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 Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
svojoj 4. sjednici, održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je slijedeći 
 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja 

i poslovanja Općine Pitomača za 2006. godinu 
 
 
 Općinsko vijeće razmotrilo je Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih 
izvještaja i poslovanja Općine Pitomača za 2006. godinu, klasa: 041-01/07-01/25, 
ur.broj: 613-09-07-4, od 03. travnja 2007. godine, podneseno od strane Državnog 
ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar, te kako na izneseno u Izvješću o obavljenoj 
reviziji nema posebnih primjedbi, isto se i prihvaća. 
 
 
KLASA:021-05/07-01/41 
URBROJ:2189/16-07-2 
Pitomača,22.svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                             Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 
84/04, 110/04 i 178/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, na svojoj 4. sjednici, održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je 
 

 
 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA 

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU 
 
 

Članak 1. 
           Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se  
za 2007. godinu, a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih 
objekata i uređaja, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.  
 

Članak 2. 
            Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 
            1.  javne površine, 
            2.  nerazvrstane ceste, 
            3.  groblja, 
            4.  javnu rasvjetu, 
financira se iz komunalnog doprinosa, proračuna Općine Pitomača, naknade za koncesiju 
i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom. 
 

Članak 3. 
              Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: 

     1. opskrbu pitkom vodom, 
               2.odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 
financira se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna Općine 
Pitomača, naknade za koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom. 
 

Članak 4. 
              Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: 

     1. prijevoz putnika, 
2. održavanje čistoće, 

     3. odlaganje komunalnog otpada, 
              4. tržnice na malo, 
financira se iz cijene komunalne usluge, proračuna Općine Pitomača, naknade za 
koncesiju i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom. 
 

 
Članak 5. 

              U 2007. 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 zelenih 
površina u Ulici Ljudevita Gaja u 
Pitomači 

800.000,00 800.000,00 Sredstva 
proračuna, 
Komunalni 
doprinos 

Nerazvrstane 
ceste 

- asfaltiranje Livadske ulice u Pitomači 
- asfaltiranje Ulice Frana Galovića u 
Pitomači 
- asfaltiranje Ulice Petra Zrinskog u 
Pitomači 

90.000,00 
 
80.000,00 
 
80.000,00 

250.000,00 Sredstva 
proračuna, 
Komunalni 
doprinos,  
Javno privatno 
partnerstvo 

Groblja - izrada projektne dokumentacije i  
početak izgradnje mrtvačnica u 
Starom Gracu, Maloj Črešnjevici i 
Velikoj Črešnjevici 

100.000,00 100.000,00 Sredstva 
proračuna, 
Komunalni 
doprinos, Javno 
privatno 
partnerstvo 

Javna rasvjeta - rekonstrukcija javne rasvjete u 
Vinogradskoj ulici u Pitomači 
- rekonstrukcija javne rasvjete u 
Dravskoj ulici u Pitomači 

50.000,00 
 
150.000,00 

200.000,00 Sredstva 
proračuna, 
Komunalni 
doprinos 

Opskrba 
pitkom vodom 

- izgradnja uređaja za kondicioniranje 
vode na vodocrpilištu Otrovanec 
- izrada glavnog projekta izgradnje 
vodospreme u Sedlarici 

1.700.000,00 
 
 
100.000,00 

300.000,00 
 
1.500.000,00 

Sredstva 
proračuna, 
Fond za 
 regionalni 
razvoj 

Odvodnja i 
pročišćavanje 
otpadnih voda 

- izrada glavnog projekta izgradnje 
kolektora kanalizacije Dravska – Petra 
Krešimira IV u Pitomači 
- izrada idejnog rješenja izgradnje 
pročistača otpadnih voda (biološka 
faza)  

50.000,00 
 
 
50.000,00 

100.000,00 Sredstva 
proračuna 
 

Ukupno:  3.250.000,00 3.250.000,00  
  

Članak 8. 
              Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, 
stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine. 
 
KLASA:021-05/07-01/42 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača,22.svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
                              Ivan Erhatić 
 
 
 



 Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 84/04, 
110/04 i 178/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
svojoj 4. sjednici, održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je 
 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA 
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU 

 
Članak 1. 

              Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi se  
za 2007. godinu, a sadrži opis i opseg poslova s procjenom troškova po djelatnostima, 
kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 
financiranja djelatnosti.  

Članak 2. 
              Sredstva komunalne naknade ostvarena u 2007. godini trošiti će se za 
održavanje komunalne infrastrukture u slijedećim djelatnostima: 
- odvodnja atmosferskih voda,  
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 
- održavanje javnih površina, 
- održavanje nerazvrstanih cesta, 
- održavanje groblja i krematorija,  
- javna rasvjeta.       
 

Članak 3. 
              U 2007. 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 

100.000,00 100.000,00 Komunalna 
naknada 

Čišćenje javnih 
površina 

- čišćenje javnih površina i groblja u 
svim naseljima općine 

20.000,00 20.000,00 Komunalna 
naknada 

Održavanje 
javnih površina 

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

150.000,00 
 
50.000,00 

200.000,00 Komunalna 
naknada 

Održavanje 
nerazvrstanih 
cesta 

- šljunčanje nerazvrstanih cesta 
- ravnanje nerazvrstanih cesta 

45.000,00 
25.000,00 

70.000,00 Komunalna 
naknada 

Održavanje 
groblja i 
krematorija 

    

Javna rasvjeta - električna energija 
- održavanje objekata i uređaja javne 
rasvjete 

340.000,00 
130.000,00 

470.000,00 Komunalna 
naknada 

Ukupno:  860.000,00 860.000,00  
Članak 4. 



           Komunalnu naknadu plaćaju u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem, 
vlasnik ili korisnik stambenog i poslovnog i građevinskog zemljišta. 
           Naseljima s uređenim građevinskim zemljištem smatrau se naselja opremljena 
najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu 
vodom prema mjesnim prilikama. 
           Poslovnim prostorom i zemljištem na koje se plaća komunalna naknada smatra 
se i zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja, a služi za izgradnju objekata 
za istraživanje, iskorištavanje, transport mineralnih sirovina, opskrbu električnom 
energijom i opskrbu vodom, te stambenih i gospodarskih objekata, a opremljeni su 
najmanje pristupnom cestom prema mjesnim prilikama. 
 

Članak 5. 
           Za kontrolu utroška sredstava za održavanje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture nadležna je komisija koju sačinjavaju načelnik općine, uprava društva 
«Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača i predstavnik Općinskog poglavarstva zadužen 
za gospodarstvo. 
           Komisija može u rad prema potrebi uključiti i druge članove (npr. predstavnike 
Vijeća mjesnih odbora naselja na čijem se području obavlja komunalna djelatnost). 
           Komisija je svoje izvješće o utrošku sredstava komunalne naknade dužna 
dostaviti Općinskom poglavarstvu do kraja ožujka za prethodnu godinu. 
 

Članak 6. 
           Ovaj Program objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, stupa na 
snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2007. godine. 
 
 
KLASA:021-05/07-01/43 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača,22.svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
             PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                             Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" RH, 
broj 58/93 i 33/05), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 



od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini ("Narodne novine" RH, broj 142/06) i 
članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - 
pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 4. sjednici održanoj 22. 
svibnja 2007. godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE 

OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 
2007. GODINI  NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 
I 

 Ovaj Program osigurava opće pretpostavke za ostvarivanje  zaštite od požara na 
području općine Pitomača propisane Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a na području općine Pitomača.  

 
II 

 Općina Pitomača smještena je na površini od 158,14 km2 između obronaka 
Bilogore na jugu i rijeke Drave na sjeveru. 
 Ustrojem prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj ("Narodne novine" RH broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98) ustrojena je i općina 
Pitomača, izdvojena iz bivše općine Đurđevac, a u područjima županija pripada u 
Virovitičko - podravsku županiju, te je smještena na njenom sjeverozapadu. 
 U sastavu općine Pitomača nalaze se slijedeća naselja: 
 
 1. Pitomača, ujedno i središte općine, sa 5.712 stanovnika, 
 2. Dinjevac sa 491 stanovnik, 
 3. Grabrovnica sa 467 stanovnika, 
 4. Kladare sa 523 stanovnika, 
 5. Križnica sa 123 stanovnika, 
 6. Mala Črešnjevica sa 207 stanovnika, 
 7. Starogradački Marof sa 256 stanovnika, 
 8. Otrovanec sa 648 stanovnika, 
 9. Sedlarica sa 377 stanovnikom, 
 10. Stari Gradac sa 725 stanovnika, 
 11. Turnašica sa 394 stanovnika, 
 12. Velika Črešnjevica sa 542 stanovnika  
ili ukupno OPĆINA PITOMAČA ........................ 10.465 stanovnika. 
 
 Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi u Općini 
Pitomača  izabrani su članovi Općinskog vijeća, a u postupku formiranja mjesne 
samouprave, izabrano je Općinsko poglavarstvo, te sve komisije i radna tijela Općinskog 
vijeća, Općinskog poglavarstva. 
 Na području općine Pitomača djeluju sedamdeset dva gospodarska subjekta 
(trgovačko društvo) sa registriranim sjedištem na području Općine Pitomača, kao i još 
dvadesetak koje na ovom području imaju svoje ispostave, pogone i slično, te dvjesto 
jedna registrirana fizička osoba koja obavljaju djelatnost na temelju odobrenja 
nadležnog organa ureda državne uprave. 
Broj umirovljenika na području općine Pitomača iznosi oko 950 osoba. 



   
 Osim privatnih gospodarstava gdje postoji neposredna opasnost od nastajanja i 
širenja požara na području općine Pitomača postoje i objekti koji podliježu preventivnim 
protupožarnim mjerama, a to su: 
 - «TVIN-GAJ» d.o.o. Pitomača, 
 - «HRVATSKE ŠUME» Šumarija Pitomača, 
 - «INTERPRODUKT» d.d. Stari Gradac, 
 - «KTC» d.o.o. Križevci, 
 - «JAN SPIDER» d.o.o. Pitomača 
 - «ZLATNI KLAS» d.o.o. Pitomača, 
 - «MINACO-BILA» d.o.o. Našice, 
         - «PLODINE» d.o.o. Rijeka,  
 - Osnovna škola Pitomača, sa područnim školama u Dinjevcu, Kladarama, 
Otrovancu, Grabrovnici, Turnašici, Starom Gracu, Starogradačkom Marofu, Maloj 
Črešnjevici, Velikoj Črešnjevici, Križnici i Sedlarici, 
 - Srednja škola Pitomača, 
 - Predškolska organizacija «Pitomača», 
 - Veterinarska ambulanta Pitomača, 
 - Benzinska postaja INA Pitomača, 
 - Benzinska postaja «Matascommerce» Pitomača, 
 - Željeznička postaja Pitomača, 
 - Policijska postaja Pitomača, 
 - «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača,  
 - Dom zdravlja Pitomača,  
         - sve crkve na području općine Pitomača. 
 
         Na području općine Pitomača djeluje Vatrogasna zajednica Pitomača sa sjedištem 
u mjestu Pitomača koja koordinira radom Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji 
raspolažu posebnom opremom za gašenje požara u mjestima Pitomača, Turnašica, 
Velika Črešnjevica, Kladare, Dinjevac, Križnica, Otrovanec,  Stari Gradac, Sedlarica, Mala 
Črešnjevica, Starogradački Marof, Grabrovnica. 
 

III 
 Temeljem izrađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, 
izrađen je Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Pitomača. 
 U cilju izvršavanja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2007. godini na području općine Pitomača, 
potrebno je od strane ustanova i institucija vatrogastva, pravnih i fizičkih osoba u 
gospodarstvu poduzeti slijedeće mjere: 
 
 1. Uspostaviti ustroj za provedbu mjera čuvanja, fizičkog osiguranja i drugih 
oblika preventivne zaštite objekata, površina za koje prijeti povećana opasnost od 
nastajanja i širenja požara, posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama za 
vrijeme ljetnog perioda. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: Poduzeća iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, "Jan 
spider", "Zlatni klas", "Interprodukt", "Hrvatske šume", DVD i Mjesni odbori. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
 



 2. Organizirati i održati informativne savjetodavne sastanke s predstavnicima 
Poglavarstva i drugim zainteresiranim za zaštitu od požara na kojima će se razmotriti 
tijek priprema provođenja aktivnosti i zaštite od požara pred turističku i žetvenu sezonu 
sukladno obvezama proizašlih iz Programa aktivnosti. 
IZVRŠITELJ ZADATKA: načelnik, članovi Stožera i predsjednici Vijeća mjesnih odbora. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
 
