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2. 
 

Na temelju članka 6. Zakona o 
socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj: 
157/13, 152/14 i 99/15, 52/16,  16/17. i 
130/17) i članka 28. Statuta Općine Pitomača 
("Službene novine" Općine Pitomača, broj 
2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 
11. sjednici održanoj dana 24. listopada 
2018. godine, donijelo je  

 
 

PROGRAM 
O IZMJENI PROGRAMA KORIŠTENJA 

SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI 
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 

2018. GODINI 
 

 
Članak 1. 

U Programu korištenja sredstava 
socijalne skrbi na području općine Pitomača u 
2018. godini („Službene novine“ Općine  

 
 

 
Pitomača, broj 13/17) u članku 2. stavku 1. 
iznos „912.000,00“ zamjenjuje se iznosom 
„1.040.000,00“, a riječi u zagradi „slovima: 
devetsto dvanaest tisuća kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „slovima: milijun četrdeset tisuća 
kuna“. 
 

Članak 2. 
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan 

od dana objave u "Službenim novinama" 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 555-01/18-01/04 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

           POTPREDSJEDNIK: 
           Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
    

3. 
 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 
broj 68/18) i članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 
- pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 11. sjednici održanoj 
24. listopada 2018. godine, donosi 
 

PROGRAM  
O II. IZMJENI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA ZA 2018. GODINU 

 
Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17 i 4/18) u članku 2. 
stavku 2. iznos „1.285.000,00“ zamjenjuje se iznosom „1.485.000,00“, a riječi u zagradi 
„slovima: „milijun dvjesto osamdeset pet tisuća kuna“ zamjenjuju se riječima: „milijun četristo 
osamdeset pet tisuća kuna“. 

Članak 2. 
  U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
            „Troškovi predložene gradnje javno-prometnih površina u 2018. godini procjenjuju se u 
iznosu od 625.000,00 kuna, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje 
pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost: 
 
Rb. Naziv objekta ili uređaja: Vrsta radova: Procjena troškova: 
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1. JAVNO - PROMETNE POVRŠINE 

1. 
Izgradnja pješačkog prijelaza preko 
ŽCP-a Pitomača 

Izgradnja 225.000,00 kuna 

2. 
Izgradnja ceste u Pitomači (Ulica Svetog 
Ivana Nepomuka) 

Izgradnja 400.000,00 kuna 

                                                                      U K U P N O: 625.000,00 kuna 
Izvori financiranja:  
Proračun Općine Pitomača  
". 

Članak 3. 
             Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u “Službenim novinama” 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 363-01/18-01/02 
URBROJ: 2189/16-18-4 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                    
 

                                        POTPREDSJEDNIK: 
                          Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
           
 
4. 
  
  Na temelju članka 31. stavka 3. 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama („Narodne novine“, broj: 86/12, 
143/13. i 65/17) i članka 28. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
11. sjednici održanoj 24. listopada 2018. 
godine, donosi 
 

P R O G R A M 
o izmjeni Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

za 2018. godinu 
 
 

Članak 1. 
           U Programu utroška sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2018. godinu („Službene 

novine“ Općine Pitomača broj 13/17) članak 3. 
mijenja se i glasi: 
           „Sredstva naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 
2018. godinu, planirana u iznosu od 50.000,00 
kuna utrošiti će se za: 
- troškove legalizacije objekata u općinskom 
vlasništvu - 20.000,00 kuna, 
- izgradnju javno prometnih površina - 
30.000,00 kuna.“. 
 

Članak 2. 
          Ovaj Program stupa na snagu prvi dan 
od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 402-07/18-01/26 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018.  
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 



Broj 8        „SLUŽBENE NOVINE“                                 Strana 35 
 

              
POTPREDSJEDNIK:               

Dinko Begović, dipl.inf., v.r. 
5.      
                
 Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne 
novine“ broj 47/90, 27/93. i 38/09) i članka 
28. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, 2/13. - pročišćeni 
tekst, 2/15. i 1/18), Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, na 11. sjednici, održanoj dana 24. 
listopada 2018. godine donijelo je 
 
 

P R O G R A M 
o izmjeni Programa javnih potreba u 

kulturi na području  
općine Pitomača u 2018. godini 

 
I. 

 U Programu javnih potreba u kulturi na 
području općine Pitomača u 2018. godini 
(Službene novine“ Općine Pitomača broj 4/18) 
točka III. mijenja se i glasi: 
 „Za javne potrebe u kulturi iz točke II. 
ovog Programa, osigurana su sredstva u 
Proračunu i to za: 
- financiranje djelatnosti udruga u kulturi u 
iznosu 275.000,00 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi 
„Knjižnica i čitaonica Pitomača“ u iznosu 
212.579,72 kuna, 
- financiranje djelatnosti ustanove u kulturi 
Centar za kulturu „Drago Britvić“ u iznosu 
450.000,00 kuna, 
- financiranje projekta „Naš hod kroz 
vremeplov“ u iznosu 123.000,00 kuna, 
- financiranje dokumentacije za postav i 
interijer: „Memorijalni muzej Petra 
Preradovića“ u iznosu 88.000,00 kuna“. 

 
II. 

 Ovaj Program stupa na snagu prvi dan 
od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 610-01/18-01/04 
URBROJ: 2189/16-18-2 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

            
   POTPREDSJEDNIK: 

        Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
 
6.             
  

Na temelju članka 11. stavka 2. 
Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 
63/07, 53/12, 56/13. 121/16) i članka 28. 
Statuta Općine Pitomača  („Službene novine“ 
broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 
11. sjednici održanoj 24. listopada 2018. 
godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
O DOPUNI PROGRAMA OLAKŠICA I 

POTICAJA RAZVOJA GOSPODARSTVA  
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 
Članak 1. 

U Programu olakšica i poticaja razvoja 
gospodarstva na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ broj 2/13) (u daljnjem 
tekstu: Program) u članku 10. iza stavka 1. 
dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Pod drugim aktivnostima za 
ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva 
misli se i na poduzetnike koji su registrirani na 
području općine Pitomača i zapošljavaju 
djelatnike s područja općine Pitomača, ako 
investiraju u infrastrukturno opremanje svojih 
pogona i izvan područja općine Pitomača.“. 

 
Članak 2. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
KLASA: 302-02/18-01/03 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                  POTPREDSJEDNIK: 
         Dinko Begović, dipl.inf.,v.r.                
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7. 
 
 Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona 
o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13. i 73/17) i članka 28. 
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača broj 2/13-pročišćeni tekst, 
2/15. i 1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača 
na 11. sjednici održanoj 24. listopada2018. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U 
 o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i 
mjerama za uklanjanje dbačenog 

otpada na području općine 
Pitomača 

 
 

Članak 1. 
 Odlukom o mjerama za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 
uklanjanje odbačenog otpada na području 
općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
određuju se posebne mjere sprječavanja 
nepropisnog odbacivanja otpada na području 
općine Pitomača te mjere za uklanjanje 
odbačenog otpada. 
 

Članak 2. 
 Mjere za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje 
odbačenog otpada su: 

- učestala kontrola lokacija od strane 
komunalnog redara, 

- postavljanje znakova upozorenja o 
zabrani odbacivanja otpada, 

- uspostava sustava za zaprimanje 
obavijesti ili obrasca elektroničkim 
putem o nepropisno odbačenom 
otpadu, 

- objava informacija o telefonskom 
broju i ovlaštenoj osobi kojoj je 
moguće prijaviti nepropisno odbačen 
otpad, 

- uspostava sustava evidentiranja 
lokacija odbačenog otpada, 

- davanje informacija i distribucija 
letaka o načinu zbrinjavanja otpada 
putem davatelja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i prikupljanja biorazgradivog 

komunalnog otpada te o načinu 
zbrinjavanja ostalih vrsta otpada, 

- periodične akcije uklanjanja 
nepropisno odbačenog otpada u 
suradnji s davateljem javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i prikupljanja biorazgradivog 
komunalnog otpada. 

  
Članak 3. 

 Provedbu mjera, izdavanje rješenja radi 
provedbe mjera sukladno ovoj Odluci i Zakonu 
o održivom gospodarenju otpadom osigurava 
komunalni redar. 
 

Članak 4. 
 Za provedbu mjera iz članka 2. ove 
Odluke osiguravaju se sredstva u Proračunu 
Općine Pitomača. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
 
 
KLASA: 351-01/18-01/11 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018.  
                                    

   OPĆINA PITOMAČA 
 OPĆINSKO VIJEĆE  
                 
        POTPREDSJEDNIK:      
     Dinko Begović, dipl.inf.,v.r.                                                                                           

             
 
8. 

