, predstavništva 
inozemnih i domaćih tvrtki, poduzeća za 
promet otpacima, poduzeća koja obavljaju 
promet roba i usluga s inozemstvom i 
poslovna udruženja         1.080,00 kn                         
              
- za svaku prodavaonicu         540,00 kn
           
- poduzeća za promet prehrambenim 
proizvodima i poduzeća koja trgovačku 
djelatnost obavljaju u kioscima i pokretnim 
radnjama                             405,00 kn           
- za svaki kiosk i pokretnu radnju do 6 m2    
             405,00 kn 
                                                                         
         3. Pravne osobe s područja 
ugostiteljstva i turizma            1.080,00 kn     
- ugostiteljska poduzeća za svaku poslovnu 
jedinicu (restoran, gostionicu, bar, bife, 
kavanu, krčmu i druge objekte u kojima se 
toče alkoholna pića) 
       - do 100 sjedećih mjesta        540,00 kn 
       - preko 100 sjedećih mjesta 2.000,00 kn 
                      
- igračnice i automat klubovi       1.080,00 kn      
- turistička poduzeća          540,00 kn 
- ugostiteljske jedinice otvorenog tipa pri 
pravnim osobama, ako se u njima toče  
alkoholna pića, mliječni restorani, te restorani 
samoposluživanja                          540,00 kn    
  
4. Ostale pravne osobe koje obavljaju 
proizvodne djelatnosti, a nisu posebno 
navedene                        540,00 kn 

 5. Veterinarske ambulante za 
djelatnost liječenja i zaštite zdravlja životinja            
             800,00 kn
          
 6. Svaka prodavaonica lijekova, hrane 
i drugih artikala za prehranu i zaštitu zdravlja 
životinja                     800,00 kn                                                                                
   
 7. Ustanove privatne liječničke prakse 
za svaku ordinaciju                       800,00 kn          
   
 8. Ljekarne koje nisu u sastavu Doma 
zdravlja            800,00 kn 
                                                               
 9. Fizičke osobe koje obavljaju 
samostalne djelatnosti: 
 - samostalne ugostiteljske, trgovačke i 
zabavne radnje                 540,00 kn         
 - proizvodne djelatnosti      270,00 kn
 - uslužne djelatnosti            270,00 kn 
   
 10. Poduzeća komunalne djelatnosti      
             540,00 kn 
                                                               
 11. Pravne osobe s područja financija i 
osiguranja             1.080,00 kn                               
 - njihove poslove jedinice    540,00 kn 
 - druge pravne osobe    540,00 kn                                
  
 12. Druge fizičke osobe      270,00 kn
                               
          Ako je na istom objektu istaknuto više 
tvrtki ili naziva iste pravne ili fizičke osobe, 
plaća se jedan spomenuti iznos poreza. 
          Pravne i fizičke osobe koje imaju 
registriranu više od jedne tvrtke, plaćaju za 
prvu tvrtku i prvi poslovni prostor iznos koji je 
propisan, a za svaku drugu tvrtku 50% od 
tog iznosa. 
 

Članak 10. 
          Tvrtkom ili nazivom, u smislu članka 9. 
ove Odluke, smatra se ime pravne ili fizičke 
osobe pod kojim poduzeće ili radnja posluje, 
osim natpisa na otvorenom prodajnom 
prostoru na tržnicama, te natpisa što ih 
građevinska poduzeća ili fizičke osobe koje se 
bave građevinskom djelatnošću ističu na 
gradilištima. 

Čllanak 11. 
          Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju: 
- obveznici poreza na tvrtku ili naziv tri 



godine od početka naredne godine od one u 
kojoj počinju sa radom, 
- Dom zdravlja, zdravstvene stanice i ljekarne 
u sklopu tih ustanova, 
- udruženje liječenih ovisnika o alkoholu, 
- humanitarne organizacije, 
- turističke zajednice, 
- fizičke osobe: postolar, brijač za muške, 
kovač, bačvar, bakrokotlar, brusač-oštrač, 
četkar, dimnjačar, graver, izrađivač suvenira 
na tradicijski način, kišobranar, kitničar, 
klobučar, knjigoveža, košarač (izrađivač 
predmeta od slame i pruća), krojač (šivanje 
po mjeri, popravci odjeće), krovopokrivač, 
krznar, lončar, mlinar, mesar-kobasičar, pećar 
(izrada i slaganje keramičarskih peći), 
pismoslikar, proizvođač domaćih kolača, 
remenar, restauriranje, staklar, svjećar, 
medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na 
tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i 
popravci), užar i vlasuljar, 
- društvene organizacije, udruge građana i 
sve neprofitne organizacije, 
- obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne 
obavljaju djelatnost, 
- korisnici kredita po Programu razvoja malog 
gospodarstva kroz udruživanje sredstava 
Ministarstva i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave namijenjenih 
kreditiranju poduzetnika za kupnju 
zatvorenog ili otvorenog poslovnog prostora 
koji služi za obavljanje poduzetničke 
djelatnosti. 
 

