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Članak 3. 
 
 Ovaj Polugodišnji obračun Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine 
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

KLASA: 021-05/13-01/43 
URBROJ: 2189/16-13-1 

Pitomača, 11. rujna 2013. 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                          PREDSJEDNIK: 
                                                                                      Damir Begović,v.r. 

  
 

2. 
 

              Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 2/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici održanoj 11. rujna 
2013. godine, donijelo je  

Z A K L J U Č A K 

 
1. Prima se na znanje pregled zaduženja i naplate općinskih poreza za razdoblje od 

01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine i to: 

- porez na tvrtku odnosno naziv, 
- porez na potrošnju, 
- porez na reklame, 

- porez na kuće za odmor. 
 
2. Detaljni pregled zaduženja i naplate poreza sastavni je dio ovog zaključka. 

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

KLASA: 021-05/13-01/1 
URBROJ: 2189/16-13-2 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 PREDSJEDNIK:                             

                                      Damir Begović,v.r. 
  

 

3.  
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine  Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst) i Izvješća o radu načelnika Općine Pitomače, 
Općinsko vijeće na 2. sjednici, održanoj 11.  rujna 2013. godine, donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

 

 1. Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 
01. 01. do 30.06.2013. godine. 
 2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 
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 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
KLASA: 021-05/13-01/44 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013.           

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                           

             PREDSJEDNIK:                             
                           Damir Begović,v.r. 

  

4. 
                    

 Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici, 
održanoj 11. rujna  2013. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića «Potočnica» 
za razdoblje od 01. 01. do 30. 06.2013. godine 

 
 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. 
do 30.06.2013. godine u kojem su iskazani: 

     Planirani:       Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 
 

  2.720.000,00    1.344.559,10       49,43 

Rashodi: 
 

  2.720.000,00    1.232.228,16       45,30  

Razlika prihoda i rashoda: 
  

      112.330,94  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

        25.347,89  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

       137.678,83  

 

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 

30.06.2013. godine sastavni je dio ove Odluke. 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

KLASA: 021-05/13-01/45 
URBROJ: 2189/16-13-2 
Pitomača,11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                        

          PREDSJEDNIK: 
                                             Damir Begović,v.r. 
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6.                                            

            

Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici 

održanoj 11. rujna 2012. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja 
do 30. lipnja 2013. godine. 

 
2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
 

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

KLASA: 021-05/13-01/46 
URBROJ: 2189/16-13-2 
Pitomača, 11. rujna 2013.          

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                            
                            

          PREDSJEDNIK: 
                                                                 Damir Begović,v.r. 

 

 7. 
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici, 
održanoj 11. rujna 2013. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o usvajanju Financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice Pitomača 
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2013. godine 

 
 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 

01.01. do 30.06.2013. godine u kojem su iskazani: 
 

      Planirani:        Ostvareni:  % izvršenja 

 
Prihodi: 

 

   367.000,00      144.605,10       39,40 

Rashodi: 
 

   367.000,00      120.974,41       32,96 

Razlika prihoda i rashoda: 
  

           -        23.630,69  

Raspoloživa sredstva iz  
prethodne godine 

         3.109,89  

Stanje sredstava sa  
30.06.2013. 

        26.740,58  
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2. Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 
30.06.2013. godine sastavni je dio ove Odluke. 
  

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 

 
KLASA: 021-05/13-01/47 
URBROJ: 2189/16-13-2 

Pitomača, 11. rujna 2013. 
                             OPĆINA PITOMAČA 

                         OPĆINSKO VIJEĆE    

                                    
                                    PREDSJEDNIK:                             

                                                  Damir Begović,v.r. 
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8. 
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9. 
 

Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 2. sjednici 
održanoj 11. rujna 2013. godine, donijelo je  

  
Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. 
siječnja do 30. lipnja 2013. godine. 

 

2. Izvješće je sastavni dio ovog zaključka. 
 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 

 
 
KLASA: 021-05/13-01/48 

URBROJ: 2189/16-13-2 
Pitomača, 11. rujna 2013.            
 

OPĆINA PITOMAČA 
  OPĆINSKO VIJEĆE                          

                          

                     PREDSJEDNIK: 
                                                         Damir Begović,v.r. 
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10. 
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Članak 2. 
 Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2013. godinu stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/13-01/48      
URBROJ: 2189/16-13-1    
Pitomača, 11. rujna 2013. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

 
                                                                         PREDSJEDNIK:                             
                 Damir Begović,v.r. 

 
 

 
11. 
 

Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" RH, broj 33/12) i 
članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - 
pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. 
godine, donosi 

 
 

IZMJENU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2013. GODINI 

 
Članak 1. 

U članku 2. stavku 1. Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području 
općine Pitomača u 2013. godini («Službene novine» Općine Pitomača broj 8/12), iznos 
«497.000,00» zamjenjuje se iznosom «520.000,00», a riječi u zagradi «slovima: četiristo 
devedeset sedam tisuća kuna» zamjenjuju se riječima: «petsto dvadeset tisuća kuna». 

 
Članak 2. 

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/13-01/50 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                                      PREDSJEDNIK:
                                Damir Begović,v.r. 
 
12.           
          
            Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ RH, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
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pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 28. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, 
donosi 
 

 
IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2013. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 Članak 2. Programa održavanja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na 
području općine Pitomača za 2013. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 8/12) 
mijenja se i glasi:  
 «Sredstva za ostvarivanje programa objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu planirana su u iznosu od 1.300.000,00 kuna (slovima: milijun tristo tisuća 
kuna), a osigurati će se iz slijedećih izvora: 
 
- komunalna naknada 1.150.000,00 kuna 
- ostali prihodi proračuna    150.000,00 kuna 
 

Članak 2. 
 U članku 3., tablica u stavku 1. mijenja se i glasi: 
 

Rb. Opis poslova: Planirana 
vrijednost: 

1. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 
RADOVI NA ODRŽAVANJU I UREĐENJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 
1.1. Čišćenje i održavanje travnatih površina  
1.2. Održavanje ukrasnog i ostalog grmlja  
1.3. Održavanje živih ograda  
2.4. Ureñivanje drveća  
1.5. Održavanje cvjetnih gredica   
1.6. Održavanje staza i parkovnih elemenata  
1.7. Sadnja trajnog raslinja  
1.8. Održavanje javnih zelenih površina malčiranjem  
1.9. Održavanje zelenih površina dječjih igrališta  
1.10. Održavanje spomenika i spomen-obilježja  
RADOVI NA ODRŽAVANJU JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA 
1.11. Ručno čišćenje javno-prometnih površina  
1.12. Svakodnevno pražnjenje košarica za smeće  

                                                                          U K U P N O: 50.000,00 kuna 
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  

2.1. 
Šljunčanje nerazvrstanih cesta, strojno planiranje, iskop 
zemljanog materijala sa izradom pokosa kod proširenja  
trupa cesta  

 

2.2. Sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom tampona,  
krpanje udarnih rupa nerazvrstanih cesta  
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2.3. Košnja bankina uz nerazvrstane ceste   
2.4. Postava vertikalne i horizontalne signalizacije  
2.5. Zimska služba  

                                                                          U K U P N O: 490.000,00 kuna 
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
3.1. Čišćenje kanala i potoka  
3.2. Iskop i održavanje odvodnih kanala  

3.3. 

Čišćenje i odštopavanje slivnika, izrada šahta, revizionih 
okana i slivnika, zacjevljivanje kanala oborinskih voda,  
izrada asfaltnih muldi, betonskih kanalica i postava  
rubnjaka, zamjena i popravak cijevnih propusta, nabava 
 i postava usporivača prometa, izgradnja ograda  
uz nerazvrstane ceste 

 

                                                                          U K U P N O: 150.000,00 kuna 
4. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNE RASVJETE 
4.1. Materijal i usluge održavanja javne rasvjete  
4.2. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu  
4.3. Božićno i novogodišnje ureñenje   

                                                                           U K U P N O:  560.000,00 kuna 
5. ODRŽAVANJE GROBLJA  
5.1. Održavanje groblja i mrtvačnica  

                                                                           U K U P N O:  50.000,00 kuna 
                                                                       S V E U K U P N O:    1.300.000,00 kuna 

 
  

Članak 3. 
             Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/13-01/51 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                      PREDSJEDNIK:
                                        Damir Begović.v.r. 

                                                               
                

13. 
     

           Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ RH, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 28. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/3 - pročišćeni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Pitomača, na svojoj 2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, donosi 
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IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2013. GODINU 

 
Članak 1. 

           U  članku 3. stavku 2. Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području općine Pitomača za 2013. godinu («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 8/12), iznos «1.730.000,00» zamjenjuje se iznosom «1.350.000,00». 
 

Članak 2. 
 U članku 5. stavku 2. iznos «200.000,00» zamjenjuje se iznosom «100.000,00». 
 U članku 5. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
 
Rb. Naziv objekta ili ureñaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. NERAZVRSTANE CESTE 

1. 
Cestovni spoj Ulice Petra Zrinskog i 
odvojka Ulice Ljudevita Gaja u 
Pitomači  

Izgradnja  

2. Odvojak u Sedlarici Ureñenje  
                                                                      U K U P N O: 30.000,00 kuna 

2. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. Nogostup u Pitomači (Ulica Ljudevita 
Gaja) Izgradnja  

2.  Nogostup u Kladarama Izgradnja  

3. Parkiralište na Trgu kralja Tomislava 
(u dvorištu PIOP-a) Ureñenje  

                                                                      U K U P N O: 40.000,00 kuna 
3. JAVNE ZELENE POVRŠINE 
1. Dječja i sportska igrališta Izgradnja  
2. Park maturanata Ureñenje  

                                                                        U K U P N O:  20.000,00 kuna 
4. JAVNI OBJEKTI I UREĐAJI 
1. Tržnica na malo u Pitomači Ureñenje  

                                                                         U K U P N O:   10.000,00 kuna 
                                                                      S V E U K U P N O: 100.000,00 kuna 

Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
 

Članak 3. 
 U članku 7. stavku 2. iznos «500.000,00» zamjenjuje se iznosom «400.000,00». 
 U članku 7. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi: 
 
 
 Rb. Naziv objekta ili ureñaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 

1. 
Vodosprema i vodoopskrbni sustav 
naselja Sedlarica, Turnašica i 
Otrovanec 

Izgradnja  
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                                                                         U K U P N O:      400.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 
 

Članak 4. 
 U članku 8. stavku 2. iznos «500.000,00» zamjenjuje se iznosom «300.000,00». 
 U članku 8. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili ureñaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

1. 
Kanalizacijski sustav dijela naselja  
Pitomača (Dravska ulica, Vinogradska 
ulica) 

Izgradnja  

                                                                        U K U P N O: 300.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Hrvatske vode, Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača 
 

Članak 5. 
 U članku 10. stavku 2. iznos «280.000,00» zamjenjuje se iznosom «200.000,00». 
 U članku 10. tablica u stavku 2. mijenja se i glasi:  
 
Rb. Naziv objekta ili ureñaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
1. SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA KLISA 

1. Odlagalište komunalnog otpada 
Klisa Sanacija  

2. Komposište Izgradnja  

3. Nabava opreme za selektivno 
prikupljanje komunalnog otpada Nabava  

4. Sufinanciranje postave solarnih 
kolektora Nabava  

                                                                          U K U P N O: 200.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općina Pitomača  
Ostali izvori - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Komunalno Pitomača d.o.o. 
Pitomača 
 

Članak 6. 
             Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
KLASA: 021-05/13-01/52 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                      PREDSJEDNIK:
                                                  Damir Begović,v.r. 
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14. 
 
 Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 2. sjednici 
Općinskog vijeća Općine Pitomača održanoj dana 11. rujna 2013. godine donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u vlasništvu Općine Pitomača 
 

Članak 1.  
 Ovom Odlukom utvrñuju se nekretnine za prodaju putem javnog natječaja u 
vlasništvu Općine Pitomača kako slijedi:  
 
 1. Prizemna stambena grañevina sa pripadajućim zemljištem koju čini čestica 101 
površine 221 m2 (netto grañevinska površina iznosi 85,80 m2) upisana u z.k. ul. br. 367 
k.o. Stari Gradac. 
     Početna kupoprodajna cijena utvrñuje se u iznosu od 88.000,00 kuna. 
 
           2. Izgrañeno i neizgrañeno grañevinsko zemljište, te poljoprivredno zemljište u 
naselju Stari Gradac, a čine ga čestica 1433/3 površine 1007 čhv upisana u z.k. ul. br. 1021 
k.o. Stari Gradac i čestice 282/2 površine 345 čhv, 283/2 površine 405 čhv i 285 površine 
184 čhv upisane u z.k.ul. br. 10 k.o. Stari Gradac. 
      Početna kupoprodajna cijena utvrñuje se u iznosu od 39.000,00 kuna. 
 
        3. Neizgrañeno grañevinsko zemljište u naselju Stari Gradac, kojega čini čestica 
1241/1 površine 689 čhv upisana u z.k. ul. br. 644 k.o. Stari Gradac. 
      Početna kupoprodajna cijena utvrñuje se u iznosu od 7.000,00 kuna. 
 
 4. Poljoprivredno zemljište locirano van grañevinske zone naselja Stari Gradac, a čini 
ga čestica 2094/3  površine 743 čhv upisana u z.k. ul. br. 1652 k.o. Stari Gradac. 
           
   
 Početna kupoprodajna cijena utvrñuje se u iznosu od 4.100,00 kuna. 
 
 5. Poljoprivredo zemljište u predjelu Klaino brdo, a čini ga čestica 2617  površine 
256 čhv upisana u z.k. ul. br. 1296 k.o. Vukosavljevica. 
           Početna kupoprodajna cijena utvrñuje se u iznosu od 1.900,00 kuna. 
 
NAPOMENA: 
 Za nekretnine navedene pod točkom 2. i 3. ove Odluke, zabilježene su tražbine u 
korist RH Ministarstva rada i socijalne skrbi odnosno potraživanje Centra za socijalnu skrb 
Virovitica, ali su iste u postupku brisanja. 
 Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu „viñeno-kupljeno“, što isključuje sve 
naknadne prigovore kupca. 
 

Članak 2.  
 Natječaj se provodi prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.  
 Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača koje će 
Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrñenim 
prijedlogom najpovoljnijih ponuditelja. 
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 Pri odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo iz prethodnog stavka rukovoditi će se 
kriterijem najviše ponuñene cijene. 

 
Članak 3. 

 Za članove Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke imenuju se: 
- Ivan Erhatić iz Dinjevca, S. Radića 16a, 
- Mirko Pavleković iz Otrovanca 30, 
- Danijel Petković iz Pitomače, Dravska 30. 

 
Članak 4. 

 Jamčevina za sudjelovanje na javnom natječaju iznosi 10% od početne cijene i 
uplaćuje se posebno za svaku pojedinu nekretninu koja se izlaže prodaji. 
 Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pitomača, IBAN: 
HR7624120091833200005, s pozivom na broj HR68 7706-OIB, do isteka roka za 
podnošenje ponuda. 
 

Članak 5. 
 Javni natječaj traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu „Virovitički list“. 

 
Članak 6. 

 Ugovori o kupoprodaji sklapaju se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja Odluke iz 
prethodnog stavka i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku, 
ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim ugovorom, gube pravo na 
povrat uplaćene jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na javnom natječaju. 
 Rok za plaćanje ugovorene cijene bitan je sastojak ugovora, a u slučaju propuštanja 
tog roka nastupaju pravne posljedice predviñene odredbom članka 361. Zakona o obveznim 
odnosima. 
 Troškove solemnizacije, ovjere i zemljišnoknjižne provedbe ugovora snosi kupac. 
 

Članak 7. 
 Kupoprodajnu cijenu u koju se uračunava plaćena jamčevina, kupac plaća u roku od 
30 dana od dana sklapanja ugovora. 
 

Članak 8. 
 Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), 
Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 
javnom glasilu.  
 U cilju zakonom utvrñene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje sve 
donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrat će se da je ponuditelj podnošenjem ponude koja 
sadrži njegove osobne podatke na ovaj javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za 
njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i 
u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 

Članak 9. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
 



Broj 7                                              «SLUŽBENE NOVINE»                    Strana  52 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/53 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
PREDSJEDNIK: 

                                                                                                       Damir Begović,v.r. 
 

15. 

 Na temelju članka 100. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji («Narodne novine», 
broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine donosi 
  

O D L U K U 
O DONOŠENJU CILJANIH II. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PITOMAČA 
  
  
I. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Donose se ciljane II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Pitomača 
(u daljnjem tekstu PPUO) u granicama obuhvata odreñenim planom šireg područja i 
kartografskim prikazima ovog PPUO veličine  158,14 km2. 
 

Članak 2. 
 Izmjene i dopune PPUO sadržane su u dvije knjige, koju je izradio stručni izrañivač 
Vtc-projekt d.o.o. Virovitica. 
 

Članak 3. 
 Izmjene i dopune PPUO sadrže: 
 
KNJIGA 1 
TEKSTUALNI DIO 
I IZMJENE I DOPUNE: 
1. 1. Polazišta, 1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke, 1.1.2.3. Područja pretežitih 

djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse, i) Eksploatacija mineralnih sirovina, 
Tablica 22a. 

2. 2. Ciljevi  prostornog razvoja i ureñenja, 2.3. Ciljevi prostornog ureñenja naselja na 
području Općine, 2.3.2. Utvrñivanje grañevinskih područja naselja u odnosu na 
postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrañenost, iskorištenost i 
gustoću izgrañenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i 
kulturno-povijesnih cjelina Tablica 29., 30. i 31. 

3. 3. Plan prostornog ureñenja, 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje 
površina, 3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrañene 
strukture van naselja: poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i 
ostale površine) Zbirna tablica 3.a  
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4. 3. Plan prostornog ureñenja, 3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje 

površina, 3.2.2. Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i cjeline 
(prirodni resursi, krajobraz, prirodne vrijednosti i kulturno-povijesne cjeline) Zbirna 
tablica 3.b  

 
 
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pročišćeni tekst  
 
GRAFIČKI DIO 

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25 0000 
1. Korištenje i namjena površina 
2. Infrastruktura i  
3. Uvjeti korištenja, ureñenja i zaštita prirode 
 
Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000 

      4. Grañevinska područja naselja  
      4.1.a. Grañevinsko područje naselja Pitomača -jug 
      4.1.c. Grañevinsko područje naselja Pitomača - Đuretina/Šašnato polje 
      4.4. Grañevinsko područje naselja Kladare 
      4. 5. Grañevinsko područje naselja Križnica 
      4. 6. Grañevinsko područje naselja Mala Črešnjevica 
      4. 8.Grañevinsko područje naselja Sedlarica 
      4.12. Grañevinsko područje naselja Velika Črešnjevica 
 
KNJIGA 2 
PRILOZI 
Obrazloženje prostornog plana 
Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja 
Popis sektorskih dokumenata i propisa 
Zahtjevi i mišljenja  
Izviješće o javnoj raspravi 
Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana 
Sažetak za javnost 
Isprave 
 
 
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 

Članak 4. 
 U Poglavlju 4. Odredbe za provoñenje u članku 5 u točki 1.2.2. iza riječi 
„uključujući“ dodaju se riječi „edukativne sadržaje“ i zarez. 
 

Članak 5. 
 Iza članka 5. dodaje se novo poglavlje „1.2.1. Površine zatečene izgradnje“ i članak 
6. koji glasi: 
„Površine zatečene izgradnje predstavljaju 
izdvojene dijelove grañevnog područja naselja na kojima je u trenutku izrade ovog Plana 
zatečena izgradnja.“ 
 

Članak 6. 
 Poglavlje „1.2.a.“ postaje poglavlje „1.2.2.“, članak 6. postaje članak 7. 
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Članak 7. 
 U članku 6a. koji postaje članak 8. u stavku 2. točka 2. riječi „za šume isključivo 
osnovne namjene“ zamjenjuju se riječima „šuma (gospodarske šume, zaštitne šume i šume 
posebne namjene)“ 
 U točki 4. riječi „zdravstvenu i“ brišu se, a iza riječi „namjenu“ dodaju se riječi 
„ugostiteljsko-turističku namjenu“ 
 U točki 5. ispred riječi „vodne površine“ dodaju se riječi „inundacijsko područje“ i 
zarez 
 Točka 10. briše se. 
 Točke 11. i 12. postaju točke 10. i 11. 
 

Članak 8. 
 Članci 7. i 8. postaju članci 9. i 10. 
 

Članak 9. 
 U nazivu poglavlja 1.3.2. riječi „za šume isključivo osnovne namjene“ zamjenjuju se 
riječju „šuma“. Članak 9. postaje članak 11. 
 

Članak 10. 
 U članku 10. koji postaje članak 12. iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi 
„eksploataciju energetskih sirovina i termalne vode“. Točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 
5. 
 

Članak 11. 
 Naziv poglavlja 1.3.4. mijenja se i glasi: „Površine za športsko-rekreativnu i 
ugostiteljsko-turističku namjenu“. 
 Članak 11. koji postaje članak 13. mijenja se i glasi: 

„Površine za športsko-rekreativnu namjenu su površine na kojima se mogu planirati, 
športski i rekreativni te ugostiteljsko turistički sadržaji i zdravstveni sadržaji u funkciji 
osnovne namjene.  

Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu su površine na kojima se mogu 
planirati, ugostiteljsko turistički sadržaji te športski i rekreativni i zdravstveni sadržaji u 
funkciji osnovne namjene. „ 
 

Članak 12. 
 U nazivu poglavlja 1.3.5. riječi „Inundacijski pojasi“ mijenjaju se riječima 
„Inundacijsko područje“. 
 Članak 12. koji postaje članak 14. mijenja se i glasi: 

„Inundacijsko područje je prostor primjene posebnih propisa, a za potrebe 
upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim 
vodama, utvrñuje se i koristi sukladno odredbama Zakona o vodama. 

Vanjsku granicu ureñenog i neureñenog inundacijskog područja utvrñuje 
Ministarstvo na prijedlog Hrvatskih voda.  

Granice inundacijskog područja ucrtavaju se u katastarske planove i planove 
prostornog ureñenja, sukladno Zakonu o vodama. 