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 
11. sjednici,  održanoj dana 24. listopada 
2018. godine, donijelo je 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Daje se suglasnost Općinskom 
načelniku Općine Pitomača za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 
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postupku nabave „Izgradnja reciklažnog 
dvorišta u Općini Pitomača“, a po provedenom 
postupku javne nabave, prema tekstu u 
privitku ovog Zaključka. 
 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 

KLASA: 650-01/18-01/07 
URBROJ: 2189/16-18-30 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                              
POTPREDSJEDNIK:                                                              

Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
 
9.                                                                                         
 Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 11.  
sjednici,  održanoj dana 24. listopada 2018. 
godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Daje se suglasnost Općinskom 
načelniku Općine Pitomača za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 
predmetu nabave pružanja usluge izrade 
projektne i     tehničke dokumentacije za 
projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta 
neopasnog otpada Klisa općine Pitomača“, a 
po provedenom postupku javne nabave 
jednostavne vrijednosti, prema tekstu u 
privitku ovog Zaključka. 
 

 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 

KLASA: 651-01/18-01/15 
URBROJ: 2189/16-18-11 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
                                                                     

POTPREDSJEDNIK:                                                         
Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 

 
10.  

 
Na temelju članka 28. Statuta Općine 

Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 11.  
sjednici,  održanoj dana 24. listopada 2018. 
godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 1. Daje se suglasnost Općinskom 
načelniku Općine Pitomača za donošenje 
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 
predmetu nabave usluge izrade projektne i 
tehničke dokumetacije za projekt „Centar 
kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku 
poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“, a po 
provedenom postupku javne nabave 
jednostavne vrijednosti, prema tekstu u 
privitku ovog Zaključka. 
  

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 

KLASA: 651-01/18-01/14 
URBROJ: 2189/16-18-7 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                            
POTPREDSJEDNIK:                                                               

Dinko Begović, dipl.inf.,v.r.      
      
     
11. 

Na temelju članka 28.  Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. listopada 
2018. godine, donijelo je 
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O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju 

„Opremanje rekreacijske zone uz rijeku 
Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“ 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost 

Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 
26/1, za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju „Opremanje 
rekreacijske zone uz rijeku Dravu 
postavljanjem ZIP LINE-a“. 

  
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke 
planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske 
grupe ''Virovitički prsten'' za provedbu tipa 
operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene 
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete 
života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR 
RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj 
naveden u prvom stavku ovog članka, ovom 
Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini 
Pitomača za prijavu na natječaj.  

 
Članak 3. 

U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni 
podaci o projektu: naziv projekta/operacije, 
naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena 
opravdanost projekta/operacije uključujući 
opis krajnjih korisnika projekta/operacije, 
financijski kapacitet korisnika uključujući 
prikaz izvora sredstava i analizu troškova za 
provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika 
za provedbu projekta/operacije, način 
održavanja i upravljanja projektom/operacijom 
i usklađenost projekta/operacije sa strateškim 
razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 911-01/18-01/15 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 

         
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                     
POTPREDSJEDNK:                                            

Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
 

12.                
     
 

Na temelju članka 28.  Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
svojoj 11. sjednici održanoj dana 24. listopada 
2018. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općini Pitomača 

za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju 

„Izgradnja pješačke staze u naselju 
Otrovanec“ 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost 

Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 
26/1, za provedbu ulaganja na području 
općine Pitomača za investiciju „Izgradnja 
pješačke staze u naselju Otrovanec“. 

 
Članak 2. 

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke 
planira se prijaviti na natječaj Lokalne akcijske 
grupe ''Virovitički prsten'' za provedbu tipa 
operacije 2.1.1. ''Razvoj opće društvene 
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete 
života stanovnika LAG-a'' (T.O. 7.4.1. iz PRR 
RH 2014.-2020.).  

U svrhu prijave ulaganja na natječaj 
naveden u prvom stavku ovog članka, ovom 
Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini 
Pitomača za prijavu na natječaj.  

Članak 3. 
U Prilogu Odluke navedeni su svi bitni 

podaci o projektu: naziv projekta/operacije, 
naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena 
opravdanost projekta/operacije uključujući 
opis krajnjih korisnika projekta/operacije, 
financijski kapacitet korisnika uključujući 
prikaz izvora sredstava i analizu troškova za 
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provedbu projekta, ljudski kapacitet korisnika 
za provedbu projekta/operacije, način 
održavanja i upravljanje projektom/operacijo 

 
i upravljanja projektom/operacijom i 

usklađenost projekta/operacije sa strateškim 
razvojnim programom Općine Pitomača.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 

 
 

KLASA: 911-01/18-01/16 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 

         
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                          
POTPREDSJEDNIK:                                                                    

Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
 
13. 
 
 Na temelju članka 26. stavka 2., članka 
44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18) i članka 28. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ broj 2/13-
pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača, na 11. sjednici održanoj 24. 
listopada 2018. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima na 

području općine Pitomača 
 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
Odlukom o komunalnim djelatnostima 

na području općine Pitomača  (u daljnjem 
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne 
djelatnosti kojima se osigurava održavanje 
komunalne infrastrukture i komunalne 
djelatnosti kojima se pojedinačnim 
korisnicima pružaju usluge nužne za 

svakodnevni život i rad na području općine 
Pitomača, komunalne djelatnost od lokalnog 
značenja, način povjeravanja i uvjeti 
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga 
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na području općine Pitomača. 

 
Članak 2. 

Na području općine Pitomača obavljaju 
se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se 
osigurava održavanje komunalne 
infrastrukture: 
 1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
 2. održavanje javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornim vozilima, 
 3. održavanje građevina javne odvodnje 
oborinskih voda, 
 4. održavanje javnih zelenih površina, 
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta 
javne namjene, 
 6. održavanje groblja, 
 7. održavanje čistoće javnih površina, 
 8. održavanje javne rasvjete.  

Člankom 23. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu propisano je što se 
podrazumijeva pod pojmom svake od 
navedenih komunalnih djelatnosti iz 
prethodnog stavka. 
 

Članak 3. 
Na području općine Pitomača obavljaju 

se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti: 
  1. usluge javnih tržnica na malo,  
  2. usluge ukopa pokojnika, 
  3. obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Člankom 24. Zakona  komunalnom 
gospodarstvu propisano je što se 
podrazumijeva pod kojom svake od navedenih 
komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz 
stavka 1. ovog članka može se osigurati  i 
građenje i/ili održavanje komunalne 
infrastrukture potrebne za obavljanje tih 
djelatnosti. 
 

Članak 4. 
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 

2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za 
Općinu Pitomača i obavljanje slijedećih 
komunalnih djelatnosti: 
1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: 
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- pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i 
deratizacijom razumijeva se 
provođenje obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i 
deratizacije radi sustavnog suzbijanja 
insekata i glodavaca.  

  2. Poslovi sakupljanja i zbrinjavanja  
      napuštenih ili izgubljenih životinja: 

- pod poslove sakupljanja i zbrinjavanja 
napuštenih ili izgubljenih životinja 
razumijeva se sakupljanje i 
zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih 
životinja bez nadzora te uklanjanje 
životinja s javnih površina. Napuštena 
životinja je životinja koju je vlasnik 
svjesno napustio, kao i životinja koju 
je napustio zbog više sile kao što su 
bolest, smrt ili gubitak slobode te 
životinja koje se vlasnik svjesno 
odrekao.  Izgubljena životinja je 
životinja koja je odlutala od vlasnika i 
on je traži. 

3. Usluga prijevoza skelom: 
- pod uslugom prijevoza skelom 

razumijeva se prijevoz osoba i vozila 
preko rijeke Drave za prekodravsko 
naselje Križnica. 

 
II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI 
 

Članak 5. 
Komunalne djelatnosti na području 

općine Pitomača mogu obavljati:  
1. trgovačko društvo u vlasništvu Općine 
Pitomača, 
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora 
o koncesiji, 
3. pravne ili fizičke osobe  na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih 
djelatnosti.  
 