 3. U toku trajanja žetvenih aktivnosti izraditi planove motrenja, čuvanja i 
ophodnje, osigurati vatrogasna dežurstva u DVD-u i općinskim naseljima, sušarama i 
skladištima, na žitnim tablama te šumskim predjelima koja graniče sa žitnim poljima, sa 
odgovarajućom opremom i sredstvima za početno gašenje požara, uključujući i zabranu 
nekontroliranog pristupa i boravka na takovim površinama u vrijeme velike opasnosti za 
nastajanje i širenje požara. 
 Ovo u cilju pravodobnog otkrivanja eventualnog nastanka požara na žitnim 
poljima, sušarama, skladištima te šumskim i drugim površinama radi pravovremene 
dojave nadležnim vatrogasnim institucijama. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: Poduzeća iz oblasti poljoprivrede i šumarstva, Mjesni 
odbori, DVD-a. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
  
4. Sačiniti plan uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za 
eventualne potrebe hitne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi 
zaustavljanja širenja šumskih požara i drugih požara na otvorenim prostorima, te 
osiguranje ljudskih potencijala za takove namjene. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: Općinski stožer Civilne zaštite, Hrvatske šume. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
 
 5. Prije početka požarne sezone izvršiti pripremu odnosno otklanjanje 
nedostataka na vozilima i opremi potrebnoj za djelovanje na požarima. 
 Po završetku sezone zapisnički utvrditi oštećenu opremu i tehniku. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: DVD-a. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine  
 
 6. Izvršiti pregled deponije za odlaganje komunalnog otpada, te poduzeti 
odgovarajuće mjere na prevenciji sprečavanja nekontroliranog paljenja otpada na 
deponiji, ustrojiti stalna ili povremena dežurstva odnosno obilaska deponije, a u cilju 
pravovremenog postupanja i sprečavanja širenja požara na šumske i druge površine. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača. 
 ROK: kontinuirano tijekom 2007. godine. 
 
 7. Izvršiti pregled i adekvatnu sanaciju svih "divljih" deponija otpada na području 
općine Pitomača koja se nalaze u blizini žitnih polja ili šumskih površina, a u cilju 
sprečavanja nekontroliranog paljenja otpada na deponijama i pravovremenog 
postupanja sprečavanja širenja požara na druge površine. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača. 
 ROK: kontinuirano tijekom 2007. godine.  
 



 8. Otklanjanje uzroka nastanka ugroženosti od požara prilikom održavanja  većih 
skupova: zborova građana, proslava, festivala, te pregled građevina gdje se održavaju 
veći skupovi (festival i druge kulturne manifestacije kao i vjerski obredi). 
IZVRŠITELJ ZADATKA: DVD Pitomača, DVD V. Črešnjevica, DVD Kladare, DVD 
Turnašica, 
ROK: kontinuirano tijekom 2007. godine. 
             
 9. Izvršiti nabavu protupožarnih aparata ili drugih sredstava predviđenih za 
sprečavanje nastajanja ili širenja požara za građevine gdje to do sada već nije učinjeno 
(sve crkve, škole, društveni domovi i ostali poslovni prostori za koje to nalaže Zakon). 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: vlasnik građevine. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
 
 10. Kod velikih požara otvorenog prostora za područje općine razraditi planove 
angažiranja ljudskih, materijalnih i tehničkih resursa. 
 IZVRŠITELJ ZADATKA: Vatrogasna zajednica općine. 
 ROK: 31. svibnja 2007. godine. 
 

IV 
 Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine Pitomača da se u okvirima svojih 
nadležnosti maksimalno angažira putem ljudstva i opreme u adekvatnoj realizaciji 
navedenih zadataka. 
 U tom pravcu, Vatrogasna zajednica Općine Pitomača vršiti će koordinaciju 
određenih aktivnosti iz ovoga Programa između pojedinih subjekata i pravovremeno 
izvješćivati Općinsko vijeće o eventualnim poteškoćama u provođenju Programa kao i 
predlagati i druge mjere i postupke na njegovoj dosljednoj realizaciji. 
 Također Vatrogasna zajednica dužna je izvršiti sve pripreme u vezi s izvršenjem 
zadataka iz ovog Programa, a posebno u okvirima svojih materijalnih i drugih 
mogućnosti za osposobljavanje vatrogasne opreme, kao i osigurati stalna dežurstva za 
vrijeme trajanja žetvenih aktivnosti. 