Vodni prostor podijeljen je na vodotoke, kanale, ribnjake, akumulacije i retencije. 
Podjela vodotoka od I. do IV. reda prikazana je na karti 2. Infrastrukturni sustavi.  

Kategorizacija voda prikazana je na kartografskom prikazu 3. Uvjeti za korištenje i 
zaštitu prostora. Kategorizacija voda će se odrediti u Županijskom planu za zaštitu voda. 

Namjena vodnog prostora je odreñena i ne može se mijenjati u prostornim 
planovima užeg područja.  
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Za precizno utvrñivanje prostornog položaja, oblika i granica brdskih akumulacija i 
retencija nužna su dodatna istraživanja s posebnim naglaskom na zaštitu od bujica i 
poplava te na navodnjavanje, u skladu sa zakonskim propisima.  

Mogući načini korištenja voda utvrñeni su Zakonom o vodama. Prostornim planom 
županije dozvoljava se mogućnost korištenja i u rekreacijske te slične svrhe, kao i za 
navodnjavanje, ako je to spojivo s osnovnim načinima korištenja, te ukoliko se 
dokumentacijom dokaže da to korištenje neće utjecati na osnovno korištenje.” 

 
Članak 13. 

 Članak 13. postaje članak 15. 
 

Članak 14. 
 U članku 14. koji postaje članak 16. riječ „tehnološkog“ briše se. 
 

Članak 15. 
 Poglavlje 1.3.8. i članak 15. brišu se. 
 

Članak 16. 
 Članak 16. postaje članak 17. 
 

Članak 17. 
 Poglavlje 1.3.10. i članak 17. brišu se. 
 

Članak 18. 
 U članku 19. stavak 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi: „površine za 
obnovljive izvore energije“. 
 Točke 7., 8., 9. i 10. postaju točke 8., 9., 10. i 11. 

Članak 19. 
 Članak 26. mijenja se i glasi: 

„Izgrañeni dio utvrñuje se na način da se iz ukupnog grañevinskog područja izuzme 
svaka neizgrañena i neureñena površina bez pristupa na javnu prometnicu.“ 
 

Članak 20. 
 U članku 28. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

„Zgradom se smatra svaki objekt za čiju je izgradnju potrebna grañevna dozvola ili 
drugo odobrenje za gradnju.“ 

 
Članak 21. 

 U članku 30. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koje glase: 
„Koeficijent izgrañenosti grañevne čestice (kig) izračunava se kao odnos izgrañene 

površine zemljišta pod grañevinom i ukupne površine grañevne čestice. Zemljište pod 
grañevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova grañevine na grañevnu česticu, 
uključujući i terase u prizemlju grañevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže i 
ako nisu u razini okolnog terena. 

Površina pomoćne grañevine uračunava se u površinu izgrañenosti grañevne 
čestice.  
 Izuzetno, za postojeće višestambene grañevine, te za TS 10(20)/0,4 kV instalirane 
snage do 2x1000 kVA ukupna izgrañenost grañevne čestice može biti istovjetna s 
površinom grañevne čestice.“ 
 

Članak 22. 
 Članak 32.a. mijenja se i glasi: 
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„Granice obuhvata izdvojenih grañevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene 
ucrtane su na kartografskim prikazima ovog Plana kao ugostiteljsko-turističke zone i to: 
  

naziv 
maksimaln
a površina 
(ha) 

namjena 
(oznaka) 

maksimaln
i broj 
kreveta 
(kom) 

izgrañeno
/ 
neizgrañeno 

1. UT zona „Aršanjski 
vinogradi“ 

66,0 T5 60 djelomično 

2. UT zona „Otrovanski 
breg“ 

54,00 T5 60 djelomično 

3. UT zona „Goričke“ 2,6 T5 10 djelomično 
4. UT „Ružino vrelo“ 3,0 T2, T5 50 neizgrañeno 

T2 - turističko naselje,  T5 - ostala ugostiteljsko-turistička ponuda  
 

U zonama koje imaju oznaku „T“ mogu se organizirati Zakonom utvrñeni sadržaji 
ugostiteljsko-turističke namjene odnosno: T2-turističko naselje, T5-ostala ugostiteljsko 
turistička područja vezana uz seoski turizam i/ili gospodarsku djelatnost vinarstva, 
podrumarstva, voćarstva, ribarstva i sl. 

U zoni UT „Ružino vrelo“ omogućeno je više načina korištenja, pri čemu se 
primjenjuju kriteriji koji su u skladu s ostalim odredbama ovog Plana.  

Pristup na grañevinsku česticu odreñen je čl. 29. ovih Odredbi. 
Veličina, oblik i izgrañenost grañevinskih čestica za gradnju grañevina ugostiteljsko-

turističke namjene unutar izdvojenog grañevinskog područja moraju biti takvi da 
omogućuju njeno korištenje i gradnju u skladu sa odredbama za provoñenje Plana. 
Minimalne veličine grañevinskih čestica za izgradnju odreñuju se za:  

 
Način 
gradnje 
grañevina 

minimalna 
širina 
čestice 

minimalna 
dubina 
čestice 

minimalna 
površina 
čestice 

ukupna 
izgrañenost 
grañevinske 
čestice 

 (m) (m) (m2) max. 
samostojeće grañevine 
- prizemna grañevina 14 25 350 50% 
- jednokatna 

grañevina 
16 25 400 50% 

 
Iznimno, kod zamjene postojeće grañevine novom, odnosno u slučaju interpolacije 

u izgrañenim dijelovima zone, nova se grañevina može graditi na postojećoj grañevinskoj 
čestici manje veličine (površine, širine i dubine) od propisane stavkom 3. ovog članka, pod 
uvjetom da je veličina te grañevine i njena lokacija u skladu s ostalim odredbama. 

Granice obuhvata izdvojenih grañevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene 
ucrtane su na kartografskim prikazima ovog Plana kao sportsko-rekreacijske  zone i to:  

 
  

naziv 
maksimalna 
površina 
(ha) 

namjena 
(oznaka) 

maksimalni broj 
kreveta (kom) 

1. ŠR zona „Razlev“ 4,5 R2 / 
1. ŠR zona „Križnica“ 3,0 R5 / 
1. ŠR zona „Širine“ 10,0 R5 / 

R2 - jahački centar, R5 - športski centar 
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Izgradnja u sportsko-rekreacijskim zonama dozvoljena je prema odredbama iz 
poglavlja 2.3.3. Grañevine u funkciji športa i rekreacije.“ 
 

Članak 23. 
 U članku 44. tablice 1. i 2. u stavku 3. zamjenjuju se tablicom koja glasi: 
 
„ 

Koeficijent 
(za 1 grlo) Naziv 

Dozvoljeni broj komada 
(u slučaju uzgoja samo jedne 
vrste) 

1,00 odrasla goveda starija od 24 
mjeseca 

50 

1,40 rasplodni bikovi 35 
0,60 goveda 12-24 mjeseci 83 
0,30 goveda 6-12 mjeseci 166 
0,15 telad 333 
0,30 krmače+ prasad 166 
0,40 nerasti 125 
0,13 svinje u tovu od 25-110 kg 384 
0,02 odojci 2500 
1,20 teški konji 41 
0,50 ždrebad 100 
0,10 ovce i koze 500 
0,05 janjad, jarad 1000 
0,02 purani 2500 
0,004 kokoši, nesilice 12500 
0,0025 tovni pilići 20000 
0,002 kunići i pernata divljač 25000 

„ 
Iza tablice dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„Za druge životinjske vrste ( npr. krznaši i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrñuje 
se Programom o namjeravanim ulaganjima.“ 

Stavak 4. postaje stavak 5. 
 

Članak 24. 
U članku 54. stavak 4. „Za grañevine povremenog stanovanja u zonama vikend 

naselja obavezna je izgradnja na regulacionom pravcu.“ briše se.  
Stavak 5. postaje stavak 4.  
 

Članak 25. 
Članak 68. mijenja se i glasi: 

 „Meñusobni razmak grañevina može biti i manji od propisanoga prethodnim 
člankom, ukoliko se radi o već izgrañenim grañevinskim česticama i neizgrañenim 
grañevinskim česticama u izgrañenom dijelu grañevinskog područja, pod uvjetom da je 
tehničkom dokumentacijom dokazano:  
- da konstrukcija grañevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih 

nepogoda, 
- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje grañevine neće ugroziti živote ljudi, niti 

izazvati oštećenje na susjednim grañevinama“. 
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Članak 26. 
U članku 77. u stavku 2. u crtici 15. iza riječi „krovištima“ dodaju se riječi „i 

pročeljima“. 
 

Članak 27. 
U članku 84. zarez i riječi “što se u skladu s člankom 42. Zakona o prostornom 

ureñenju“ zamjenjuju se riječima „koje se“. 
 

Članak 28. 
 U članku 85. u crtici 1. dodaje se zarez i riječi“ uključujući grañevine za proizvodnju 
obnovljivih izvora energije“. 
 Crtica 2. mijenja se i glasi: „grañevine u funkciji ugostiteljsko-turističke djelatnosti“. 
 U crtici 4. dodaju se riječi „i gospodarenja šumama“. 
 Crtica 5. „grañevine u funkciji turističke djelatnosti“ briše se. 
 Crtice 6-19. postaju crtice 5-18. 
 U crtici 20. koja postaje crtica 19. ispred riječi „mrtvačnice“ dodaju se riječi „groblja 
i“. 
 

Članak 29. 
 Članak 86. mijenja se i glasi: 
 „Ovim planom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, te na 
kartografskim prikazima 4. Grañevinska područja naselja prikazane zone zatečene izgradnje 
zadržavaju se kao izdvojeni dio grañevinskog područja.“ 
 

Članak 30. 
 U članku 87. riječi „u skladu s člankom 42. Zakona o prostornom ureñenju“ brišu se. 
 U točki 2. dodaje se crtica 4. koja glasi:  
 „- grañevine za proizvodnju električne/toplinske energije iz obnovljivih izvora 
energije uključujući izgradnju transformatorskih stanica/rasklopišta mogućeg nazivnog 
napona od 1kV do 35 kV s pripadnom elektroenergetskom mrežom istih naponskih razina 
za prihvat dijela ili cjelokupne proizvedene električne energije u distribucijski sustav, 
odnosno toplovoda, te ostale pripadajuće infrastrukture za prihvat dijela ili sveukupno 
proizvedene toplinske energije.“ 
 

Članak 31. 
 U nazivu poglavlja 2.3.2. riječ “zdravstvene“ zamjenjuje se riječju „ugostiteljsko-
turističke“. 
 

Članak 32. 
 Članak 88. mijenja se i glasi: 

„Grañevine namijenjene za ugostiteljsko-turističke djelatnosti mogu se graditi u 
izdvojenim grañevinskim područjima izvan naselja na lokacijama koje pružaju prirodne 
pogodnosti za njihov razvitak (termalni izvori, područja kvalitetnog zraka i sl.) označene 
ovim planom kao zone za ugostiteljsko turističku namjenu. U ovim zonama dozvoljeno je 
graditi i grañevine zdravstvene namjene i/ili športsko rekreativne namjene u funkciji 
osnovne namjene. 