III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKIH 
DRUŠTAVA KOJIMA JE OSNIVAČ 
OPĆINA PITOMAČA 
 

Članak 6. 
 Trgovačko društvo KOMUNALNO 
PITOMAČA d.o.o., kojemu je osnivač Općina 
Pitomača povjerava se obavljanje komunalnih 

djelatnosti održavanja javnih površina na 
kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima, održavanje javnih zelenih površina, 
održavanje građevina, uređaja i predmeta 
javne namjene, održavanje groblja, 
održavanje čistoće javnih površina, usluge 
javnih tržnica na malo, usluge ukopa 
pokojnika i usluge prijevoza seklom. 
 Posebnom Odlukom predstavničkog 
tijela definira se povjeravanje javnih ovlasti u 
području komunalnih djelatnosti. 
 

Članak 7. 
Trgovačko društvo VODAKOM d.o.o., 

kojemu je osnivač Općina Pitomača obavlja 
komunalnu djelatnost održavanja građevina 
javne odvodnje oborinskih voda sukladno 
Zakonu o vodama i drugim propisa, a u 
skladu s Odlukom o utvrđivanju javnog 
isporučitelja vodnih usluga i javne odvodnje 
na području općine Pitomača. 
 
IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 
 
a) Komunalna djelatnost na temelju 
koncesije 
 

Članak 8. 
Pravne ili fizičke osobe  na temelju 

ugovora o koncesiji mogu obavljati na 
području Općine Pitomača komunalnu 
djelatnost: 

 - obavljanje dimnjačarskih 
poslova. 

Koncesija se može dati pravnoj ili 
fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje 
djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od 5 
godina. 
 
b) Pripremne radnje za davanje 
koncesije 
  

Članak 9. 
Postupak davanja koncesije provodi se 

u skladu sa Zakonom o koncesijama, 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu i 
ovom Odlukom. 

Postupak javnog natječaja provodi 
Stručno povjerenstvo koje ima najmanje tri 
člana, a najviše sedam članova. 
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Broj članova Stručnog povjerenstva je 
neparan. 

Najmanje jedan član Stručnog 
povjerenstva mora imati važeći certifikat u 
području javne nabave. 
 

Članak 10. 
Prije početka postupka davanja 

koncesije Općinski načelnik provodi pripremne 
radnje sukladno zakonu kojim se uređuju 
koncesije.  

Pripremnim radnjama smatraju se 
osobito: 

- imenovanje Stručnog povjerenstva za 
koncesiju, 

- izrada studije opravdanosti davanja 
koncesije ili analize davanja koncesije, 

- procjena vrijednosti koncesije, 
- izrada dokumentacije za nadmetanje, 
- poduzimanje ostalih mjera koje 

prethode postupku davanja koncesije u 
skladu sa Zakonom i posebnim 
propisima kojima se pobliže uređuje 
pojedina vrsta koncesije. 

 
c) Obavijest o namjeri davanja 
koncesija 
 

Članak 11. 
Postupak davanja koncesije započinje 

danom  slanja na objavu obavijesti o namjeri 
davanja koncesije koja se zajedno s 
dokumentacijom za nadmetanje objavljuje u 
elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske, a završava izvršnošću 
odluke o davanju koncesije ili odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije. 
 Odluku o objavi obavijesti o namjeri 
davanja koncesije donosi Općinski načelnik. 

Objava obavijesti o namjeri davanja 
koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće 
podatke: 
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa, 
adresu elektroničke pošte davatelja koncesije 
2. a) vrstu i predmet koncesije 
    b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije, 
    c) mjesto, odnosno područje obavljanja 
djelatnosti koncesije, 
    d) rok trajanja koncesije, 
    e) procijenjenu vrijednost koncesije, 
    f) naznaku postupka davanja koncesije, 
3. a) rok za dostavu ponuda, 

    b) adresu na koju se moraju poslati 
ponude, 
    c) mjesto i vrijeme javnog otvaranja 
ponude, 
4. razloge isključenja ponuditelja, 
5. uvjete, pravne i poslovne, financijske, 
tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s 
odredbama  posebnog zakona te dokaze i 
podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje 
ispunjenje tih uvjeta, 
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost 
ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti, 
7. kriterij za odabir ponude, 
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje 
žalbe te podatke o rokovima za podnošenje 
žalbe ili izmjenu odluke o davanju koncesije 
odnosno odluku ili izmjenu odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije, 
9. druge podatke u skladu s odredbama ovog 
Zakona i posebnih zakona. 

Ako su za vrijeme roka za dostavu 
ponuda potrebni ispravci obavijesti o namjeri 
davanja koncesije, rok za dostavu ponuda 
produljuje se za 15 dana. 
 

Članak 12. 
Davatelj koncesije izrađuje 

dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom 
jeziku i latiničnom pismu, koja se objavljuje 
zajedno s obavijesti o namjeri davanja 
koncesije. 

Dokumentacija za nadmetanje 
sadržava: 

1. opće podatke, 
2. podatke o predmetu koncesije,  
3. razloge za isključenje gospodarskog 

subjekta, uvjete pravne i poslovne, 
financijske, tehničke i stručne sposobnosti, te 
dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt 
dokazuje ispunjenje tih uvjeta, 

4. podatke o zahtjevu za sudjelovanje i/ili 
ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, 
način određivanja cijene, odnosno naknade za 
koncesiju, kriterij za odabir ponude rok 
valjanosti ponude), 

5. vrstu, sredstvo, uvjete i rokove za 
dostavu jamstva za ozbiljnost ponude i 
provedbu ugovora, uvjete i rokove za 
zadržavanje jamstva za ozbiljnost ponude i 
provedbu ugovora, a koji su prilagođeni 
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opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i 
predmeta koncesije te čija je naplata izvjesna, 

6. uvjete i rokove za zadržavanje 
jamstava za provedbu ugovora po isteku 
ugovora o koncesiji, 

7. nacrt ugovora o koncesiji, 
8. navod mogućih izmjena ugovora o 

koncesiji, 
9. ostale potrebne podatke. 

 
d) Jamstvo za ozbiljnost ponude 
 

Članak 13.  
Davatelj koncesije u dokumentaciji za 

nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja 
koncesije navodi sredstvo i uvjete jamstva za 
ozbiljnost ponude koje ponuditelj mora 
dostaviti. 

Vrsta i vrijednost jamstva određuju se 
ovisno o posebnostima vrste i predmeta 
koncesije, a u skladu s procjenom davatelja 
koncesije. 

Stručno povjerenstvo iz članka 9. ove 
Odluke predlaže vrstu i vrijednost jamstva. 

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne 
smije biti kraće od roka valjanosti ponude. 

Davatelj koncesije utvrđuje visinu jamstva 
za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu.      
Jamstvo za ozbiljnost ponude, osim u 
opravdanim slučajevima, ne može iznositi više 
od 5 % procijenjene vrijednosti koncesije. 

Davatelj koncesije odabranom 
najpovoljnijem ponuditelju vraća jamstvo za 
ozbiljnost ponude neposredno nakon 
sklapanja ugovora o koncesiji, a ostalim 
ponuditeljima vraća jamstvo za ozbiljnost 
ponude neposredno nakon završetka postupka 
davanja koncesije, a presliku jamstava 
pohranjuje. 

 
e) Dostava ponude i rok za dostavu 
ponude  

Članak 14. 
 Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku 

određenom u obavijesti o namjeri davanja 
koncesije, u pisanom obliku u zatvorenoj 
omotnici, s naznakom naziva predmeta 
koncesije iz obavijesti o namjeri davanja 
koncesije na koji se odnosi, s naznakom »ne 
otvaraj« i adresom ponuditelja. 

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 
30 dana od dana objave obavijesti o namjeri 
davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske. 

Pri određivanju roka za dostavu ponuda 
davatelj koncesije uzima u obzir razinu 
složenosti predmeta koncesije i objektivno 
vrijeme potrebno za sastavljanje ponude. 

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji 
ju je dostavio do isteka roka valjanosti 
ponude. 

Pri izradi ponude natjecatelj se mora 
pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije 
za nadmetanje. 

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se 
u kunama. 

U roku za dostavu ponude ponuditelj 
može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili 
od nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu 
ponuda se ne smije mijenjati, već samo 
pojasniti ili dopuniti u skladu s člankom 34. 
stavcima 6. – 9. Zakona o koncesijama. 

Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj 
može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 

Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja 
se može, ako je potrebno, osloniti na 
sposobnost drugih gospodarskih subjekata, 
bez obzira na pravnu prirodu njihovog 
međusobnog odnosa. 