V 
 Zadužuje se Vatrogasna zajednica da u okvirima svojih zakonskih nadležnosti 
osigura punu pripravnost tehničkih i ljudskih potencijala u okvirima svojih mogućnosti 
za adekvatno djelovanje po ovom Programu, odnosno posebno u razdoblju ljetnog 
perioda u kojem postoji posebna opasnost od nastanka i širenja požara. 

 
VI 

 Zadužuju se predsjednici Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača da 
aktivno surađuju se mjesnim DVD u izvršavanju zadataka po ovom Programu, a 
posebno po pitanju osiguravanja potrebnih dežurstava i organiziranja motrilačko - 
dojavnih službi. 

VII 
 Sve aktivnosti navedene u ovom Programu izvršitelji zadataka potrebno je da 
provode uz što tješnju međusobnu suradnju i koordinaciju sa mjesnim DVD i Općinom 
Pitomača. 
 

VIII 



 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača, a isti će se dostaviti svim izvršiteljima aktivnosti iz 
Programa.  
 
 
KLASA: 021-05/07-01/44 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 22. svibnja 2007. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
                                           Ivan Erahtić 
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i inicijative Policijske uprave Virovitičko 



- podravske, Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 4. sjednici, održanoj 22. 
svibnja 2007. godine, donijelo je 

 
  O D L U K U 

o osnivanju Prometne jedinice mladeži Općine Pitomača 
 
 

  1. Općina Pitomača na inicijativu Policijske uprave Virovitičko - podravske, za 
područje općine Pitomača osniva Prometnu jedinicu mladeži Općine Pitomača, radi 
obavljanja poslova upravljanja prometom na raskrižju i drugim mjestima, vršenje nadzora 
parkiranja vozila, osiguranje prijelaza djece preko kolnika ili obilježenih pješačkih prijelaza 
na području ili u neposrednoj blizini škola, kao i za druge poslove nadzora vozila i vozača, a 
prema planu i rasporedu Policijske uprave Virovitičko -podravske. 
  2. Osposobljavanje pripadnika Prometne jedinice mladeži Općine Pitomača vršiti 
će Policijska uprava Virovitičko - podravska, dok će Općina Pitomača u svom Proračunu 
osigurati sredstva za opremanje četiri člana Prometne jedinice mladeži, osiguranje od 
posljedica nesretnog slučaja (nezgoda), te isplatu naknade članovima jedinice za vrijeme 
obavljanja poslova iz točke 1. ove Odluke. 
  3. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
KLASA: 021-05/07-01/45 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 22. svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
   OPĆINSKO VIJEĆE 

                                           
           PREDSJEDNIK VIJEĆA:       

                                                         Ivan Erhatić  
           
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            Na temelju članka 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/05 i 3/05), zamolbe Željka Rengela iz 
Pitomače, Mihovila Pavleka Miškine 128 i članka 39. Statuta Općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko 
vijeće Općine Pitomača, na svojoj 4. sjednici, održanoj 22. svibnja 2007. godine, 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o obročnoj otplati komunalnog doprinosa 

 
 
              Željku Rengelu iz Pitomače, Mihovila Pavleka Miškine 128, odobrava se otplata 
obračunatog komunalnog doprinosa prema rješenju, klasa: UP/I-363-01/07-01/09, 
ur.broj: 2189/16-07-01, od 24. travnja 2007. godine, u 20 jednakih mjesečnih rata, te 
će mu se nakon uplate prve izdati potvrda temeljem koje može ishoditi građevinsku 
dozvolu za izgradnju gospodarske građevine - staja za muzne krave i skladište, budući 
je Općinsko poglavarstvo pokrenulo postupak izmijene postojeće Odluke o komunalnom 
doprinosu, kojom bi se detaljnije uredile određene situacije vezane uz komunalni 
doprinos. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/47 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 22. svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                      
PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                   Ivan Erhatić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                             



Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
RH, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 
178/04) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 4. 
sjednici, održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o izmjenama i dopunama  
Odluke o komunalnom doprinosu Općine Pitomača 

Članak 1. 

Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi: 

«Poglavarstvo Općine Pitomača može, u skladu s kriterijima za oslobođenje od 
obveze plaćanja komunalnog doprinosa, djelomično ili u cijelosti osloboditi plaćanja 
komunalnog doprinosa, obveznika koji gradi građevine u kojima osigurava otvaranje 
novih radnih mjesta i zapošljavanje novih djelatnika, o čemu je obveznik komunalnog 
doprinosa dužan, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću dati izjavu ovjerenu od 
strane javnog bilježnika. U slučaju neizvršenja svoje obveze obveznik komunalnog 
doprinosa isti plaća u punom iznosu, uvećan za zakonsku zateznu kamatu koja se plaća 
na neplaćene javne prihode» 

Članak 2. 

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi: 

               «Kriterije za oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
predložiti će Općinsko poglavarstvo u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove 
Odluke, te ih dati na usvajanje Općinskom vijeću.» 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 

 
 
KLASA: 021-05/07-01/46 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 22. svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                         
                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                      Ivan Erhatić                
 



Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača („Narodne novine“ RH, broj 
19/07) i članka 45. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 4. sjednici, 
održanoj 22. svibnja 2007. godine, donijelo je  

 
R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača Općine Pitomača 
 

I 
 Osniva se Povjerenstvo za popis birača Općine Pitomača, u koje se imenuju: 
1. Ivan Erhatić, za predsjednika, 
2. Marin Aragović, za zamjenika predsjednika, 
3. Željko Šubić i 
4. Mirko Pavleković, za članove, 
5. Tomislav Lovreković i 
6. Milan Jakupec, za zamjenike članova. 
 

II 
 Zadaća je Povjerenstva za popise birača Općine Pitomača provjera pravilnosti 
popisa birača Općine Pitomača, odlučivanje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili 
ispravak popisa birača Općine Pitomača koje nije usvojilo nadležno tijelo koje vodi popis 
birača, te potvrda popisa birača Općine Pitomača. 
 

III 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/48 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 22. svibnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                         
                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

                      Ivan Erhatić                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, 
na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. travnja 2007. godine, donijelo je  

 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
O OSNIVANJU I IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

SAVJETA ZA TURIZAM 
 

I 
  Osniva se SAVJET ZA TURIZAM Općine Pitomača, kao radno i stručno tijelo 
Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja turizma. 
 

II 
  U Savjet za turizam Općine Pitomača biraju se: 
  1. RIKARD BAKAN, dipl.oec. iz Pitomače za predsjednika 
  2. DARIO GRGAČIĆ iz Pitomače 
  3. DOMAGOJ STILINOVIĆ iz Pitomače, 
  4. MARINKO BARČAN iz Pitomače, 
  5. ZDRAVKO JAKUPEC iz Pitomače, za članove. 
 

III 
  Ovo rješenje objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

KLASA: 022-05/07-01/118 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 27. travnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

                                                 NAČELNIK: 
                       Željko Grgačić 

            
      

         

 

 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, 
na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. travnja 2007. godine, donijelo je  

 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o osnivanju i izboru predsjednika i članova 

Savjeta za odgoj i obrazovanje Općine Pitomača 
 

 I 
        Osniva se Savjet za odgoj i obrazovanje Općine Pitomača, kao radno i stručno tijelo 
Općinskog poglavarstva zaduženo za pitanja odgoja i obrazovanja. 
 

 II 
       U Savjet za odgoj i obrazovanje Općine Pitomača biraju se: 

1. mr.sc. Vesna Bedeković iz Pitomače, za predsjednicu, 
2. Rikard Bakan, dipl.oec. iz Pitomače, 
3. Katarina Šimić iz Pitomače, 
4. Marija Jakelić iz Pitomače i  
5. dr.sc. Neven Hrvatić iz Pitomače, za članove. 

 
 III 

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

KLASA: 022-05/07-01/117 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 27. travnja 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

                                                 NAČELNIK: 
                       Željko Grgačić 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izdavač: Općina Pitomača 