Smještaj grañevina na parceli i njihovo oblikovanje, izvesti u sladu sa važećim 
zakonskim propisima te ovim Odredbama.“ 
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Članak 33. 
 U članku 89. riječ „zdravstveni“ zamjenjuje se riječju „ugostiteljsko-turistički“. U 
crtici 1. riječ „zdravstvenih“ zamjenjuje se riječju „ugostiteljsko-turističkih“ i riječ 
“zdravstvene“ briše se. 
 

Članak 34. 
 Članak 90. mijenja se i glasi: 

„Grañevine namijenjene za ugostiteljsko turistički sadržaj u svom sastavu mogu 
imati: 

� grañevine zdravstvene namjene u funkciji osnovne namjene, 
� prostore namijenjen za rekreaciju korisnika usluga vezanu uz osnovnu djelatnost 

pružanja usluga, ovisno o tipu djelatnosti (bazene, trim staze i sl.), 
Ove prostore mogu koristiti i grañani koji nisu korisnici usluga kompleksa.” 

 
Članak 35. 

 U članku 92. riječ „zdravstvene“ briše se. 
 

Članak 36. 
 U članku 93. riječ „zdravstveni“ zamjenjuje se riječju „ugostiteljsko-turistički“. Crtica 
4. briše se. 
 

Članak 37. 
 U članku 94. riječ „su“ zamjenjuje se riječju „se“. 
 
 

Članak 38. 
 Članak 98. mijenja se i glasi: 

„Prostori za športsko-rekreativne djelatnosti mogu se planirati u izdvojenim 
grañevinskim područjima izvan naselja, prvenstveno u okviru rekreacijskih sadržaja na 
lokacijama koje pružaju prirodne pogodnosti, označene ovim planom kao zone za športsko-
rekreativnu namjenu. U ovim zonama dozvoljeno je graditi i grañevine zdravstvene 
namjene i/ili ugostiteljsko-turističke namjene u funkciji osnovne namjene. 

Smještaj grañevina na parceli i njihovo oblikovanje, izvesti u sladu sa važećim 
zakonskim propisima te ovim Odredbama.“ 
 

Članak 39. 
 U članku 100. dodaje se crtica koja glasi: 

� „grañevine zdravstvene namjene u funkciji osnovne namjene”. 
 

Članak 40. 
 Naslov 2.3.5. Grañevine u funkciji turističke djelatnosti i članci 104. i 105. brišu se. 

Članak 41. 
 Naslov 2.3.6. postaje 2.3.5. i članak 106. postaje članak 104. 
  

Članak 42. 
 Naslov 2.3.7. postaje 2.3.6. i članak 107. postaje članak 105. 
  

Članak 43. 
 U članku 108. koji postaje članak 106. stavak 2. briše se. 

 
Članak 44. 

 Članak 109. postaje članak 107. 
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Članak 45. 
 Članak 110. koji postaje članak 108. mijenja se i glasi: 

“Dozvoljava se odobrenje istražnih prostora, te nakon izrade potrebnih, zakonski 
propisanih dokumenata, otvaranje i korištenje novih eksploatacijskih polja na područjima 
ležišta mineralnih sirovina, odnosno mogućih istražnih prostora unutar površina označenih u 
grafičkom dijelu plana, a sukladno Studiji gospodarenja mineralnim i energetskim 
sirovinama na području Virovitičko-podravske županije. 

 
Istražni prostori mineralnih sirovina su: 
 
JLS Naziv istražnog 

prostora 
vrsta mineralnih sirovina Površi

na 
(cca u 
ha) 

Ozna
ka 

Pitomača Širine tehničko-grañevni kamen 
i/ili grañevni pijesak i 
šljunak 

318,8 Ex-1 

Pitomača Babičanka tehničko-grañevni kamen 
i/ili grañevni pijesak i 
šljunak 

31,3 Ex-2 

 
Prenamjena istražnog prostora „Babičanka“(Ex-2) u eksploatacijsko polje moguća je 

bez izmjene ovog Plana, ukoliko ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve i pod uvjetom 
da su u skladu s posebnim propisima, osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša 
i krajobraznih vrijednosti prostora, te posebnim uvjetima Hrvatskih šuma. 

Prenamjena istražnog prostora „Širine“ (Ex-1) u eksploatacijsko polje moguća je 
isključivo kroz postupak donošenja PPPPO Regionalni park Mura-Drava. 

Prostori za istraživanje mineralnih sirovina označeni su u Kartografskom prikazu 3. 
Uvjeti za korištenje, ureñenje i zaštitu prostora. Na ovim prostorima dozvoljeno je provesti 
istraživanja u svrhu otvaranja novih eksploatacijskih polja, koja se moraju planirati kroz 
Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.“ 
 

Članak 46. 
 Iza članka 108. dodaje se članak 109. koji glasi: 

„Zatečena nesanirana pozajmišta i napuštena eksploatacijska polja moraju se 
sanirati, revitalizirati i prenamijeniti u skladu s izrañenom dokumentacijom na načelima 
zaštite okoliša. 

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti okolnog terena i postupke uklapanja 
u okoliš.  

Svako sanirano pozajmište i napušteno eksploatacijsko polje mora imati definiranu 
namjenu površine (šume, livade, jezero...) nakon sanacije što je odreñeno Rudarskim 
projektom u skladu sa Zakonom o rudarstvu. 

Postojeća nesanirana pozajmišta i napuštena eksploatacijska polja mogu se 
eksploatirati isključivo u svrhu sanacije uz uvjete propisane zakonskim odredbama i 
odredbama ovog Plana.  

Prostori koji će biti zahvaćeni eksploatacijom u svrhu sanacije mogu biti iznositi 
najviše 10% od ranije degradiranog prostora na kojem se vršila eksploatacija za grañevni 
pijesak i šljunak, ciglarsku i keramičku glinu, odnosno 20% za tehničko-grañevni kamen. 

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena 
eksploatacijskih polja te ozelenjivanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i 
prenamjenu u površine druge namjene (šume, livade i sl.), a kod vodenih površina nastalih 
eksploatacijom ublažavanje dubina i ureñenje obala i pristupa jezerima.“ 
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Članak 47. 
 Članci 111. i 112. postaju članci 110. i 111. 
 

Članak 48. 
 Iza članka 111. dodaje se članak 112. koji glasi: 

„Postojeća eksploatacijska polja (bušotine) ugljikovodika EPU (nafte i plina) 
prikazane su kartografskom prikazu  1. Korištenje i namjena površina ovog Plana i to:  

 
JLS Naziv  

eksploatacijskog 
polja 

vrsta energetskih 
sirovina 

Površina
* 
(cca u 
ha) 

Ozna
ka 

Pitomača Kalinovac ugljikovodik EPU 866,80 Ep-1 
Pitomača, Špišić 
Bukovica, Lukač 

Stari Gradac ugljikovodik EPU 3104,23  Ep-2 

Pitomača Bilogora ugljikovodik EPU 2802,89  Ep-3 
* Površina iskazana u tablici je dio eksploatacijskog polja na području Općine  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U postojećim eksploatacijskim poljima dozvoljena je eksploatacija sukladno Rješenju o 
odobrenju eksploatacijskog polja. 

 Na cijelom području Općine moguće je istraživati stanje rezervi nafte i plina. 
 Nova eksploatacijska polja nafte i plina moraju biti planirana kroz Izmjenu i dopunu 

prostornog plana Virovitičko-podravske županije.” 
 

Članak 49. 
 Poglavlje 2.3.8. postaje poglavlje 2.3.7., a poglavlje 2.3.9. postaje poglavlje 2.3.8. 
 

Članak 50. 
 U članku 118. u stavku 2. iza riječi „seljačkom gospodarstvu“ dodaje se zarez i riječi 
„proizvodnju obnovljivih izvora energije“ 

Članak 51. 
 U članku 120. riječi „najmanje 10%, a“ brišu se. 
 

Članak 52. 
 U članku 121. u stavku 1. iza crtice 2. dodaje se nova crtica koja glasi: 

- „grañevine i pogoni za proizvodnju obnovljivih izvora energije“. 
 Crtice 3.,4. i 5. postaju crtice 4., 5. i 6. 
 

 

  Oznaka 
Stari Gradac plinska stanica Ep-2-1 
  bušotina Ep-2-2 
  bušotina Ep-2-3 
 bušotina Ep-2-4 
 bušotina Ep-2-5 
 bušotina Ep-2-6 
 bušotina Ep-2-7 
 bušotina Ep-2-8 
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Članak 53. 
 Poglavlje 2.3.10. postaje poglavlje 2.3.9. 
 

Članak 54. 
 U članku 125. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 „Površina čestice za grañevine iz stavka 1. ovog članka ne može biti manja od 
200m2/uvjetnom grlu, s najvećom izgrañenošću do 60%. Ukoliko je broj uvjetnih grla veći 
od 50 površina čestice za grañevine iz stavka 1. ovog članka ne mora biti veća od 10000 
m2, uz uvjet da je maksimalna izgrañenost 60%.“ 
 U stavku 3. brojka „6,0“ mijenja se brojkom „8,0“. 
 

Članak 55. 
 U članku 126. tablica 2. mijenja se i glasi:  
„ 

Vrsta stoke Koeficijent  Vrsta stoke Koeficijent 
odrasla goveda starija  
od 24 mjeseca 

1,00  teški konji 1,20 

rasplodni bikovi 1,40      
goveda od 12 do 24 
mjeseci. 

0,60  ždrebad 0,50 

goveda od  6 do 
12 mjeseci 

0,30  ovce i koze 0,10 

telad 0,15  janjad, jarad 0,05 
krmača + prasad 0,30  purani 0,02 
nerasti 0,4  kokoši nesilice 0,004 
svinje u tovu od 25 do 
110 kg. 

0,13 tovni pilići 0,0025 

odojci  0,02  kunići i pernata divljač 0,002 
„ 
 Iza tablice 2. dodaje se tekst koji glasi: 
 „Za druge životinjske vrste ( npr. krznaši i sl.) minimalni broj uvjetnih grla utvrñuje 
se Programom o namjeravanim ulaganjima.“ 
 

Članak 56. 
 Poglavlje 2.3.11. postaje poglavlje 2.3.10., poglavlje 2.3.12. postaje poglavlje 
2.3.11., poglavlje 2.3.13. postaje poglavlje 2.3.12., poglavlje 2.3.14. postaje 2.3.13., 
poglavlje 2.3.15.  
postaje 2.3.14., poglavlje 2.3.16. postaje 2.3.15., poglavlje 2.3.17. postaje 2.3.16., 
poglavlje 2.3.18. postaje 2.3.17. 

Članak 57. 
 U članku 137. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 

„Minimalna površina ribnjaka za športski ribolov je 0,1 ha, a minimalna dubina 
iskopa 2,0 m. Maksimalna dubina nije ograničena. 