Zajednica ponuditelja je dužna davatelju 
koncesije dostaviti akt kojim se uređuju 
međusobni odnosi ponuditelja unutar 
zajednice. 

U slučaju iz stavka 9. ovoga članka 
ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja mora 
dokazati davatelju koncesije da će imati na 
raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme 
trajanja ugovora o koncesiji, primjerice 
dostavljanjem ugovora kojim se ti gospodarski 
subjekti obvezuju staviti na raspolaganje svoje 
resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o 
koncesiji. 

Pod uvjetima iz stavaka 9. i 11. ovoga 
članka zajednica ponuditelja može se osloniti 
na sposobnost članova zajednice ponuditelja. 

Članovi zajednice ponuditelja su solidarno 
odgovorni za provedbu ugovora o koncesiji. 
 
f) Obvezni razlozi za isključenje 
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Članak 15. 
Davatelj koncesije obavezan je isključiti 

gospodarski subjekt iz postupka davanja 
koncesije u bilo kojem trenutku uslijed 
razloga i pod okolnostima navedenim u 
članku 24. Zakona. 

 
g) Uvjeti sposobnosti 
 

Članak 16. 
Gospodarski subjekt mora dokazati 

sposobnost za obavljanje profesionalne 
djelatnosti upisom u sudski, obrtni, strukovni 
ili drugi odgovarajući registar u državi 
njegova poslovnog nastana.  

Davatelj koncesije može od 
gospodarskog subjekta zahtijevati potvrdu o 
ovlaštenju ili članstvu u određenoj organizaciji 
u državi njegova sjedišta ako gospodarski 
subjekt mora posjedovati određeno ovlaštenje 
ili biti član određene organizacije kako bi 
mogao pružati usluge u državi njegova 
poslovnog nastana.  

 
Članak 17. 

Davatelj koncesije može od 
gospodarskog subjekta tražiti dokaz o 
ispunjenju uvjeta ekonomske i financijske 
sposobnosti, a osobito zahtijevati da 
gospodarski subjekt: 

1. ima određeni minimalni godišnji 
promet, uključujući određeni 
minimalni promet u području koje je 
obuhvaćeno predmetom koncesije, 

2. posjeduje odgovarajuću razinu 
osiguranja od rizika odgovornosti iz 
djelatnosti.  
Ekonomska   i financijska sposobnost 

gospodarskog subjekta, u pravilu se 
dokazuje: 

 - odgovarajućim bankovnim izvacima 
ili, ako je potrebno, dokazom o osiguranju za 
pokriće odgovornosti iz djelatnosti,  

- predočenjem financijskih izvješća ili 
izvadaka iz tih izvješća, ako je objavljivanje 
financijskih izvješća obvezno u državi 
poslovnog nastana gospodarskog subjekta, 

 - izjavom o ukupnom prometu 
gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, o 
prometu u području koje je obuhvaćenom 
predmetom koncesije u tri posljednje 
dostupne financijske godine, ovisno o datumu 

osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti 
gospodarskog subjekta, ako je informacija o 
tim prometima dostupna. 
 

Članak 18. 
Davatelj koncesije može od 

gospodarskog subjekta tražiti dokaz o 
ispunjenju uvjeta tehničke i stručne 
sposobnosti, a naročito:  

 1. popis usluga pruženih u godini u 
kojoj je započeo postupak davanja koncesije i 
tijekom tri godine koje prethode toj godini, 

 2. obrazovne i stručne kvalifikacije 
pružatelja usluge, pod uvjetom da se oni ne 
ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude, 

 3. izjava o prosječnom godišnjem 
broju radnika pružatelja usluga i broju 
rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine,  

4. izjava o alatima, postrojenjima ili 
tehničkoj opremi koja je na raspolaganju 
pružatelju usluga u svrhu izvršenja ugovora.  

Popis iz stavka 1. točke 1. ovoga 
članka sadržava vrijednost usluga, datum te 
naziv druge ugovorne strane. Smatra se da je 
uvjet tehničke i stručne sposobnosti 
gospodarskog subjekta iz stavka 1. točke 1. 
ovoga članka razmjeran predmetu nabave 
ako se traži dokaz o pružanju usluga čija 
pojedinačna vrijednost nije viša od 
procijenjene vrijednosti koncesije, s time da 
davatelj koncesije može odrediti blaže uvjete. 

 
h) Otvaranje ponuda 
 

Članak 19. 
Ponude otvara Stručno povjerenstvo 

na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti 
o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji 
za nadmetanje.  

Ponude pristigle nakon roka za dostavu 
ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju. 
Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda 
imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja 
i Stručno povjerenstvo.  

Stručno povjerenstvo će o otvaranju 
ponuda sastaviti zapisnik koji bez odgode 
uručuje svim ovlaštenim predstavnicima 
ponuditelja nazočnim na otvaranju ponuda, a 
ostalima na pisani zahtjev. 

 
i) Pregled i ocjena ponuda 
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Članak 20. 
Nakon otvaranja ponuda Stručno 

povjerenstvo pregledava i ocjenjuje ponude 
na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije 
za nadmetanje.  

O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se 
zapisnik, koji se dostavlja zajedno s odlukom 
o davanju koncesija ili odlukom o poništenju 
postupka davanja koncesije svakom 
ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.  

Davatelj koncesije odbit će rješenjem 
neuredne ponude. 
 
j) Kriteriji za odabir najpovoljnije 
ponude 
  

Članak 21.  
Kriteriji na kojem davatelj koncesije 

temelji odabir najpovoljnije ponude jesu: 
1. u slučaju ekonomski najpovoljnije 

ponude sa stajališta davatelja 
koncesije, kriteriji vezani uz predmet 
koncesije, kao što su: kvaliteta, što 
uključuje tehničko dostignuće, 
estetske, inovacijske, funkcionalne i 
ekološke osobine, operativni troškovi i 
troškovi upravljanja, ekonomičnost, 
cijena usluge za krajnje korisnike, 
visina naknade za koncesiju, ili  

2. najviša ponuđena naknada za 
koncesiju.  
Kada se najpovoljniji ponuditelj 

odabire na temelju kriterija ekonomski 
najpovoljnije ponude, davatelj koncesije u 
dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti 
o namjeri davanja koncesije navodi sve 
kriterije za odabir ponude čiju primjenu 
predviđa u odnosu na relativno značenje koje 
im pridaje.  

Značenje kriterija može se izraziti 
određivanjem niza maksimalnih vrijednosti u 
odgovarajućem rasponu. Ako to iz 
opravdanih razloga nije moguće, davatelj 
koncesije navodi u obavijesti o namjeri 
davanja koncesije kriterije poredane po 
važnosti od najvažnijeg prema najmanje 
važnom.  

Kada se najpovoljniji ponuditelj 
odabire na temelju najviše ponuđene 
naknade za koncesiju, davatelj koncesije u 
dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti 
o namjeri davanja koncesije navodi način 

iskazivanja naknade o koncesiji u ponudama, 
tako da iznos ponuđene naknade za 
koncesiju mora biti iskazan kao jedinični 
zbroj u kunama ponuđene fiksne i/ili 
varijabilne naknade za koncesiju za vrijeme 
trajanja ugovora o koncesiji.  

Ako su dvije ili više urednih ponuda 
jednako rangirane prema kriteriju za odabir 
najpovoljnije ponude, davatelj koncesije 
odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. 
k) Odluka o davanju koncesije 
 

Članak 22. 
Stručno povjerenstvo podnosi 

Općinskom vijeću Općine Pitomača (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) prijedlog 
odluke o davanju koncesije bez odgode, 
zajedno sa svim zapisnicima o radu, 
zapisnikom o otvaranju ponuda, zapisnikom 
o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom 
pratećom dokumentacijom.  

Odluku o davanju koncesije donosi 
Općinsko vijeće.  

Odluku o davanju koncesije, s 
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda, davatelj koncesije dostavlja svakom 
ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.  

Odluka o davanju koncesije, kao i 
njezine izmjene, bez odgode se objavljuju u 
Elektroničkom oglasniku na standardnom 
obrascu.  

Rok za donošenje odluke o davanju 
koncesije počinje teći prvog dana poslije 
dana kada je istekao rok za dostavu ponude, 
a ako u dokumentaciji za nadmetanje nije 
određeno drukčije, rok za donošenje odluke 
o davanju koncesije iznosi 30 dana.  

 
Članak 23. 