Članak 12. 
              Pod istaknutom tvrtkom ili nazivom 
smatra se svako obilježavanje ili natpis koji 
označava da određena pravna ili fizička osoba 
obavlja određenu djelatnost. 
              Porez na tvrtku ili naziv plaćaju 
pravne ili fizičke osobe srazmjerno vremenu u 
kojem su upisane u registar kod nadležnog 
tijela uprave ili kod nadležnog trgovačkog 
suda nakon isteka vremena iz alineje 1. 
članka 11. ove Odluke, osim ako nemaju 
oslobođenje od plaćanja općinskog poreza na 
tvrtku ili naziv kao korisnici kredita iz 
prethodnog članka. 
 

Članak 13. 
              Oslobođenje od plaćanja općinskog 
poreza na tvrtku ili naziv iz prethodnog članka 

ima obveznik za vrijeme od 01. siječnja iduće 
godine od one u kojoj je potpisan ugovor o 
korištenju kredita, pa sve do isteka godine u 
kojoj obveznik plaća zadnji obrok kredita u 
ugovorenom odnosu. 
              Obveze plaćanja općinskog poreza 
na tvrtku ili naziv oslobađaju se i svi pravni 
slijednici, fizičke ili pravne osobe koje stječu 
poduzeće ili obrt od korisnika oslobođenja 
pod uvjetom da preuzimaju sva prava i 
obveze iz Ugovora o korištenju kredita. 
 

Članak 14. 
          Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, 
dužan je prijaviti nadležnom tijelu za financije 
u roku od 15 dana od dana upisa u registar, 
odnosno od nastale promjene, svaku 
promjenu vezano uz tvrtku ili naziv.  
 

Članak 15. 
 Poslove utvrđivanja, evidentiranja, 
nadzora naplate i ovrhe radi naplate ovog 
poreza obavljati će nadležna Porezna uprava 
u skladu s odredbama općeg poreznog 
Zakona. 
          Općinski porez na tvrtku ili naziv 
porezni obveznici dužni su uplatiti u roku od 
15 dana od dana dostave rješenja o razrezu. 

 
Članak 16. 

          Kada obveznik poreza dospjeli porez 
ne plati u propisanom roku, porez se prisilno 
naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati 
poreza prema odredbama općeg poreznog 
Zakona. 
          Kod više plaćenog poreza primjenjuju 
se odredbe o povratu iz općeg poreznog 
Zakona. 
 
 3. Porez na kuće za odmor 

Članak 17. 
 Porez na kuće za odmor plaćaju 
pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za 
odmor koje se nalaze na području općine 
Pitomača. 

 
Članak 18. 

 Kućom za odmor smatra se svaka 
zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi 
povremeno ili sezonski. 
 Kućom za odmor ne smatraju se 
gospodarske zgrade koje isključivo služe za 



smještaj poljoprivrednih alata i drugog 
pribora, te za smještaj i boravak radnika u 
tijeku obrade zemljišta koje se nalazi uz 
nekretninu. 
 Ovom Odlukom ne utvrđuje se porez 
na kuće za odmor za objekte koji se nalaze u 
vinogradima (klijeti). 
 Porez na kuće za odmor ne plaća se u 
slučajevima predviđenim člankom 37. 
Zakona. 
 Porez na kuće za odmor plaća se u 
godišnjem iznosu u visini od 7,5 kuna po 
jednom četvornom metru korisne stambene 
površine kuće za odmor. 
 

Članak 19. 
 Obveznici poreza na kuće za odmor 
dužni su nadležnom poreznom tijelu dostaviti 
podatke o kućama za odmor. 
 Podatke iz ovog članka treba dostaviti 
do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje 
porez na kuće za odmor. 
 Porez na kuće za odmor plaća se u 
roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o 
utvrđivanju tog poreza u korist proračuna 
Općine Pitomača. 
 
III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 20. 

 U vezi razreza naplate, žalbe, odnosno 
postupka zastare i ostalog u vezi s naplatom 
općinskih poreza primjenjuju se odredbe 
Općeg poreznog Zakona. 
 Potrebna tumačenja i naputke u 
provedbi ove Odluke daje Upravni odjel za 
gospodarstvo, proračun i komunalne poslove 
Općine Pitomača. 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača.   
 Stupanjem na snagu ove Odluke 
stavljaju se van snage Odluka o općinskim 
porezima („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/02), Odluka o općinskom 
porezu na tvrtku ili naziv („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 8/01, 2/04 i 2/09) i 
Odluka o porezu na potrošnju („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 8/01). 
 