Obalu iskopa ribnjaka obvezno izvesti pod kutom od najviše 60º.“ 
Stavak 4. postaje stavak 6. 
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: 
„Športsko-rekreacijski ribnjaci za športski ribolov, rade se prema uvjetima koji će se 

odrediti posebnom odlukom Općinskog vijeća, na temelju posebno izrañene dokumentacije 
u skladu sa Odredbama ovog plana.“ 
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Članak 58. 
 U članku 139., stavak 2. riječi „Općinskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječima 
„Općinskog načelnika“. 
 
 
 

Članak 59. 
 Poglavlje 2.3.19. postaje poglavlje 2.3.18., poglavlje 2.3.20. postaje poglavlje 
2.3.19. i mijenja se naziv u „Groblja i mrtvačnice“ 
 

Članak 60. 
 Članak 145. mijenja se i glasi: 

„Djelatnosti rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina smještavaju se i 
dozvoljavaju uz ležišta sirovina prema Studiji gospodarenja mineralnim i energetskim 
sirovinama na području Virovitičko-podravske županije, geološko-rudarskoj osnovi i 
programu razvoja, na područjima označenim u grafičkom dijelu Plana, te prema uvjetima iz 
poglavlja 2.3.6. ovih Odredbi. 

Nakon istražnih radova, za formiranje istražnog polja, te kasnije eksploatacijskog 
polja potrebno je iste planirati u Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-
podravske županije i PPUO Pitomača. 

Nakon završene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova, 
eksploatator je dužan dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju sanirati, revitalizirati ili 
prenamijeniti u skladu s izrañenom dokumentacijom na načelima zaštite okoliša, odnosno 
zemljište privesti svrsi odreñenoj u dokumentima prostornog ureñenja.  

Postojeća i planirana eksploatacijska polja ugljikovodika (nafte i/ili plina) označena 
su u kartografskom prikazu  1. Korištenje i namjena površina ovog Plana. Dozvoljeno ih je 
koristiti i proširivati uz uvjete propisane zakonskim odredbama. 

Prenamjena istražnih prostora u eksploatacijsko polje dozvoljena je ukoliko istražni 
prostor ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima 
o rudarstvu, i osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša i krajobraznih 
vrijednosti prostora.” 
 

Članak 61. 
 Članak 146. mijenja se i glasi: 

„Izgradnja grañevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti dozvoljena je 
na poljoprivrednim površinama prema uvjetima iz poglavlja 2.3.7., 2.3.8., 2.3.9., 2.3.10., 
2.3.11., 2.3.12., 2.3.13. 2.3.14., 2.3.15. i 2.3.16.. ovih Odredbi.“ 
 

Članak 62. 
 U članku 147. brojke „2.3.18.“ zamjenjuju se brojkama „2.3.17.“ 
 

Članak 63. 
 U članku 148. brojke „2.3.5.“ zamjenjuju se brojkama „2.3.2.“ 
 

Članak 64. 
 U članku 152. u crtici 3. dodaju se riječi „i vodne sustave“. 
 Iza crtice 3. dodaje se crtica 4. koja glasi: 

 „- površine za proizvodnju i prijenos obnovljivih izvora energije“. 
 

Članak 65. 
 U članku 170. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: 
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„Koridor magistralnog plinovoda za meñunarodni transport plina odreñen je na 
kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreže  i kartogramu 4.3. Energetski 
sustavi Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, u širini od 1000m obostrano od osi 
predložene trase, kao istražni koridor unutar kojeg će se odrediti točan položaj trase 
magistralnog plinovoda. Nakon utvrñivanja točnog položaja trase magistralnog plinovoda za 
meñunarodni transport plina odreñuje se zaštitni koridor iz stavka 1. ovog članka. 

Ishoñenje svih potrebnih akata za izgradnju magistralnog plinovoda za meñunarodni 
transport plina (lokacijska dozvola, grañevinska dozvola i dr.) izdavati će se temeljem 
Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.” 

Dozvoljeno je polaganje novog plinovoda Dravica - CPS Molve u koridoru postojećeg 
magistralnog plinovoda. 

Članak 66. 
 U nazivu poglavlja 5.6. riječ „elektroopskrbu“ zamjenjuje se riječima: „izgradnju 
sustava distribucije i opskrbe električnom energijom“ 

Članak 67. 
U članku 171. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Dozvoljava se mogućnost manje izmjene trasa 10(20), 35 i 110 kV mreže, te 

planirane TS 35 kV ukoliko je to nužno radi prilagodbe organizaciji prostora.” 
 

Članak 68. 
U članku 172. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Dozvoljava se mogućnost izgradnje TS 10(20)/0,4 kV ukoliko one i nisu ovim 

planom predviñene, budući da je njihov razmještaj u prostoru ovisan o stvarnim potrebama 
korisnika, te se ne može unaprijed predvidjeti.”  
 

Članak 69. 
U članku 173. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Unapreñenje i razvoj ostalih kapaciteta za prijenos i distribuciju električne energije 

predviña se u okviru postojećih i planiranih koridora i prostora, uključujući i planirani 
koridor Podravske brze ceste, uz minimalno potrebna proširenja radi prilagodbe tehničkim 
rješenjima, potrebama novoangažirane snage, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na 
terenu, radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.“  

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
„Dozvoljava se kabliranje postojećih dalekovoda u skladu s urbanom matricom 

naselja, te izmještanje izvan grañevnog područja.“ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 70. 
U članku 174. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 „EE vododove treba spuštati podzemno i gdje god je to tehnički moguće izmjestiti iz 
grañevinskog područja. Novi nadzemni distribucijski dalekovodi ne smiju se izvoditi preko 
grañevinskih područja, a postojeće je potrebno postupno zamjenjivati kabelskim.  
Ukoliko postojeći EE vodovi ipak prolaze nadzemno, pri prolasku preko grañevina, odnosno 
približavanja vodova grañevinama, vodovi odnosno grañevine moraju biti udaljene od 
vodova za minimalnu sigurnosnu visinu i udaljenost i to:“ 
 

Članak 71. 
 Iza članka 175. dodaje se novi naziv poglavlja „5.6.1. Površine za obnovljive 
izvore energije“ i članak 176. koji glasi:  
 „Planom se omogućava planiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju električne 
energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, 
sunce, biomasa i sl.). 
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Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske 
potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija može se predati u 
elektrodistribucijski sustav. Za omogućavanje preuzimanja viška ili ukupne proizvedene 
električne energije u distribucijski sustav nužno je omogućiti izgradnju elektroenergetskih 
postrojenja veličine i snage potrebne za prihvat proizvedene električne energije, kao i 
priključnih vodova za povezivanje s ostalom elektroenergetskom mrežom. 

Postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs 
koriste obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektor i/ili fotonaponske ćelije) mogu se 
graditi na grañevnim česticama unutar granica grañevinskog područja, sukladno posebnim 
propisima, pod uvjetom da njihova udaljenost od regulacijske linije iznosi minimalno 5,00 
m, a od dvorišnih meña minimalno 3,00m.  

Solarni kolektori i/ili fotonaponske ćelije mogu se postavljati na krovove i pročelja 
grañevina te na tlo. Ukoliko se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo, njihova 
površina ulazi u obračun koeficijenta izgrañenosti grañevne čestice koji je propisan za tu 
grañevnu česticu.“ 

Članak 72. 
Članci 176-179. postaju članci 177-180. 

 
Članak 73. 

 U nazivu poglavlja 5.8. riječ „telekomunikacije“ zamjenjuje se riječima: „elektroničke 
komunikacije“. 

Članak 74. 
 Dosadašnji članak 180. koji postaje članak 181. mijenja se te glasi: 

„Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća grañenje elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih 
komunikacijskih usluga.  

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu 
postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na 
postojećim grañevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i 
povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.  

Za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme 
utvrñena su područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa u radijusu od 1000 - 2000 
m. Područja su omeñena kružnim prstenom, a granicom područja smatra se os nacrtanog 
kružnog prstena. Unutar tih područja prostor se korisni sukladno njegovoj namjeni. 

Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i 
izvan grañevinskih područja.  

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan grañevinskih područja 
potrebno je koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju 
zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina.  

Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova unutar grañevinskih područja iste 
graditi u javnim površinama, u pravilu polaganjem podzemnih kabela. 

Osnove razmještaja elektroničkog komunikacijskog sustava označene su u 
kartografskom prikazu 2. “Infrastrukturni sustavi” i to:  

� postojeći antenski stupovi označeni su simbolom na lokaciji prema stvarnim 
koordinatama 

� područje za smještaj antenskog stupa označeno je radijusom od 1000 do 2000 m. 
Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se gradnja 

samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora, a 
prema projektu koji je potvrñen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja 
i graditeljstva.   

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima 
takve karakteristike da može primiti se zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se 
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izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano 
područje signalom. 

Ukoliko je unutar područja za smještaj antenskog stupa već izgrañen samostojeći 
antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog 
stupa za ostale operatore/operatora. 

Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa 
državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta te autocesta. 

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 
opeme na postojećim grañevinama u suglasju s ishoñenim posebnim uvjetima pravnih 
osoba s javnim ovlastima, odnosno tijela i/ili osoba po posebnim propisima. 

U postupku izdavanja lokacijske dozvole moraju se pribaviti posebni uvjeti svih 
pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno tijela i/ili osoba po posebnim propisima koje 
imaju udjela u području za smještaj samostojećeg antenskog stupa, te Ministarstva obrane 
RH.   

Ovim planom utvrñena GMS tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija  
podrazumijeva i sve ostale sustave slijedećih generacija odnosno novih tehnologija. 

Do samostojećeg antenskog stupa neophodno je osigurati kolni pristup s javne 
prometne površine.“ 
 

Članak 75. 
Članak 181. postaje članak 182. 

 
Članak 76. 

U članku 182. koji postaje članak 183. stavci 2., 4. i 5. brišu se.  
Stavak 3. postaje stavak 2., a stavak 6. postaje stavak 3. 
 

Članak 77. 
Članak 183. koji postaje članak 184. mijenja se i glasi: 
„Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim 

površinskim vodama utvrñuje se inundacijsko područje kao prostor primjene posebnih 
propisa. U predmetnom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati 
vodni režim i povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja voda. 

Uz kanale I reda predviña se ureñeno/neureñeno inundacijsko područje 5-10 
metara, uz kanale II reda 3-5 metara uz kanale III i IV reda 2-3 metra od ruba vodonosnog 
korita, dok za nasipe uz kanale I reda inundacijsko područje treba biti najmanje 5 metara 
od vanjske nožice nasipa (branjeni dio) zavisno o veličini sliva pojedinog kanala unutar 
kojeg je obvezno poštivati ograničenja iz  Zakona o vodama. 

U svrhu zaštite rijeke Drave potrebno je izraditi Prostorni plan područja posebnih 
obilježja Regionalni park Mura-Drava kako bi se riječni prostor počeo koristiti planski, 
racionalno i kontrolirano.“ 

 
Članak 78. 

Članak 184. briše se. 
 

Članak 79. 
 U članku 189. u crtici 1. iza riječi „u“ dodaje se riječ „ureñenom“, a riječi „i na 
udaljenosti manjoj od 10 m od nožice nasipa“ brišu se. 

 
Članak 80. 