Odluka o davanju koncesije sadržava  
podatke koji su propisani Zakonom o 
koncesijama te obrazloženje razloga za 
odabir najpovoljnijeg ponuditelja i druge 
odgovarajuće podatke u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje, 
podnesenom ponudom te odredbama 
posebnog zakona. 

 
l) Odluka o poništenju postupka 
davanja koncesije 
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Članak 24. 
Općinsko vijeće poništit će postupak 

davanja koncesije u sljedećim slučajevima: 
1. ako postanu poznate okolnosti koje 

bi, da su bile poznate prije pokretanja 
postupka davanja koncesije, dovele do 
neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja 
koncesije ili do sadržajno bitno drukčije 
dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o 
namjeri davanje koncesije, ili  

 
2. ako nema pristiglih ponuda do 

isteka roka za dostavu ponuda, ili  
3. ako nakon odbijanja ponuda u 

postupku davanja koncesija ne preostane 
nijedna uredna ponuda, ili  

4. u ostalim slučajevima određenim 
posebnim zakonom.  

Odluku o poništenju postupka davanja 
koncesije donosi Općinsko vijeće te ju s 
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda svakom ponuditelju dostavlja bez 
odgode osobnom dostavom.  

Odluka o poništenju postupka davanja 
koncesije bez odgode se objavljuje u 
Elektroničkom oglasniku.  

Novi postupak davanja koncesije 
može se pokrenuti nakon što odluka o 
poništenju postupka davanja koncesije 
postane izvršna. 

 
m) Ugovor o koncesiji 
 

Članak 25. 
Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti 

prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 
15 dana od dana dostave odluke o davanju 
koncesije svakom ponuditelju.  

Razdoblje mirovanja primjenjuje se i u 
slučaju zaprimanja samo jedne ponude.  

Ako je pokrenut postupak pravne 
zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada 
odluka o davanju koncesije postane izvršna.  

Davatelj koncesije odabranom 
najpovoljnijem ponuditelju nudi sklapanje 
ugovora o koncesiji najkasnije u roku od 
deset dana od isteka razdoblja mirovanja, 
odnosno deset dana od dana kada je odluka 
o davanju koncesije postala izvršna.  

Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj 
odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, 
davatelj koncesije ukida odluku o davanju 

koncesije i može donijeti novu odluku o 
davanju koncesije sljedećem rangiranom 
ponuditelju kao odabranom, a koji 
zadovoljava uvjete u skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje te mu 
ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.    

Odluku iz stavka 4. ovoga članka 
davatelj koncesije dostavlja svakom 
ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.  

 
Članak 26. 

Davatelj koncesije prije sklapanja ili 
prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji 
prikuplja od odabranog najpovoljnijeg 
ponuditelja za dobivanje koncesije potrebna 
jamstva ispunjenja obveza iz ugovora o 
koncesiji, a naročito:  

 jamstvo naplate naknade za 
koncesiju,  

 jamstvo naplate naknade štete koja 
može nastati zbog neispunjenja obveza iz 
ugovora o koncesiji. (zadužnice, bankarske 
garancije, založno pravo na pokretnini i/ili 
nekretnini, korporativna jamstva, mjenice, 
polog). 

Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, 
odnosno neće stupiti na snagu ako jamstva 
iz stavka 1. ovoga članka ne budu 
dostavljena davatelju koncesije u roku koji 
bude određen u dokumentaciji za 
nadmetanje. 

 
Članak 27. 

Ugovorom o koncesiji određuju se 
prava i obveze davatelja koncesije i 
koncesionara na temelju odluke o davanju 
koncesije.  

Ugovor o koncesiji sastavlja se u 
skladu s odlukom o davanju koncesije.  

Ugovor o koncesiji obavezno sadrži: 
 - djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje, 
-  vrijeme  na koje se koncesija dodjeljuje, 
-  visinu i način plaćanja naknade za 
koncesiju, 
 - cijenu i način naplate za pruženu uslugu, 
 - prava i obveze davatelja koncesije, 
 - prava i obveze koncesionara, 
 - jamstva i/ili odgovarajuće instrumente 
osiguranja koncesionara, 
-  uvjete otkaza ugovora, 
 - ugovorne kazne. 

Na temelju odluke o davanju 
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koncesije Općinski načelnik s odabranim 
ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji. 

 
Članak 28. 

Ugovorom o koncesiji može se 
odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i 
plaćanja naknade za koncesiju u određenom 
razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o 
koncesiji, u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje i odlukom o davanju koncesije. 

 Promjene naknade za koncesiju 
moguće su temeljem: 
1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja 
kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja, 
2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno, 
3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se 
uređuje visina i način plaćanja naknade za 
koncesiju. 
4. gospodarskih okolnosti koje značajno 
utječu na ravnotežu odnosa naknade za 
koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije 
koja je bila temelj sklapanja ugovora o 
koncesiji. 

Promjena naknade za koncesiju 
utvrđuje se ugovorom o koncesiji, a vrši se 
ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u 
za to određenim vremenskim razdobljima 
ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili 
promjena potrošačkih cijena. 
 

Članak 29. 
 Naknada za koncesiju uplaćuje se u 
korist proračuna Općine Pitomača. 
 
n) Prestanak koncesije 

 
Članak 30. 

Koncesija prestaje: 
- ispunjenjem zakonskih uvjeta, 
 - raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog 
interesa, 
 - jednostranim raskidom ugovora o 
koncesiji, 
 - pravomoćnošću sudske odluke kojom se 
ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 
poništava, 
- u slučajevima određenim ugovorom o 
koncesiji, 
 - u slučajevima određenim posebnim 
zakonom. 
 
 

V. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU PISANOG UGOVORA O 
OBAVLJANJU KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI 
 

Članak 31. 
Pravne ili fizičke osobe, na temelju 

pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na 
području Općine Pitomača slijedeće 
komunalne djelatnosti:  

1. dezinfekcija, dezinsekcija i 
deratizacija, 

2. održavanje nerazvrstanih cesta, 
3. održavanje javne rasvjete, 
4. poslovi sakupljanja i zbrinjavanja 

napuštenih ili izgubljenih životinja. 
Opseg obavljanja poslova određene 

komunalne djelatnosti određuje se na temelju 
Programa održavanja komunalne 
infrastrukture Općine Pitomača. 

 
Članak 32. 

Postupak odabira osobe s kojom se 
sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti iz članka 31. ove 
Odluke te sklapanje, provedba i izmjene tog 
ugovora provode se prema propisima Zakona 
o javnoj nabavi. 
 

Članak 33. 
Ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti u ime Općine Pitomača 
sklapa  Općinski načelnik. 

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka 
sadrži: 
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa 
ugovor 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor 
3. vrstu i opseg komunalnih usluga 
4. način određivanja cijene komunalnih 
usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga 
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 
 

Članak 34. 
Sastavni dio ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti je Program 
održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture te njegove izmjene i dopune za 
cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa. 

U slučaju povećanja ili smanjena 
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opsega obavljanja komunalne djelatnosti  ili 
cijene u tijeku roka na koji je zaključen 
ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks 
ugovora kojeg odobrava Općinski načelnik 
Općine Pitomača. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 35. 
Pravna ili fizička osoba koja obavlja 

komunalnu djelatnost na temelju ugovora o 
koncesiji ili ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova, sklopljenih na temelju 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – 
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) nastavlja s 
radom do isteka važenja tih ugovora. 

 
Članak 36. 

 Na sva pitanja koja nisu uređena 
ovom Odlukom primjenjuju se odredbe 
Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 68/18). 
 

Članak 37. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o komunalnim 
djelatnostima („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/14. i 9/14). 

 
Članak 38. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 
od dana objave u ''Službenim novinama'' 
Općine Pitomača. 

 
KLASA: 363-02/18-01/02 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PITOMAČA 

                                                                                           
POTPREDSJEDNIK:                                                            

Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 

14. 

Na temelju članka 31. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne 
novine” broj 68/18) i članka 28. Statuta 

Općine Pitomača („Službene novine“ broj 
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 11. 
sjednici održanoj 24. listopada 2018. 
godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o povjeravanju javnih ovlasti u 
području komunalnih djelatnosti 

 
Članak 1. 

 Trgovačkom društvu KOMUNALNO 
PITOMAČA društvo s ograničenom 
odgovornošću za za opskrbu vodom, 
plinom te održavanje tržnica, groblja i 
javnih površina, trgovina na veliko i malo i  
 
niskogradnja (u daljnjem tekstu: 
KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o.) čiji je 
osnivač Općina Pitomača povjeravaju se 
javne ovlasti u sljedećim komunalnim 
djelatnostima: 

- održavanje groblja, 
- usluge ukopa pokojnika. 

