
Broj 5 „SLUŽBENE NOVINE“ Strana 1

Službene novine
Općine Pitomača

Godina XVII            Pitomača, 28. svibnja 2010. godina                 Broj 5
____________________________________________________________________________________

      SADRŽAJ: Str.

41. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača, 1
42. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, 2
43. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 3
44. Odluka o visini naknade za priključenje na sustav javne vodoopskrbe

i javne odvodnje na području općine Pitomača u razdoblju od 01. lipnja do 30.
rujna 2010. godine, 4

45. Odluka o imenovanju Povjerenstva za popis birača 5
46. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu

zaposlenika Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača, 6
47. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu zaposlenika Dječjeg vrtića „Potočnica“

Pitomača 6
____________________________________________________________________________

41.

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona
o savjetima mladih (»Narodne novine« broj
23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst)
i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih
Općine Pitomača (»Službene novine« Općine
Pitomača, broj 1/08), Općinsko vijeće Općine
Pitomača, na 10. sjednici održanoj 28. svibnja
2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru članova Savjeta mladih Općine

Pitomača

Članak 1.
U Savjet mladih Općine Pitomača

izabrani su:
1. BASTALIĆ BONITA, Dinjevac, V.

Nazora 80,

2. BUKOVČAN MARINA, Pitomača,
M.P. Miškine 28,

3. GRGAČIĆ MATEJA, Pitomača, Trg
kralja Tomislava 18,

4. INGOLA ANITA, Otrovanec 108,
5. LONČARIĆ DARIJO, Pitomača,

M.P. Miškine 26A,
6. NOVAK JEMBRI MATEJA,

Pitomača, A. Mihanovića 8,
7. ŠANTEK VEDRANA, Pitomača, T.

Ujevića 30.

Članak 2.
Mandat članova Savjeta mladih Općine

Pitomača je dvije godine, računajući od dana
donošenja ove Odluke.

Članak 3.
Predsjednik i zamjenik predsjednika

Savjeta mladih Općine Pitomača biraju se iz
reda članova Savjeta mladih Općine Pitomača
na način određen Odlukom o osnivanju
Savjeta mladih Općine Pitomača (»Službene
novine« Općine Pitomača, broj 1/08).
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Članak 4.
Članovi Savjeta mladih Općine

Pitomača ne primaju naknadu za svoj rad, ali
imaju pravo na naknadu putnih troškova
vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za

potrebe Savjeta mladih obavlja Upravni odjel
za društvene djelatnosti i opće poslove.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom

izbora članova Savjeta mladih Općine
Pitomača, a objavit će se u »Služenim
novinama« Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/10-01/25
URBROJ: 2189/16-10-3
Pitomača, 28. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

                       PREDSJEDNIK:
             Mirko Pavleković, v.r.

42.

Na temelju članka 40. Statuta Općine
Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni tekst) i
Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
4/10), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
10. sjednici održanoj 28. svibnja 2010.
godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine

Pitomača

Članak 1.
Javna priznanja Općine Pitomača u

2010. godini dodjeljuju se:

1. SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE
PITOMAČA“

- DOBROVOLJNOM VATROGASNOM
DRUŠTVU KLADARE iz Kladara, za trajni
doprinos i iznimna postignuća u vatrogastvu

kroz 80 godina organiziranog postojanja i
rada,

- DOBROVOLJNOM VATROGASNOM
DRUŠTVU OTROVANEC iz Otrovanca, za
trajni doprinos i iznimna postignuća u
vatrogastvu kroz 80 godina organiziranog
postojanja i rada.

2. „POVELJA OPĆINE PITOMAČA S
LIKOM PETRA PRERADOVIĆA“

- KULTURNO UMJETNIČKOM DRUŠTVU
OTROVANEC iz Otrovanca, za trajni
doprinos očuvanju kulturne baštine
podravskoga kraja i promidžbu općine
Pitomača,

- MILANU ŠELIMBERU iz Pitomače, Lj.
Gaja 198, za trajni doprinos očuvanju
kulturne baštine podravskoga kraja i
promidžbu općine Pitomača,

- MATEJI FRAS iz Kladara 142, za iskazane
rezultate i aktivan rad s mladim naraštajima u
vatrogastvu,

- ALENU DOKUŠU iz Dinjevca, V. Nazora
99, za iskazanu hrabrost i požrtvovnost, te
promicanje moralnih i društvenih vrijednosti,

- JULIJANI PEČAR iz Vukovara, Đergajska
8, za izniman doprinos iskazan prilikom
organizacije kulturnih događaja na području
općine Pitomača,

- MLADENU BALIĆU iz Pitomače, Dragutina
Domjanića 26, za postignute rezultate u
gospodarstvu i promidžbi općine Pitomača.