Članak 202. mijenja se i glasi: 
„Zaštićene prirodne vrijednosti označene su na karti br. 3. «Uvjeti korištenja i zaštite 

prostora“. 
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Prema Zakonu o zaštiti prirode na području općine Pitomača zaštićeni su: 
u kategoriji  „značajni krajobraz“ 

� Jelkuš (reg.br. 918), 250 ha 
� Križnica (reg.br. 919), 846 ha 
� močvarno stanište Vir (reg.br. 920), 1,06 ha 
� Širinski otok (reg.br.921) 186 ha 
 
     u kategoriji „regionalni park“ 
� Regionalni park Mura-Drava (reg. br. 466). 

Prema Prostornom planu Virovitičko-podravske županije i ovim Planom predviñeni 
za zaštitu u kategoriji “značajni krajobraz“ je močvarno područje uz Dravu. 

Ovim Planom predviñena za zaštitu u kategoriji “spomenik parkovne arhitekture“ je 
skupina stabala kod rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici. 

Prema Zakonu o zaštiti prirode za ove prirodne vrijednosti potrebno je pokrenuti 
postupak proglašavanja zaštite na temelju stručnih podloga koje izrañuje ovlašteno tijelo. 

Za područja predviñena za zaštitu obvezna je izrada stručnog obrazloženja ili 
stručne podloge, kako bi se pokrenuo postupak zaštite. Do donošenja odluke o valjanosti 
prijedloga za zaštitu ova područja štite se sukladno Odredbama ovog Plana. 

Zaštićena područja proglašava Vlada ili županijska skupština, uz prethodnu 
suglasnost nadležnog Ministarstva, zavisno o kategoriji zaštite. 

Za zahvate na području značajnog krajobraza u sklopu izdavanja odgovarajućih 
dozvola za grañenje, potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode od nadležnih tijela, sukladno 
zakonskim propisima. Za zahvate izvan grañevinskog područja za grañevine od važnosti za 
RH uvjete utvrñuje Ministarstvo kulture, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zaštite 
prirode.. 

Na zaštićenom području dozvoljeni su oni zahvati i radnje koje ga ne oštećuju i ne 
mijenjaju svojstva zbog kojih je zaštićen. 

Na području predviñenom za zaštitu dozvoljeni su oni zahvati i radnje koji ga ne 
oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je predviñen za zaštitu. 

Postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze izmeñu obradivih 
površina potrebno je očuvati. 

Zabranjeno je činiti radnje koje mogu dovesti do isušivanja područja prirodnih 
vodotoka mrtvih rukavaca i vlažnih livada. 
 U urbanom području u cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika mora se 
stvoriti kvalitetan zeleni sustav naselja u vidu mreže parkova, drvoreda i tratina koja 
prožima te se povezuje sa prirodnim područjem izvan naselja. 

Travnjacima i livadama potrebno je gospodariti putem ispaše i režimom košnje, 
treba spriječiti njihovo zarastanje.  

Treba poticati tradicionalan način poljodjelstva i stočarstva. 
Treba očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrñene obale, sprudove, 

brzake, slapove, mrtve rukavce i dr.) povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i 
odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.) 

Ekološki vrijedna područja treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti 
prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim 
stanišnim tipovima te mjerama za očuvanje stanišnih tipova. 

Treba očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip te zaštićene i strogo zaštićene 
divlje svojte što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih 
organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo očuvanje te sustavno praćenje stanja 
(monitoring). 

U gospodarenju šumama treba očuvati šumske čistine (livade, pašnjake i dr.) i 
šumske rubove, produljiti sječivu zrelost gdje je to moguće, prilikom dovršnog sijeka 
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ostavljati manje neposječene površine, ostavljati zrela, stara i suha stabla, izbjegavati 
uporabu kemijskih sredstava za zaštitu. 

Pri planiranju trasa novih prometnica uvažavati specifičnost reljefa i vegetacijski 
pokrov na način da se utjecaj na krajobraz i prirodne sastavnice prostora svedu na 
najmanju moguću mjeru. 

Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno korištenje 
neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora. Korištenje 
prirodnih dobara u području obuhvata ovog Plana može se planirati samo temeljem 
programa/planova gospodarenja/upravljanja u šumarstvu, lovstvu, vodnom gospodarstvu, 
rudarstvu i dr. koji sadrže uvjete i mjere zaštite prirode, ministarstva nadležnog za poslove 
zaštite prirode. 

Područje obuhvata ovog Plana preklapa se s područjima Ekološke mreže RH, 
odnosno tu se nalaze područja važna za ptice EU (SPA područja): Bilogora i Kalničko gorje i 
Gornji tok Drave, te područja važna za divlje svojte i stanišne tipove Širinski otok, Jelkuš, 
Križnica. Stari Gradac-Lendava, Starogradački Marof i šire područje Drave. Za planirane 
zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki 
značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost/prirodnu vrijednost predviñenu za zaštitu 
treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu 
na ciljeve očuvanja tog  
ekološki značajnog područja ili zaštićene prirodne vrijednosti.“ 

 
Članak 81. 

Članak 203. mijenja se i glasi: 
„Za zaštićena područja  županije mjere zaštite donosi Javna ustanova za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.“ 
 

Članak 82. 
U članku 204. riječi „svaki zaštićeni krajobraz“ zamjenjuje riječima „svako zaštićeno 

područje“. 
 

Članak 83. 
U članku 217. iza riječi „županije“ dodaje se kosa crta i riječ “regije“, a iza riječi 

„županijskog“ dodaje se kosa crta i riječ „regionalnog“. 
 

Članak 84. 
Članak 219. mijenja se i glasi: 
„Proizvoñači opasnog otpada moraju osigurati skladištenje toga otpada na mjestu 

njegova nastanka uz obvezno voñenje očevidnika o vrsti, količini i načinu njegova 
skladištenja, ili takav otpad odvoziti na prikupljališta opasnog otpada, za koje prema 
Strategiji i Programu prostornog ureñenja RH predviña se pet lokacija na području županije 
(Virovitica, Slatina, Orahovica, Pitomača i Voćin). 

Do uspostave rada županijskog/regionalnog centra za gospodarenje otpadom opasni 
otpad skladištiti na mjestu nastanka. Nakon uspostave rada županijskog centra za 
gospodarenje otpadom, opasni otpad će se skladištiti na lokaciji „Klisa“, gdje će biti 
skladište opasnog otpada za područje općine.“ 

 
Članak 85. 

U članku 228. riječi „katastar emisija u okoliš“ zamjenjuje riječima „Registar 
onečišćenja okoliša“. 
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Članak 86. 
U članku 260. u stavkui 2. riječi „tok rijeke Drave“ zamjenjuje riječima „Regionalni 

park Mura_Drava“, u stavkui 3. riječi „planiranog zaštićenog krajobraza duž cijelog toka 
rijeke Drave“ zamjenjuju se riječima „Regionalnog parka Mura-Drava“, u stavku 4. zarez i 
riječi „načelno odreñeno PPŽ“ i zarez brišu se. 

 
 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 87. 
         Danom stupanja na snagu ovih ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Pitomača prestaju 
važiti oni postojeći kartografski prikazi, koji su sastavni dio Odluka o donošenju PPUO 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 03/03 i 1/09), a sada se zamjenjuju s 
kartografskim prikazima iz čl. 3. ove Odluke i to: 1. Korištenje i namjena površina, 2. 
Infrastrukturni sustavi, 3. Uvjeti za korištenje, ureñenje i zaštitu prostora, 4.1.a 
Grañevinsko područje naselja Pitomača-jug, 4.1.c Grañevinsko područje naselja Đuretina, 
4.4. Grañevinsko područje naselja Kladare, 4.5. Grañevinsko područje naselja Križnica, 4.6. 
Grañevinsko područje naselja Mala Črešnjevica, 4.8. Grañevinsko područje naselja Sedlarica 
i 4.12. Grañevinsko područje naselja Velika Črešnjevica. 

Članak 88. 
 Elaborat - II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Pitomača iz čl. 2. 
ove Odluke izrañen je kao izvornik u pet primjeraka koji su potpisani od predsjednika 
Općinskog vijeća i ovjereni pečatom Općinskog vijeća Općine Pitomača i čuvaju se: 
- jedan primjerak u pismohrani Općine Pitomača, 
- jedan primjerak u Upravnom odjelu za prostorno ureñenje, graditeljstvo, komunalne 

poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, 
- jedan primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureñenja, 
- jedan primjerak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureñenja, Zavodu za prostorno 

planiranje, 
- jedan primjerak u Zavodu za prostorno ureñenje Virovitičko-podravske županije, 
 

Članak 89. 
 Istovjetnost dodatnih primjeraka ovog Plana s izvornikom ovjerava Javna ustanova 
Zavod za prostorno ureñenje Virovitičko-podravske županije. 
 

Članak 90. 
 Uvid u II. Izmjene i dopune PPUO iz čl. 1. ove Odluke osiguran je u Općini 
Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača; Zavodu za prostorno ureñenje Virovitičko-
podravske županije i Upravnom odjelu za prostorno ureñenje, graditeljstvo, komunalne 
poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1. 
 

Članak 91. 
 Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Općine Pitomača da izradi 
pročišćeni tekst Odredbi za provoñenje Prostornog plana ureñenja općine Pitomača. 
 

Članak 92. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 
KLASA: 021-05/13-01/54 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

                                                                 
PREDSJEDNIK:   

                                                                                 Damir Begović,v.r. 
 

 
16. 
   
 Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 2. sjednici održanoj dana 
11. rujna 2013. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
O STIPENDIJI OPĆINE PITOMAČA 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrñuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stipendija 

studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim 
(preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj, kao i s njima 
izjednačenim studijima u inozemstvu. 

Ovom Odlukom takoñer se utvrñuju prava i obveze davatelja i korisnika stipendije. 
 

Članak 2. 
 Naziv stipendije je: Stipendija Općine Pitomača (u nastavku teksta: stipendija). 

Stipendija je novčana potpora studentima iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 
Broj korisnika stipendije utvrñuje općinski načelnik Općine Pitomača (u nastavku: 

Načelnik) posebnom odlukom, ovisno o mogućnostima općinskog proračuna i kadrovskim 
potrebama općine. 

 
Članak 4. 

Uvjeti za dodjelu stipendije, postupak i način dodjele stipendije, te sva druga pitanja 
vezana za dodjelu stipendija, obveze i prava korištenja, regulirati će se Pravilnikom o 
stipendiji Općine Pitomača (dalje: Pravilnik). 
 Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Načelnik. 
 

Članak 5. 
Iznos stipendije za svaku akademsku godinu zasebno odreñuje odlukom Načelnik 

izuzev iznosa stipendije za studije u inozemstvu za iznimno nadarene studente koji 
odreñuje Općinsko vijeće.  

Odluku o revalorizaciji iznosa stipendije donosi Načelnik. 
 

Članak 6. 
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja, kojega raspisuje i provodi 

Povjerenstvo za dodjelu stipendije (dalje: Povjerenstvo), izuzev stipendije za studije u 
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inozemstvu za iznimno nadarene studente koju dodjeljuje Općinsko vijeće posebnom 
Odlukom  temeljem prijedloga Povjerenstva, načelnika i kriterija propisanih Pravilnikom. 
  