 
Članak 2. 

 Javne ovlasti iz članka 1. ove 
Odluke obuhvaćaju rješavanje u 
pojedinačnim upravnim stvarima o 
pravima i obvezama fizičkih i pravnih 
osoba. 
 

Članak 3. 
Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o povjeravanju 
javnih ovlasti u području komunalnih 
djelatnosti („Službene novine“ Općine 
Pitomača broj 2/14. i 9/14). 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvi 

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

 
 

KLASA: 363-02/18-01/03 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 

  OPĆINSKO VIJEĆE  
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        POTPREDSJEDNIK: 
   Dinko Begović, dipl.inf., v.r. 
 
15. 
 

Temeljem članka 10. stavka 1. i 
članka 12. stavka 1. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj  20/18) i članka 28. Statuta Općine 
Pitomača (''Službene novine'' Općine 
Pitomača broj 2/13. - pročišćeni tekst, 2/15 i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
11. sjednici održanoj dana 24. listopada 
2018. godine donijelo je 
 

O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama za zaštitu 
poljoprivrednog zemljišta te mjerama 

za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području 

općine Pitomača 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Odlukom o agrotehničkim mjerama 
za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te 
mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
propisuju se agrotehničke mjere 
poljoprivrednog i drugog zemljišta koje se 
koriste kao poljoprivredno zemljište u 
Općini Pitomača (u daljnjem tekstu: 
Općina) u slučajevima u kojima bi 
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu 
proizvodnju i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina. 
 

Članak 2. 
 Poljoprivrednim zemljištem 
smatraju se sljedeće površine: oranice, 
vrtovi, livade, pašnjaci, maslinici, voćnjaci, 
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i 
drugo zemljište koje se uz gospodarski 
opravdane troškove može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. 
 Neobraslo šumsko zemljište i 
zemljište obraslo početnim ili 
degradacijskim razvojnim stadijima 

šumskih sastojina (makija, šikare,  šibljaci i 
sl.), a pogodno je za poljoprivrednu 
proizvodnju smatra se poljoprivrednim 
zemljištem. 
 Poljoprivredno zemljište unutar 
granice građevinskog područja površine 
veće od    500 m2 i katastarske čestice 
zemljišta izvan granice građevinskog 
područja planirane dokumentima 
prostornog uređenja za izgradnju, koje su 
u evidencijama Državne geodetske uprave 
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, 
a koje nisu privedene namjeni, moraju se 
održavati pogodnim za poljoprivrednu 
proizvodnju i u tu se svrhu koristiti do 
izvršnosti akta kojim se odobrava 
građenje, odnosno do primitka potvrde 
glavnog projekta. 
 
 II. AGROTEHNIČKE MJERE 

 
Članak 3. 

 Agrotehničke mjere propisuju se za 
slučajeve u kojima bi propuštanje tih 
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili 
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. 
      Agrotehničke mjere iz stavka 1. ove 
Odluke jesu: 
1. minimalna razina obrade i održavanje 
poljoprivrednog zemljišta, 
2. sprječavanje zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 
4. korištenje i uništenje biljnih ostataka, 
5. održavanje organske tvari u tlu, 
6. održavanje povoljne strukture tla, 
7. zaštita od erozije. 

 
Članak 4. 

 Agrotehničke mjere iz članka 3. 
obvezni su provoditi vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta ne umanjujući 
vrijednost poljoprivrednog zemljišta. 
 

1. Mjera: minimalna razina obrade i 
održavanje poljoprivrednog zemljišta 
  

Članak 5. 
 Minimalna razina obrade i 
održavanja poljoprivrednog zemljišta 
podrazumijeva provođenje najnužnijih 
mjera u okviru prikladne tehnologije, a 
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posebno: 
- redovito obrađivanje i održavanje 

poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj 
vrsti, odnosno katastarskoj kulturi 
poljoprivrednog zemljišta, 

- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla, 
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, 
- održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom 

vegetativnom stanju. 
 

2. Mjera: sprječavanje zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem 
 

Članak 6. 
 Obvezuju se vlasnici i posjednici 
korištenja poljoprivrednog zemljišta  da na 
svojem zemljištu poduzimaju mjere 
sprječavanja zakorovljenosti, i to 
mehaničkim ili kemijskim sredstvima - 
redovno, radi sprječavanja širenja korova 
na susjedne parcele. 

Kod sprječavanja zakorovljenosti i 
obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege 
usjeva potrebno je dati prednost ne 
kemijskim mjerama zaštite bilja kao što su 
mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke 
mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih 
mjera zaštite potrebno je dati prednost 
herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim 
svojstvima. 
 

3. Mjera: suzbijanje biljnih bolesti i 
štetnika 
 

Članak 7. 
 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su pravilnom primjenom 
sredstava za zaštitu bilja na način određen 
pozitivnim zakonskim propisima, odnosno  
kod suzbijanja obvezni su primjenjivati 
temeljna načela integrirane zaštite bilja 
sukladno posebnim propisima koji uređuju 
održivu uporabu pesticida. 
 Vlasnici odnosno posjednici 
poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti 
sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli 
biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili 
štetnika u određenom agrotehničkom roku 
sukladno biljnoj kulturi; zbrinuti ambalažu 
od utrošenih sredstava za zaštitu bilja 
(posebice pesticida) prema uputama koja 
su priložena uz ta sredstva. 

 
4. Mjera: korištenje i uništenje biljnih 

ostataka 
Članak 8. 

 Agrotehničke mjere korištenja i 
uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju: 
1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka 
nakon žetve sa poljoprivrednog zemljišta 
na kojem se primjenjuje konvencionalna 
obrada tla najkasnije do 31. ožujka 
sljedeće godine, 
2. primjenu odgovarajućih postupaka sa 
žetvenim ostacima na površinama na 
kojima se primjenjuje konzervacijska 
obrada tla bez uporabe pluga, 
3. obvezno uklanjanje suhih biljnih 
ostataka nakon provedenih agrotehničkih 
mjera u višegodišnjim nasadima, 
4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka 
nakon čišćenja kanala, međa i poljskih 
putova, kao i nakon sječe i čišćenja šuma, 
te šuma koje graniče sa poljoprivrednim 
zemljištem, 
5. kompostiranje korisnih biljnih ostataka 
  

Članak 9. 
 Žetveni ostaci s poljoprivrednih 
površina ne smiju se spaljivati. Žetvenim 
ostacima ne smatraju se ostaci nastali 
orezivanjem trajnih nasada.  
 Spaljivanje žetvenih ostataka 
dopušteno je samo u cilju  sprečavanja 
širenja ili suzbijanja organizama štetnih za 
bilje o čemu postoji službena naređena 
mjera, uz poduzimanje odgovarajućih 
mjera zaštite od požara. 
 

5. Mjera: održavanje organske tvari u 
tlu 
 

Članak 10. 
 Organska tvar u tlu održava se 
privođenjem minimalnog trogodišnjeg 
plodoreda prema pravilima struke. 
 

Članak 11. 
 Trogodišnji plodored 
podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – 
okopavine – industrijsko bilje ili trave ili 
djeteline ili njihove smjese. 
 Trave, djeteline, djetelinsko-travne 
smjese, travno-djetelinske smjese su dio 
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plodoreda i mogu na istoj površini ostati 
duže od tri godine. 
 Podusjevi i međuusjevi i ugar se 
smatraju kao dio plodoreda. 
 

Članak 12. 
 Kod planiranja održavanja razine 
organske tvari u tlu potrebno je unositi 
žetvene ostatke u tlu primjenom 
konvencionalne ili konzervacijske obrade 
tla i uravnoteženo gnojiti organskim 
gnojem. 
 

6. Mjera: održavanje povoljne strukture 
tla 
 

Članak 13. 
 Korištenje mehanizacije mora biti 
primjereno stanju poljoprivrednog 
zemljišta i njegovim svojstvima. 
 U uvjetima kada je tlo zasićeno 
vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom 
ne smije se koristiti poljoprivredna 
mehanizacija na poljoprivrednom 
zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe 
usjeva. 
 