3. „PRIZNANJE S LIKOM PETRA
PRERADOVIĆA“

- učenicima završnog razreda Osnove
škole Petra Preradovića i učenicima Srednje
škole Pitomača koje predloži Učiteljsko vijeće
Osnovne škole, odnosno Nastavničko vijeće
Srednje škole Pitomača, a koji su u završnom
razredu postigli izvrstan uspjeh.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog

dana od dana objave u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/10-01/22
URBROJ: 2189/16-10-4
Pitomača, 28. svibanj 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

                              PREDSJEDNIK:
                             Mirko Pavleković, v.r.

43.

Na temelju članka 30. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“
RH broj: 152/08 i 21/10), te članka 40.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09-pročišćeni tekst),
nakon javnog uvida u prijedlog Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Pitomača, Općinsko vijeće Općine
Pitomača na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja
2010. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Programa
raspolaganja poljoprivrednim

zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na

području općine Pitomača

Članak 1.
U Programu raspolaganja

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Pitomača, Klasa: 021-05/09-01/69, Ur.broj:
2189/16-09-01 od 26. listopada 2009. godine
(Službene novine Općine Pitomača broj 3/10),
na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja dalo Suglasnost, Klasa:
320-02/09-01/2576, Ur.broj: 525-09-1-
0507/10-3 od dana 05. siječnja 2010. godine:
U točki 1. Ukupna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, u odlomku 3.
(stranica 3. Službenih novina), iza riječi “u
trenutku izrade ovoga Programa” mijenja se
površina te ista sada glasi: 1909,5392
hektara.

U točki 2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države u odlomku 2. (stranica 3. Službenih
novina), iza riječi “Preostali dio od” mijenja se
površina te ista sada glasi: 219,8520 hektara.

U točki 5. Površine određene za dugogodišnji
zakup, odlomak 1. (stranica 44. Službenih
novina), mijenja se u cijelosti i sada glasi:
“Od ukupnih površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države za dugogodišnji
zakup predviđa se 25 % odnosno 474,7735
hektara.”

U točki 5. Površine određene za dugogodišnji
zakup, u tablici Popis čestica određenih za
dugogodišnji zakup, mijenja se namjena
katastarskim česticama pod rednim brojevima
od 2465. do 2483. i katastarske čestice pod
rednim brojevima od 2533. do 2556. (stranice
56., 57. i 58. Službenih novina), ukupne
površine 17,1919 hektara iz dugogodišnjeg
zakupa za ostale namjene.
U točki 6. Površine određene za zakup,
odlomak 1. (stranica 59. Službenih novina),
mijenja se u cijelosti i sada glasi:
“Od ukupnih površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države za zakup se
predviđa 23 % odnosno 432,3172 hektara.”

U točki 6. Površine određene za zakup, u
tablici Popis čestica određenih za zakup,
mijenja se namjena katastarskim česticama
pod rednim brojevima 3348. i 3349., te pod
rednim brojevima od 3362. do 3374. (stranice
74. i 75. Službenih novina), ukupne površine
17,2110 hektara iz zakupa u dugogodišnji
zakup.

U točki 7. Površine određene za ostale
namjene, odlomak 1. (stranica 76. Službenih
novina), iza riječi: “za ostale namjene koristit
će se” mijenja se površina te ista sada glasi:
99,4647 hektara.
U točki 7. Površine određene za ostale
namjene, u tablici Popis čestica određenih za
ostale namjene, mijenja se namjena
katastarske čestice pod rednim brojem 3473.
(stranica 77.), površine 18,7798 hektara iz
ostalih namjena u zakup.
U točki 7. Površine određene za ostale
namjene, u tablicu Popis čestica određenih za
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ostale namjene, dodaje se katastarska čestica
broj 1389, k.o. Sedlarica, površine 1,0571
hektar.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Pitomača će

zatražiti suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na
ovu Izmjenu i dopunu Programa.

Članak 3.
Danom dobivanja suglasnosti iz članka

2. ova Izmjena i dopuna Programa stupa na
snagu te će se objaviti u Službenim novinama
Općine Pitomača.

KLASA: 021-05/10-01/28
URBROJ: 2189/16-10-2
Pitomača, 28. svibnja 2010.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

44.

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), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
svojoj 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 2010.
godine, donijelo je

O D L U K U
o visini naknade za priključenje na

sustav javne vodoopskrbe
i javne odvodnje na području općine

Pitomača
u razdoblju od 01. lipnja 2010. do 30.

rujna 2010. godine
1.  Općina Pitomača u razdoblju od

01. lipnja 2010. do 30. rujna 2010. godine
omogućiti će, po povlaštenim, akcijskim

iznosima naknade za priključenje, stjecanje
prava na priključenje građevine odnosno
građevinskog zemljišta, odnosno stjecanje
prava na priključenje poslovne građevine
odnosno građevinskog zemljišta
namijenjenog poslovnoj namjeni, na sustav
javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje
na području općine Pitomača, fizičkim i
pravnim osobama.