II. OPĆI UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE 

 
Članak 7. 

Za stipendiju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u 
Republici Hrvatskoj mogu se natjecati samo oni studenti koji ispunjavaju slijedeće osnovne 
uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 
- da imaju prebivalište na području općine Pitomača,           

  - da im je prosjek ocjena u zadnje dvije godine srednje škole najmanji kako je 
propisano Pravilnikom za 1. godinu studija, 
          - da im je prosjek ocjena iz svih položenih kolegija po akademskoj godini najmanje u 
visini propisanoj Pravilnikom za više godine studija. 
 Na predmetni natječaj mogu se javiti i kandidati koji ispunjavaju uvjete iz 1. i 2. 
alineje prethodnog stavka, a imaju prosjek ocjena u zadnje dvije godine srednje škole, 
odnosno iz svih položenih kolegija po akademskoj godini 10% manji od propisanog 
Pravilnikom i aktivno sudjeluju u promidžbi općine Pitomača kroz šport, kulturu i ostale 
sfere društvenog života. 

Za stipendiju na studijima u inozemstvu mogu se prijaviti samo oni studenti koji 
ispunjavaju slijedeće osnovne uvjete: 

- da su državljani Republike Hrvatske, 
- da imaju prebivalište na području općine Pitomača, 
- da su ostvarili osobito iznimne rezultate u znanstveno - istraživačkom, 

umjetničkom ili sličnom području, nacionalno ili meñunarodno priznati od strane nadležnih 
institucija. 
 Zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog članka neće se razmatrati. 
 
III. NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE: 

 
Članak 8. 

Stipendija, izuzev stipendije za studije u inozemstvu koja se dodjeljuje na način 
opisan u članku 6. ove Odluke, dodjeljuje se na temelju prethodno provedenog natječaja. 

Natječaj raspisuje Povjerenstvo, u pravilu na početku svake akademske godine te ga 
objavljuje u "Virovitičkom listu", na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Pitomača 
(www.pitomaca.hr). 

 
Članak 9. 

Natječaj sadrži: 
1. naziv tijela koje objavljuje natječaj, 
2. vrijeme trajanja natječaja, 
3. naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose, 
4. opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,  
5. dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije, 

 6.  vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,  
 7.  rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja, 
 8.  visina stipendije i 
 9. druge podatke od interesa za podnositelja zahtjeva za stipendiju odnosno od 
značenja za uredno provoñenje postupka za dodjelu stipendija.  
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IV. POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJE 
 

Članak 10. 
Natječaj provodi i rezultate utvrñuje Povjerenstvo tako da prikuplja zahtjeve za 

dodjelu stipendije, razmatra ih, boduje i utvrñuje listu kandidata. 
Prijave za dodjelu stipendije za studije u inozemstvu prikuplja Povjerenstvo, 

razmatra ih te predlaže Načelniku koji prijedlog za dodjelu podnosi Općinskom vijeću. 
 

Članak 11. 
Predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva imenuje Načelnik i njemu je 

odgovorno za svoj rad. 
Povjerenstvo ima pet članova koje čini: 
- pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i opće poslove Općine 

Pitomača, 
- jedan član iz redova stručnih i javnih djelatnika, 
- tri člana iz redova Općinskog vijeća. 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i opće poslove. 

 
Članak 12. 

Članovi Povjerenstva imenuju se za mandatno razdoblje Načelnika. 
 

 
Članak 13. 

Rad Povjerenstva regulira se Pravilnikom o dodjeli stipendija. 
  
 
V.  KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA 
 

Članak 14. 
Temeljni kriteriji za utvrñivanje liste kandidata za dodjelu stipendije na sveučilišnim 

(preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj jesu: 
           - uspjeh u školovanju, odnosno na studiju, 
  - socijalni status kandidata, 
           - izvanškolski rezultati (u športu, kulturi i drugo), 
  - deficitarnost zanimanja. 
 

Članak 15. 
Osnovni uvjeti postignuti u školovanju, odnosno studiju, socijalni status kandidata, 

izvanškolski rezultati, deficitarnost zanimanja, te dodatni bodovi, propisuju se Pravilnikom, 
kao i način predlaganja liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije. 

 
Članak 16. 

 U slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendije postignu jednak 
ukupan broj bodova, prednost za dodjelu stipendije imat će onaj podnositelj koji ima viši 
prosjek ocjena, a ako su i po tom kriteriju izjednačeni prednost za dodjelu stipendije imati 
će podnositelj čiji je prosječno ostvareni prihod po članu zajedničkog domaćinstva manji. 
 

Članak 17. 
 Kriteriji za dodjelu stipendije na studijima u inozemstvu propisani su Pravilnikom. 
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VI. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 
 

Članak 18. 
Na temelju konačne liste kandidata i utvrñenog broja stipendija, Načelnik donosi 

Odluku o dodjeli stipendija na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim 
studijima u Republici Hrvatskoj, a Općinsko vijeće Odluku o dodjeli stipendije za studije u 
inozemstvu za iznimno nadarene studente, za tekuću akademsku godinu. 
 

Članak 19. 
Temeljem Odluka iz članka 18. ove Odluke, Načelnik potpisuje ugovor o 

stipendiranju kojim se reguliraju prava i obveze izmeñu Općine Pitomača i korisnika 
stipendije. 

Način zaključivanja ugovora o obvezama i pravima davatelja i korisnika stipendije 
utvrñuje se Pravilnikom. 

 
Članak 20. 

Stipendija se u pravilu dodjeljuje na početku akademske godine. 
Korisnici stipendije mogu istu koristiti sve do stjecanja statusa apsolventa, pod 

uvjetom da redovno upisuju svaku akademsku godinu. 
 

Članak 21. 
Po završetku školovanja korisnik stipendije dužan je prihvatiti zaposlenje na 

području Općine Pitomača, te raditi vremenski najmanje onoliko vremena koliko je primao 
stipendiju. 

Članak 22. 
U slučaju da stipendist ne upiše godinu ili ne završi predmetni studij u propisanom 

roku (osim u opravdanim slučajevima), stipendija se vraća u cijelosti.  
Uvjeti vraćanja stipendije pobliže se ureñuju Pravilnikom. 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendijama Općine 

Pitomača („Službene novine" Općine Pitomača broj 2/11). 
 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 

Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/55 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
PREDSJEDNIK: 

                                                                                                      Damir Begović,v.r. 
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17. 
          
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine», broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst) , Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, na 2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, donijelo je  
 
 

O  D  L  U  K  U 
o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika 

Općine Pitomača iz radnog odnosa 
 
 

Članak 1. 
 U članku 4. Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Pitomača iz 
radnog odnosa («Službene novine» Općine Pitomača, broj 6/10 i 12/10) iznos «2,853» 
zamjenjuje se iznosom «3,60». 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama». 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/56 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                   
PREDSJEDNIK:   

                                                                                 Damir Begović,v.r. 
 

18. 
          

Na temelju članka 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju 
(«Narodne novine», broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), odredbi Pravilnika o metodologiji 
za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 
38/08 i 118/12) i članka  28. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, 
broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici održanoj 11. 
rujna 2013. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača  
sa pripadajućim Planom civilne zaštite 

 
 

 1. Ovom Odlukom donosi se Plan zaštite i spašavanja Općine Pitomača sa 
pripadajućim  Planom civilne zaštite koje je izradila ovlaštena tvrtka  Kontrol biro d.o.o. 
Zagreb. 
 
 2. Plan iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku iste i čini njezin sastavni dio. 
    Izvornik Plana čuva se u upravnom tijelu Općine Pitomača nadležnom za zaštitu i 
spašavanje. 
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 3. Monika Vranek, službenica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće 
poslove Općine Pitomača, odgovorna je za čuvanje i ažuriranje Plana iz točke 1. ove 
Odluke. 
 
 4. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o usvajanju 
Plana zaštite i spašavanja Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
9/11). 
 
 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača.   

 
 
KLASA: 021-05/13-01/57 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                             PREDSJEDNIK:   
                                                                            Damir Begović ,v.r. 

                          
19. 

 
 Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne 
novine», broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 32. Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica» 
Pitomača od 10. listopada 2007. godine i članka 28. Statuta Općine Pitomača («Službene 
novine» Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na 2. sjednici 
održanoj dana 11. rujna   2013. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U 
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića «Potočnica»  
 

Članak 1. 
 Razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica»: 
 1. Željka Begović iz Otrovanca 60, 
 2. Melita Takač iz Pitomače, Lj. Gaja 9, 
 3. Nada Šegregur iz Pitomače, I. Mažuranića 26,  
imenovane od strane osnivača Odlukom o razrješenju i imenovanju članova Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica» («Službene novine» Općine Pitomača, broj 8/09). 
 

Članak 2. 
 Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Potočnica» ispred osnivača imenuju se: 
 

1. Željka Begović iz Otrovanca 60, 
2. Nada Šegregur iz Pitomače, I. Mažuranića 26, 
3. Vedrana Šantek iz Pitomače, T. Ujevića 30.  

 
Članak 3. 

 Prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeće Dječjeg vrtića «Potočnica»  
utvrñena su Statutom Dječjeg vrtića «Potočnica». 
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Članak 4. 
 Članovi Upravnog vijeća iz članka 2. ove Odluke imenuju se na razdoblje od četiri 
godine zajedno sa članovima imenovanim iz reda roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/58 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE                                       

                                                                                                                                                 
                                                                                                        PREDSJEDNIK:  
                                                                                                  Damir Begović,v.r. 

20. 
 

Na temelju članka 60. stavak 1. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača od 10. 
listopada 2007. godine, članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(«Narodne novine», broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica»,  Klasa:022-02/13-
01/05, Urbroj:2189/16-13-01 od 16. svibnja 2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
„Potočnica“ na svojoj 27. sjednici održanoj 21. kolovoza 2013. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K U 
o izboru i  imenovanju ravnatelja - odgojitelja  

Dječjeg vrtića «Potočnica»  
 

 1. MARIJA JAKELIĆ iz Pitomače, Dravska 24, OIB:53612165568, izabire se i 
imenuje  ravnateljem - odgojiteljem Dječjeg vrtića «Potočnica»  na vrijeme od četiri godine. 
 
 2. Imenovana iz točke 1. ove Odluke dužna je stupiti na poslove ravnatelja - 
odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» s danom 01. listopada 2013. 
 
 3. Opis i popis poslova ravnatelja - odgojitelja  prikazan je u Pravilniku o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada, Klasa: 022-02/07-01/02, Urbroj:2189/16-07-02 od 10. listopada 
2007. godine. 
 
 4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/59 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE                                      

                                                                                                                             
                                                                                                              PREDSJEDNIK:  
                                                                                                       Damir Begović,v.r. 
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21. 
 
 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 
Pitomača na 2. sjednici održanoj dana 11. rujna 2013. godine, donijelo je 
 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica» 
 
 

 1. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića «Potočnica» 
utvrñenog na 27. sjednici Upravnog vijeća održanog 21. kolovoza 2013. godine. 
 
 2. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/13-01/60 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                             
                                                                                                       PREDSJEDNIK: 
                                                                  Damir Begović,v.r. 