7. Mjera: zaštita od erozije 
 

Članak 14. 
 Zaštita od erozije provodi se 
održavanjem minimalne pokrivenosti tla 
sukladno specifičnostima agroekološkog 
područja. 
 Tijekom vegetacijskog razdoblja, 
na područjima na kojima je uočena erozija 
poljoprivredne površine bi trebale imati 
pokrov koji umanjuje eroziju tla. 
 Tijekom zime u uvjetima kada se 
na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno 
ukoliko nema pokrova primjenjuje se 
ograničena obrada tla. 
 Zaštita od erozije provodi se 
upravljanjem i pravilnom obradom na 
poljoprivrednom zemljištu ovisno o 
specifičnim karakteristikama tla. 

 
Članak 15. 

 Za područje Općine provode se 
sljedeće agrotehničke mjere zaštite od 
erozije: 

1. ograničenje sječe ili potpuni 
prestanak sječe višegodišnjih nasada osim 
sječe iz agrotehničkih razloga; 

2. zabrana preoravanja livada, 
pašnjaka i neobrađenih površina na 
strmim zemljištima i njihovo pretvaranja u 
oranice s jednogodišnjim kulturama; 

3. obvezno zatravnjivanje strmog 
zemljišta; 

4. zabrana skidanja humusnog, 
odnosno oraničnog sloja površine 
poljoprivrednog zemljišta; 

5. zabrana proizvodnje 
jednogodišnjih kultura, odnosno obveza 
sadnje dugogodišnjih nasada i 
višegodišnjih kultura. 
 

Članak 16. 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 

zemljišta dužni su održavati dugogodišnje 
nasade i višegodišnje kulture podignute 
radi zaštite od erozije na tom zemljištu. 

 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 
 

Članak  17. 
 Mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina su: 

1. održavanje živica i međa; 
2. održavanje poljskih puteva; 
3. uređivanje i održavanje kanala 

oborinske odvodnje; 
4. sprječavanje zasjenjivanja 

susjednih čestica; 
5. sadnja i održavanje 

vjetrobranskih pojasa. 
 Zabranjuje se odlaganje zemlje, 
smeća, građevinskog i drugog otpada, 
životinjskih lešina na području 
poljoprivrednih rudina. 
 
1.  Održavanje živica i međa 
 

Članak 18. 
 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su živicu redovito održavati 
i podrezivati na način da se spriječi 
zakorovljenost živice, širenje na susjedno 
zemljište i putove i zasjenjivanje parcela te 
iste formirati na način da ne ometaju 
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promet, vidljivost i preglednsot putova.
   
 Živice uz poljske putove i međe 
mogu se zasaditi najmanje 0,50m od ruba 
poljskog puta odnosno međe i ne mogu 
biti šire od 0,60m te se u svrhu 
sprečavanja zasjenjivanja susjednih 
parcela moraju obrezivati tako da njihova 
visina ne prelazi 1,2m. 
 Vlasnici  i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su održavati međe tako da 
budu vidljivo označene, očišćene od 
korova i višegodišnjeg raslinja te da ne 
ometaju provedbu agrotehničkih zahvata. 
 Zabranjeno je izoravanje i 
oštećivanje međa. 
 Za ograđivanje parcela na međama 
zabranjuje se korištenje boljikave žice i 
armaturnih mreža. 
 
2. Održavanje poljskih puteva 

Članak 19. 
 Poljski put utvrđen kao 
nerazvrstana cesta održava se sukladno 
propisima o cestama i komunalnom 
gospodarstvu, odnosno sukladno Odluci o 
nerazvrstanim cestama na podučju općine 
Pitomača. 
 Korisnici poljskih puteva dužni su 
kanale koji graniče s poljskim putem i 
njihovim zemljištem redovito čistiti i 
održavati. 
 Prilikom oštećenja puta 
prevoženjem tereta, građevinskim 
zahvatima i slično, korisnici poljskih puteva 
dužni su otkloniti sva oštećenja i dovesti 
put u prijašnje stanje. 
 Posebno se zabranjuje: 

- neovlašteno preoravati putove, 
- neovlašteno mijenjati trasu 

putova, 
- izvoziti na putove i s 

poljoprivrednim oruđem pri obradi 
poljoprivrednog zemljišta iznositi 
neadekvatan otpadni materijal i biljni 
otpad, 

- skretati oborinsku i drugu vodu 
na poljske putove. 
 Zabranjuje se odlaganje smeća i 
drugih otpadaka, te sadnja drveća i 
drugog bilja, odnosno poduzimanje drugih 
radnji (odoravanje i sl.) kojima se sužavaju 

postojeći poljski putevi, odnosno smanjuje  
njihova prohodnost. 
 Progon stoke do površina pašnjaka 
dozvoljen je isključivo poljskim putem uz 
obvezni nadzor. 
 
3. Uređivanje i održavanje kanala 
oborinske odvodnje 
 

Članak 20. 
 Vlasnici, odnosno posjednici 
poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze 
prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, 
odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala, u 
slučajevima kada su ti kanali građeni kao 
zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem 
održavati u stanju funkcionalne 
sposobnosti, kako bi se omogućilo 
prirodno otjecanje oborinskih voda. 
 U cilju održavanja kanala u dobroj 
funkciji za odvođenje suvišne vode s 
poljoprivrednih površina zabranjeno je: 

- mijenjati smjer kanala bez 
suglasnosti nadležnog tijela za poslove 
vodnoga gospodarstva, 

- odlagati u kanal zemlju, kamen 
i druge materijale i predmete, odnosno 
obavljati radnje kojima se može utjecati na 
promjenu potoka, vodostaja i količine 
vode, 

- uz kanale na udaljenosti manjoj 
od 2 metra od ruba kanala obrađivati 
zemlju, kopati zemlju, šljunak ili pijesak i 
obavljati druge radnje kojima se mogu 
oštetiti kanali ili poremetiti njihovo 
funkcioniranje. 
 
4. Sprječavanje zasjenjivanja 
susjednih čestica 
 
 

Članak 21. 
 Vlasnici i posjednici ne smiju 
sadnjom voćnjaka ili drugih visokorastućih 
kultura zasjenjivati susjedno zemljište te 
time onemogućavati ili otežavati 
poljoprivrednu proizvodnju na tom 
zemljištu. 

U protivnom oštećeni vlasnici 
poljoprivrednih parcela mogu poduzimati 
radnje za nadoknadu štete sukladno 
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim 



Broj 8        „SLUŽBENE NOVINE“                                 Strana 52 
 

pravima. 
 
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih 
pojasa 
 

Članak 22. 
 Vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta, koji na istome imaju zasađene 
vjetrobranske pojaseve dužni su iste 
održavati u urednom i funkcionalnom 
stanju. 
 Općina može za svaki pojedinačni 
slučaj vlasnicima, odnosno posjednicima 
zemljišta utvrditi obvezu sadnje i 
održavanja vjetrobranskog pojasa. 
 

IV. NADZOR 
 

Članak 23. 
 Vlasnici, odnosno posjednici 
poljoprivrednog zemljišta obvezni su 
provoditi mjere propisane ovom Odlukom 
te se pridržavati svih zabrana i ograničenja 
utvrđenih ovom Odlukom. 
 Vlasnici, odnosno posjednici 
poljoprivrednog zemljišta koji sami ne 
poduzmu odgovarajuće agrotehničke 
mjere na svom zemljištu, dužni su to 
omogućiti ovlaštenim pravnim osobama, a 
na trošak vlasnika odnosno ovlaštenika. 
 

Članak 24. 
 Nadzor nad provedbom odredbi ove 
Odluke provodi poljoprivredni redar Općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: 
poljoprivredni redar) i nadležne inspekcije 
ovlaštene posebnim zakonima. 
 

Članak 25. 
 U obavljanju nadzora poljoprivredni 
redar ovlašten je rješenjem narediti: 
        - poduzimanje radnji u svrhu 
sprječavanja nastanka štete, 
onemogućavanja ili smanjenja 
poljoprivredne proizvodnje, 
        - poduzimanje radnji u svrhu 
uklanjanja posljedica nastale štete u 
poljoprivrednoj proizvodnji, 
        - poduzimanje radnji u svrhu 
provedbe mjera za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, 
        - uklanjanje protupravno postavljenih 

ograda, živica, drvoreda, voćnjaka 
pojedinačnih stabala i grmlja, 
        - naplatiti novčanu kaznu na mjestu 
počinjenja prekršaja, 
        - izdati obvezni prekršajni nalog. 
 