2.  Naknada za priključenje na sustav
javne vodoopskrbe, za razdoblje od 01. lipnja
do 30. rujna 2010. godine, za stambeni
prostor iznosi:

- 500,00 kuna, za jednokratnu
uplatu naknade za priključenje stambene
građevine, odnosno građevinskog zemljišta
na području općine Pitomača koje je
pokriveno vodoopskrbnim sustavom,

- 500,00 kuna, za jednokratnu
uplatu naknade za priključenje više stambene
građevine, odnosno građevinskog zemljišta
na kojem je izgrađena ili se planira graditi
više stambena građevina, za svaku
samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal,
garaža ili slično),

3.  Naknada za priključenje na sustav
javne odvodnje, za razdoblje od 01. lipnja do
30. rujna 2010. godine, za stambeni prostor,
iznosi:

- 2.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu naknade za priključenje na sustav
javne odvodnje za stambenu građevinu
odnosno građevinsko zemljište,

- 2.000,00 kuna, za jednokratnu
uplatu naknade za priključenje više stambene
građevine, odnosno građevinskog zemljišta
na kojem je izgrađena ili se planira graditi
više stambena građevina, za svaku
samostalnu stambenu jedinicu (stan, lokal,
garaža ili slično).

4. Naknada za priključenje na sustav
javne vodoopskrbe, za razdoblje od 01. lipnja
do 30. rujna 2010. 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,
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- 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.

5.  Naknada za priključenje na
sustav javne odvodnje, za razdoblje od 01.
lipnja do 30. rujna 2010. godine, 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.

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

KLASA: 021-05/10-01/27
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 28. svibnja 2010.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković,v.r.

45.

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 10. sjednici održanoj 28.
svibnja 2010. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U
o imenovanju Povjerenstva za popis

birača

1. Imenuje 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,

ZORAN ČOP iz Pitomače, A.
Mihanovića 50, za zamjenika člana,
          IVANA DESKAR iz Starog Graca, M.
Gupca 32, za zamjenika člana.

2. Povjerenstvo će u skladu sa
člankom 34., 35. i 36. Zakona o popisima
birača izvršiti provjeru pravilnosti popisa
birača, odlučivati o zahtjevima građana za
upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje
ne uvaži Ured državne uprave Virovitičko -
podravske županije (nadležna služba).

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 dopunskih izbora za zamjenika
župana Virovitičko-podravske županije iz reda
pripadnika srpske nacionalne manjine.

6. Ova odluka objaviti će se u
«Službenim novinama» općine Pitomača.

KLASA: 021-05/10-01/32
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 28. svibnja 2010.
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  OPĆINA PITOMAČA
           OPĆINSKO VIJEĆE

   PREDSJEDNIK:
Mirko Pavleković, v.r.

46.

Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine“ RH, broj 10/97 i 107/07) i članka 40.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 5/09 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na
10. sjednici održanoj 28. svibnja 2010.
godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Pravilnik o

izmjeni Pravilnika o radu
zaposlenika Dječjeg vrtića „Potočnica“

Pitomača

1. Daje se suglasnost na Pravilnik o
izmjeni Pravilnika o radu zaposlenika Dječjeg
vrtića „Potočnica“ Pitomača.

2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu
zaposlenika Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača  stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenim novinama“ Općine
Pitomača.

KLASA: 021-05/10-01/31
URBROJ: 2189/16-10-1
Pitomača, 28. svibnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PITOMAČA

               PREDSJEDNIK:
                  Mirko Pavleković, v.r.

.

47.

Na temelju članka 55. Zakona o radu
(„Narodne novine“ RH, broj 149/09) i članka
54. Statuta Dječjeg vrtića „POTOČNICA“
Pitomača, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Pitomača na svojoj 4. sjednici
održanoj 07. travnja 2010. godine, donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA
O RADU ZAPOSLENIKA DJEČJEG VRTIĆA

“POTOČNICA“ PITOMAČA

Članak 1.
U članku 38. Pravilnika o radu

zaposlenika Dječjeg vrtića „Potočnica“
Pitomača, riječ „Poglavarstva“ zamjenjuje se
riječima „općinskog načelnika“.

Članak 2.
Članak 43. Pravilnika o radu mijenja

se i glasi:“Zaposlenik ima pravo na godišnji
odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna“.

Članak 3.
Članak 44. Pravilnika o radu mijenja

se i glasi:
„Ukupno trajanje godišnjeg odmora

određuje se na način da se radni dani unutar
četiri tjedna godišnjeg odmora uvećavaju za
zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama
1. do 3. članka 45. Pravilnika o radu.

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog

dana od dana objave u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA:022-02/10-01/04
URBROJ:2189/16-10-01
Pitomača, 07. travnja 2010.

      PREDSJEDNIK
  UPRAVNOG VIJEĆA:

Željka Begović, v.r.

Izdavač:
Općina Pitomača