 
 

22. 
 

 Na temelju članka 14. stavak 3. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) i članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
2. sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine, donijelo je  
  

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 
1. Raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od četiri godine. 
 
2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 

provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrñenim prijedlogom za 
izbor ravnatelja. 

 
3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- dr.sc. Vesna Bedeković, za predsjednika, 
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- Rikard Bakan, dipl.oec, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrñenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama („Narodne novine“ RH, broj: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i Statuta Knjižnice i 
čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/06) koje reguliraju postupak 
i uvjete za izbor ravnatelja. 
 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13), 
Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 
javnom glasilu.  
 U cilju zakonom utvrñene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje sve 
donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja 
sadrži njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu 
za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim 
stranicama i u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 

 
 6. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
 
KLASA: 021-05/13-01/61 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                              

                                                                                                              PREDSJEDNIK:
                                                                                              Damir Begović,v.r.
                   
23. 
 
 Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13) i članka 28. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 2/13 
- pročišćeni tekst) , Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici održanoj 11. rujna 
2013. godine, donijelo je  

 
Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 

o davanju suglasnosti v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice 
na provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične grañe 

 
 

 1. Ovim Zaključkom daje se suglasnost v.d. ravnateljici Knjižnice i čitaonice na 
provedeni postupak revizije i otpisa knjižnične grañe u iznosu od 81.800,67 kuna. 
 
 2. Sastavni dio ovog zaključka čini Zapisnik o reviziji, rekapitulacija otpisanih knjiga 
od 01.01.2013. do 09.05.2013. godine, prijedlog o otpisu s popisom grañe za otpis, 
prijedlog o načinu postupanja sa pisanom grañom i obrazloženje revizije i otpisa knjižnične 
grañe.  
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 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenim novinama” Općine Pitomača.   

 
 

KLASA: 021-05/13-01/62 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                             PREDSJEDNIK:   

                                                                              Damir Begović,v.r. 
 

AKTI NAČELNIKA: 
 

1. 
 
 Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), Općinski 
načelnik Općine Pitomača donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
o uskraćivanju prethodne suglasnosti na prijavljeni 

Cjenik za dimnjačarske usluge na području općine Pitomača 
 
 
 I. Općinski načelnik Općine Pitomača razmotrio je zahtjev  t.d. Dimko d.o.o.  sa 
sjedištem u Pitomači, Dravska 275, koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na 
području općine Pitomača, od 14. kolovoza 2013. godine, za pribavljanje prethodne 
suglasnosti za povećanje cijena dimnjačarskih usluga sukladno prijavi cjenika istoga koji se 
nalazi u privitku ovog Zaključka, s primjenom od 01. listopada 2013. godine. 
 
 2.  Općinski načelnik ovim Zaključkom  uskraćuje prethodnu suglasnost na 
prijavljeni cjenik na povećanje cijena usluge dimnjačarskih usluga sukladno prijavi cjenika 
koji je sastavni dio ovog Zaključka, s primjenom od 01. listopada 2013. godine. 
 
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 

 Dana 14. kolovoza 2013. godine, t.d. Dimko d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, Dravska 
275, koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača, 
dostavio je Općinskom načelniku Općine Pitomača prijavu cjenika za povećanje 
dimnjačarskih usluga na području općine Pitomača, sukladno članku  21. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 
144/12, u nastavku: Zakon). 
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 Utvrñuje se da dostavljena prijava sadrži sve elemente propisane člankom 21. 
stavak 5. Zakona. 
 Ocjenjuje se da predloženo obrazloženje nije opravdan razlog za traženo povećanje, 
koje doseže i do 100%-tnog povećanja pojedinih stavki u cjeniku, a što bi predstavljalo 
dodatni udar na budžet onih žitelja koji su korisnici predmetnih usluga i omogućavaju 
kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata u skladu s važećom Odlukom o dimnjačarskoj 
službi na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/09, u 
nastavku: Odluka), dok bi se oni korisnici koji ne omogućavaju čišćenje dimovodnih 
objekata ponovno  zaobišli. 
 Takoñer, kod razmatranja predmetne prijave uzeti su u obzir i cjenici u susjednim 
jedinicama lokalne samouprave, te je utvrñeno da je u Općini Kloštar Podravski, u kojoj je 
podnositelj prijave takoñer koncesionar, cijena većine stavaka u cjeniku daleko niža od 
cijena važećeg cjenika u općini Pitomača (dokaz: navedeni cjenik, u privitku). 
 Sukladno navedenome, predlaže se koncesionaru pružanje dimnjačarske usluge za 
sve žitelje općine Pitomača u skladu s Odlukom. 
 Ukoliko korisnik predmetne usluge ne dozvoljava koncesionaru čišćenje i kontrolu 
dimovodnih objekata u skladu s Odlukom, koncesionar je o istome dužan pismeno, bez 
odgode obavijesti Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove Općine 
Pitomača s odgovarajućim dokazom o navedenome.   
 Stoga je riješeno kao u izreci ovog Zaključka. 
  
KLASA: 022-01/03-01/153 
URBROJ: 2189/16-13-3 
Pitomača, 28. kolovoza 2013. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 

NAČELNIK: 
     Željko Grgačić,v.r. 

2. 
 
 Na temelju članka 95. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (''Narodne novine“ 
RH, br. 76/07, 38/09, 55/11 90/11, 50/12 i 80/13), članka 38. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine 
Pitomača donosi 
 

ZAKLJUČAK 
O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA 

CILJANIH II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE PITOMAČA 

 
 

Članak 1. 
 Na temelju Nacrta konačnog prijedloga, Izvješća o javnoj raspravi, te u roku 
pristiglih mišljenja, utvrñuje se konačni prijedlog ciljanih II. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana ureñenja općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči 
Općine Pitomača. 
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KLASA: 022-01/13-01/94 
UR.BROJ: 2189/16-13-16 
Pitomača, 29. kolovoza 2013. godine 

OPĆINA PITOMAČA 
                      

NAČELNIK: 
                                                                                                   Željko Grgačić,v.r. 

 
3. 
 
 Na temelju članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Pitomača donio je dana 30. 
kolovoza 2013. godine  

 
O D L U K U  

o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike 
srednjih škola s područja općine Pitomača 

za školsku godinu 2013/2014. 
 

I. 
 Ovom Odlukom utvrñuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza 
redovitih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Pitomača tijekom 
školske godine 2013./2014. 

II. 
 Općina Pitomača sufinancira mjesečne troškove prijevoza učenika iz točke I. ove 
Odluke u iznosu od 10% cijene mjesečne karte istih, a koji se za prijevoz od mjesta 
prebivališta do škole i natrag svakodnevno koriste uslugom jednog od sljedećih oblika 
prijevoza:  
- javni autobusni linijski prijevoz,  
- javni prijevoz putnika vlakom. 

III. 
 Općina Pitomača sufinancirati će trošak prijevoza na način i u visini odreñenim 
točkom II. ove Odluke uz uvjet da kućanstvo učenika ima podmirene sve obveze prema 
proračunu Općine Pitomača, o čemu će Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove Općine Pitomača izdati posebnu potvrdu. 
 

IV. 
 Općina Pitomača isplaćivati će sufinancirani iznos izravno prijevozniku iz točke II. 
ove Odluke,  na temelju ispostavljanog računa i priloženog popisa učenika koji su u 
tekućem mjesecu koristili pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.  
 

V. 
 Općina Pitomača će prijevoznicima iz točke II. ove Odluke predložiti zaključenje 
ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola, sukladno uvjetima i kriterijima 
utvrñenim  ovom Odlukom. 

VI. 
 Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Pitomača, a za 
provoñenje iste zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun  i komunalne poslove 
Općine Pitomača. 
 

VII. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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KLASA: 022-01/13-01/24 
URBROJ: 2189/16-13-5 
Pitomača, 30. kolovoza 2013. 

OPĆINA PITOMAČA 
 

NAČELNIK: 
Željko Grgačić,v.r. 

 
4. 
 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“ RH, broj 125/11), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/12) i članka 38. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), donosim 
  

ODLUKU 
o raspisivanju Javnog natječaja 

za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora 
  

I. 
 Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača, te se u zakup izlažu sljedeće nekretnine: 
 
- Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava 15, na I. katu zgrade PIOP-a, 
upisane u z.k. uložak broj 10351, poduložak 5, označenoj kao čkbr. 7054/186 k.o. Pitomača 
i to URED III, površine 13,90 m2; 
 
- Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava 14, u suterenu poslovnog centra 
u Pitomači, upisanog u z.k. uložak 9479, označenog kao čkbr. 7054/182/2, ukupne površine 
241,78 m2. 
 Korištenje poslovnog prostora iz alineje 1. prethodnog stavka namijenjeno je 
obavljanju uredske ili zdravstvene djelatnosti, a poslovnog prostora iz alineje 2. prethodnog 
stavka obavljanju skladišne, tihe proizvodne ili tihe uslužne djelatnosti. 
 

II. 
  Poslovni prostori iz točke 1. ovog natječaja daju se u zakup na vrijeme od dvije (2) 
godine. 
 

III. 
 Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točke 1. stavak 1. alineja 1. ove 
Odluke iznosi 20,00 kn po m2 mjesečno, a za poslovni prostor iz točke 1. stavak 1. alineja 
2. ove Odluke 5,50 kn po m2 mjesečno. 
 

IV. 
 Javnim natječajem definirati će se svi ostali uvjeti za provedbu istoga u skladu sa 
Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), 
Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 2/1)2 i ovom Odlukom. 
 

V. 
 Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objaviti će se u „Virovitičkom listu“, te na 
Oglasnoj ploči i web stranici Općine Pitomača. 



Broj 7                                              «SLUŽBENE NOVINE»                    Strana  83 
 
 

VI. 
 Za izradu predmetnog Javnog natječaja zadužuje se Upravni odjel za društvene 
djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača. 
  

VII. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
KLASA: 022-01/13-01/182 
URBROJ: 2189/16-13-1 
Pitomača, 11. rujna 2013. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 

                        
                 NAČELNIK: 

Željko Grgačić,v.r. 
 
5. 
 

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/12) i članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Pitomača 
donosi 

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
 

Članak 1. 
 Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku: 
Povjerenstvo) za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Pitomača. 

Članak 2. 
 U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Ivan Erhatić, za predsjednika, 
2. Mirko Pavleković, za člana. 
3. Danijel Petković, za člana. 

Članak 3. 
 Povjerenstvo otvara pristigle ponude na javni natječaj za prikupljanje pisanih 
ponuda za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Pitomača, vrši procjenu pristiglih 
ponuda i donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. 

 
Članak 4. 

 Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata Općinskog načelnika. 
 

Članak 5. 
 Stručne, tehničke i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
društvene djelatnosti i opće poslove. 
 

Članak 6. 
 Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
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KLASA: 022-01/13-01/182 
URBROJ: 2189/16-13-2 
Pitomača, 11. rujna 2013. 

 
OPĆINA PITOMAČA 

 
                               NAČELNIK: 

                                                                                                        Željko Grgačić,v.r. 
 
__________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdavač: Općina Pitomača 

 
 
 