KLASA:021-05/09-01/73 
URBROJ:2189/16-09-1 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

      
           PREDSJEDNIK: 
                          Mirko Pavleković,v.r. 
 

113. 

 

 Na temelju članka 58. stavak 1. 
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne 
novine“ RH, broj 138/06 i 43/09) i članka 40. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni 
tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
svojoj 6. sjednici, održanoj dana 19. 
studenoga 2009. godine, donijelo je 
 

O D L U K U  
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj 

djelatnosti 
 

Članak 1. 
 U članku 8. stavak 1. Odluke o 
ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/07), riječi „Općinsko 
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima 
„Općinski načelnik“. 

U članku 8. stavak 2. riječi „Općinsko 
poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima 
„Općinski načelnik“. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/74 
URBROJ: 2189/16-09-1 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                          
                 PREDSJEDNIK: 

Mirko Pavleković,v.r. 
 
 



114. 
 
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 svojoj 6. sjednici, 
održanoj 19. studenoga 2009. godine, 
donijelo je  

 
O  D  L  U  K  U 

o osnivanju Povjerenstva za popis 
birača 

 
 1. Osniva se Povjerenstvo za popis 
birača za područje općine Pitomača, a u 
Povjerenstvo se imenuju: 
 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, 
 MONIKA ŠIPEK iz Dinjevca, V. Nazora 
75, za zamjenika člana, 
          JOSIP POLJAK iz Starog Graca, M. Tita 
51, 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). 
 3. Nakon utvrđivanja da je popis 
birača pravilno sastavljen potpisuje ga 
predsjednik i članovi Povjerenstva, te ga 
ovjeravaju pečatom Općinskog vijeća. 
 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. 
 5. Mandat izabranih članova traje do 
završetka izbora za predsjednika Republike 
Hrvatske. 

 6. Ova odluka objaviti će se u 
«Službenim novinama» općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/13 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studenoga 2009.                                                                                                                          

 
 OPĆINA PITOMAČA 
           OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
               PREDSJEDNIK:              

       Mirko Pavleković,v.r. 
 

 115.           
 
  Na temelju članka 34. stavak 1. točka 
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne novine» RH, broj 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 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 6. 
sjednici, održanoj 19. studenoga 2009. 
godine, donijelo je 
 

IZMJENU ODLUKE 
o priključenju građevine na komunalnu 
infrastrukturu za opskrbu pitkom 

vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih 
voda na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

           U članku 2. stavak 6. Odluke o 
priključenju građevine na komunalnu 
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i 
odvodnju otpadnih i oborinskih voda na 
području općine Pitomača (“Službene novine” 
Općine Pitomača, broj 1/08) riječ 
“Poglavarstvo” zamjenjuje se riječju 
“Načelnik”. 
           U članku 2. stavak 7. riječi 
„poglavarstvu jedinice lokalne samouprave“ 
zamjenjuju se riječima „općinskom 
načelniku“. 
 

Članak 2. 
           Članak 14. stavak C mijenja se i glasi: 
„Za poslovne objekte plaća se naknada 
prema kapacitetu predviđene mjesečne 
potrošnje i to: 
           



   - do 600 m3 predviđene mjesečne 
potrošnje plaća se naknada u visini 100% 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 
Hrvatskoj za prethodnu godinu,  
            - od 601 do 3.600 m3 predviđene 
mjesečne potrošnje plaća se naknada u visini 
200% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,    
            - za svakih daljnjih 3.600 m3 
predviđene mjesečne potrošnje, plaća se 
naknada u visini 30% prosječne mjesečne 
bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 
prethodnu godinu.“ 
 

Članak 3. 
            Članak 15. stavak C mijenja se i 
glasi: 
„Za poslovne objekte plaća se naknada 
prema kapacitetu predviđene mjesečne 
potrošnje i ispuštenih količina otpadne vode i 
to: 
            - do 600 m3 predviđene mjesečne 
potrošnje plaća se naknada u visini 100% 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 
Hrvatskoj za prethodnu godinu,  
            - od 601 do 3.600 m3 predviđene 
mjesečne potrošnje plaća se naknada u visini 
200% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu,    
            - za svakih daljnjih 3.600 m3 
predviđene mjesečne potrošnje plaća se 
naknada u visini 30% prosječne mjesečne 
bruto plaće u Republici Hrvatskoj za 
prethodnu godinu.“ 
 

Članak 4. 
            Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u «Službenim  
novinama» Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/75 
URBROJ: 2189/16-09-1 
Pitomača, 19. studeni 2009. 

 
                             OPĆINA PITOMAČA 
                            OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                          

                                                                                                               
          PREDSJEDNIK:                                                                                                      
     Mirko Pavleković,v.r. 
 
 
               

 Na temelju članka 35. stavak 2.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(«Narodne novine» RH, broj 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09 i 79/09), članka 14. stavak 1. i 2., 
članka 15. stavak 1. i 2. Odluke o priključenju 
građevine na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda na području općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 
1/08) i članka 40. Statuta Općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 
5/09 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača, na svojoj 6. sjednici, 
održanoj 19. studenog 2009. godine, donijelo 
je 
 
116. 
  
 Na temelju članka 35. stavak 2. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(“Narodne novine” RH, broj 26/03-  
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09 i 79/09), članka 14. stavak 1. i 2., 
članka 15. stavak 1. i 2. Odluke o priključenju 
građevine na komunalnu infrastrukturu za 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i 
oborinskih voda na području općine Pitomača 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 
1/08) i članka 40. Statuta Općine Pitomača 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 
5/09-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača, na svojoj 6. sjednici, 
održanoj 19. studenoga 2009. godine, 
donijelo je 

 
IZMJENU ODLUKE 

o visini naknade za priključenje na 
sustav javne vodoopskrbe 

i javne odvodnje na području općine 
Pitomača u razdoblju od 01. rujna 2009. 

do 31. prosinca 2009. godine 
 
 
    1. Točka 4. Odluke o visini naknade 
za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje na području općine Pitomača 
u razdoblju od 01. rujna 2009. do 31. 
prosinca 2009. godine („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 7/09) mijenja se i 
glasi: 
„4.  Naknada za priključenje na sustav javne 



vodoopskrbe, za razdoblje od 01. rujna do 
31. prosinca 2009. godine, za poslovni 
prostor plaća se prema kapacitetu predviđene 
mjesečne potrošnje i iznosi: 
              - 2.000,00 kuna, do 600 m3 
predviđene mjesečne potrošnje, za 
jednokratnu uplatu,  
              - 3.000,00 kuna, od 601 do 3.600 
m3 predviđene mjesečne potrošnje, za 
jednokratnu uplatu,  
              - 1.000,00 kuna više, za svakih 
daljnjih 3.600 m3 predviđene mjesečne 
potrošnje, za jednokratnu uplatu.“ 
 
     2. Točka 5. mijenja se i glasi: 
„5.  Naknada za priključenje na sustav javne 
odvodnje za poslovni prostor plaća se prema 
kapacitetu predviđene mjesečne potrošnje i 
ispuštenih količina otpadne vode i iznosi: 
              - 2.000,00 kuna, do 600 m3 
predviđene mjesečne potrošnje, za 
jednokratnu uplatu,  
              - 4.000,00 kuna, od 601 do 3.600 
m3 predviđene mjesečne potrošnje, za 
jednokratnu uplatu,  
              - 2.000,00 kuna više, za svakih 
daljnjih 3.600 m3 predviđene mjesečne 
potrošnje, za jednokratnu uplatu.“ 
 
  3. Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/09-01/50 
URBROJ: 2189/16-09-2 
Pitomača, 19. studeni 2009. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                             
     PREDSJEDNIK:                                                                                                          
        Mirko Pavleković,v.r. 
 
117. 
 

Na temelju članka 45. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” RH, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 62. 
Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 5/09), donosim  

 

Na temelju članka 45. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” RH, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 62. 
Statuta Općine Pitomača («Službene novine» 
Općine Pitomača, broj 5/09), donosim  

 
O D L U K U 

o II. izmjenama Odluke o zaključenju  
Ugovora o transferu 

sredstava Proračuna Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
U članku 1. Odluke o zaključenju 

Ugovora o transferu sredstava Proračuna 
Općine Pitomača, Klasa: 022-05/08-01/241, 
Urbroj: 2189/16-08-1 od 18. prosinca 2008. 
godine i  Odluke o I. izmjenama Odluke o 
zaključenju Ugovora o transferu sredstava 
Proračuna Općine Pitomača, Klasa: 022-
01/09-01/289, Urbroj: 2189/16-09-1 od 30. 
rujna 2009. godine, iznos „948.000,00“ 
mijenja se u iznos „726.000,00“. 

 
Članak 2. 

U članku 2. iznos „948.000,00“ 
mijenja se u iznos „726.000,00“. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 022-01/09-01/289 
URBROJ: 2189/16-09-3 
Pitomača, 19. studenoga 2009. 

 
OPĆINA PITOMAČA 

 
                                  NAČELNIK: 

                                 Željko Grgačić,v.r. 



 
 
 
 
 
 
 

Izdavač: Općina Pitomača 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