Članak 26. 
 Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru 
u provedbi njegovih ovlasti omogućiti 
nesmetano obavljanje nadzora i pristup do 
poljoprivrednog zemljišta. 
 Ako poljoprivredni redar u svome 
radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć 
nadležne policijske uprave. 
 

Članak 27. 
 Poljoprivredni redar mora imati 
službenu iskaznicu kojom dokazuje 
službeno svojstvo,  
 
identitet i ovlasti. 

 
V. IZVJEŠĆA 

 
Članak 28. 

Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača dužan je podnijeti Ministarstvu 
poljoprivrede i Hrvatskom centar za 
poljoprivredu, hranu i selo, izvješće o 
primjeni propisanih mjera iz ove Odluke, 
do 31. ožujka svake tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

 
VI.  PREKRŠAJNE ODREDBE 

 
Članak 29. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
pravna osoba ako postupa protivno 
odredbama ove Odluke. 
 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit 
će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 
500,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako 
postupa protivno odredbama ove Odluke. 
 

Članak 30. 
 Poljoprivredni redar može naplaćivati 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja 
prekršaja, uz izdavanje potvrde, sukladno 
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zakonu i ovoj Odluci. 
 Protiv osobe koja nije platila 
novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će 
se obavezni prekršajni nalog s novčanom 
kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku koji 
mu je određen za plaćanje izrečene 
novčane kazne uplati 2/3 iste, smatrat će 
se da je novčana kazna u cijelosti plaćena. 
 

Članak 31. 
 U provedbi nadzora nad odredbama 
ove Odluke poljoprivredni redar i nadležne 
inspekcijske službe mogu pored naplate 
kazne propisane odredbama članka 29. 
ove Odluke narediti vlasnicima ili 
posjednicima poljoprivrednog zemljišta 
poduzimanje mjera propisanih ovom 
Odlukom. 
 Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog 
zemljišta koji ne provedu agrotehničke 
mjere iz ove Odluke i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina ove 
Odluke  
 
dužni su, pored plaćanja kazne propisane 
odredbama članka 29. ove Odluke, 
omogućiti ovlaštenim pravnim osobama 
poduzimanje mjera i snositi troškove 
provođenja istih. 
 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32. 
Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o agrotehničkim 
mjerama za zaštitu poljoprivredog 
zemljišta te mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Pitomača  („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 11/17). 
 

Članak 33. 
  Ova Odluka stupa na snagu osmi 
dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
 

KLASA: 320-01/18-01/67 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

     
     POTPREDSJEDNIK: 
    Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
 
16. 
 

Na temelju članka 28. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni 
tekst, 2/15. i 1/18) Općinsko vijeće Općine 
Pitomača, na 11.  sjednici održanoj dana 
24. listopada 2018. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj 

financijskoj reviziji 
Općine Pitomača za 2017. godinu 

 
 
1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za 
reviziju, Područnog ureda Virovitica, 
KLASA:041-01/18-02/42, URBROJ:613-12-
18-8, o obavljenoj financijskoj reviziji 
Općine Pitomača za 2017. godinu. 
 2.  Izvješće o obavljenoj reviziji 
Državnog ureda za reviziju, Područnog 
ureda Virovitica, prilaže se uz ovaj 
Zaključak i čini njegov sastavni dio. 

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
KLASA: 041-01/18-01/01 
URBROJ: 2189/16-18-4 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                     
POTPREDSJEDNIK: 

              Dinko Begović, dipl.inf.,v.r. 
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17. 
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18. 
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19. 
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20. 
 
Na temelju odredbe članka 26. i 

članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama 
(„Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 
i 69/09), odredbe članka 14. stavak 3. 
Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
2/06) i odredbe članka 28. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača na 
11. sjednici održanoj 24. listopada 2018. 
godine, donijelo je  
  
 

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog 

natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice 
Pitomača na nepuno radno vrijeme 

 
 

1. Ovom Odlukom raspisuje se 
ponovljeni javni natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice 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/ice koje će 
Općinskom vijeću Općine Pitomača dostaviti 
natječajnu dokumentaciju s utvrđenim 
prijedlogom za izbor ravnatelja/ice. 

3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. 
ove Odluke imenuju se: 

- Rikard Bakan, dipl.oec., za 
predsjednika, 

- Irena Horvat, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni 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 utvrđenim u 
odredbama Zakona o knjižnicama („Narodne 
novine“ 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/ice. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na 
pristup informacijama („Narodne novine“ br. 
25/13 i 85/15), 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 utvrđene 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 danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača.  
  

 
KLASA: 112-03/18-01/32 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
          POTPREDSJEDNIK: 
    Dinko Begović,dipl.inf.,v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:           
  

1. 
 
Na temelju članka 35. stavka 2., u 

svezi s članka 219. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" 
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12. i 152/14), članka 48. Zakona 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 
123/17), odredbi Zakona o uređivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 
broj 80/11), članka 101. stavaka 2. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 
54/13, 148/13, 92/14)  te članka 38. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13- pročišćeni tekst, 2/15. i 
1/18), Općinski načelnik Općine Pitomača 
dana 25. rujna 2018. godine, donio je 

 
O D L U K U 

    o sklapanju Ugovora o osnivanju 
prava služnosti na dijelu nekretnine radi 

postavljanja automatske  
meterološke postaje 

 
 

Članak 1. 
            Općina Pitomača će sa Državnim 
hidrometeorološkim zavodom, Grič 3, 10000 
Zagreb, OIB: 74660437164, sklopiti Ugovor o 
osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine 
radi postavljanja automatske meterološke 
postaje, u cilju provođenja „Projekt  
modernizacije meteorološke motriteljske 
mreže u RH – METMONIC“ koji se financira iz 
strukturnih fondova EU, i to na nekretnini 
označenoj kao: 
k.č.br. 463/5, Put sa 372 čhv, k.o. 
Grabrovnica. 

 
Članak 2. 

 Pravo služnosti osniva se preko dijela 
čestice iz članka 1. ove Odluke, u površini 
kako slijedi: 
k.č.br. 463/5, Put sa 372 čhv, k.o. 
Grabrovnica - površina služnosti 36 m2. 

 
Članak 3. 

 Za osnovanu služnost na dijelu 
nekretnine iz članka 2. ove Odluke ovlaštenik 
služnosti, Državni hidrometeorološki zavod, 
Grič 3, 10000 Zagreb, OIB: 74660437164, ne 
plaća novčanu naknadu Općini Pitomača, 
Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 
OIB:80888897427, sve sukladno odredbi 
članka 4. Zakonu o uređivanju 
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 
infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ 
broj 80/11.). 
 

Članak 4. 
 Pravo služnosti se osniva u korist 
Ovlaštenika služnosti iz članka 1. i 2. ove 
Odluke na neodređeno vrijeme. 
 

Članak 5. 
             Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n  j e 
         Pravni temelj za donošenje ove Odluke 
sadržan je u članku 35. i 219. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 
152/14). 
         Člankom 35. istog Zakona propisano je 
da stvarima u vlasništvu jedinice lokalne  
samouprave raspolaže, upravlja i koristi ih 
tijelo jedinice lokalne samouprave, osim ako 
posebnim zakonom nije drukčije određeno, a 
člankom 219. propisana je mogućnost 
osnivanja služnosti. 
         Općina Pitomača i Državni 
hidrometeorološki zavod surađuju na 
„Projektu  modernizacije meteorološke 
motriteljske mreže u RH - METMONIC“ koji se 
financira iz strukturnih fondova EU. 

Državni hidrometeorološki zavod, 
nositelj projekta, provodi modernizaciju 
meteorološke motriteljske mreže što uključuje 
automatizaciju ili modernizaciju postojećih ili 
postavljanje novih postaja, te je u tu svrhu 
potrebno osigurati zemljišta/lokacije za 
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smještaj takvih postaja. 
Općina Pitomača i Državni 

hidrometeorološki zavod osiguravaju uvjete 
za uspostavljanje i redovan rad automatske 
meteorološke postaje u Pitomači u svrhu 
kontinuiranog praćenja meteoroloških prilika i 
klimatoloških parametara na području Općine 
Pitomača. 
         Kako sadržaj služnosti određuje vlasnik 
poslužne nekretnine, predloženo je osnivanje 
služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 
Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 
OIB: 80888897427 u dijelu čestice utvrđenim 
u članku 2. ove Odluke. 
         Osnivanje prava služnosti na nekretnini 
iz članka 2. ove Odluke ovlaštenik služnosti, 
Državnim hidrometeorološkim zavodom, Grič 
3, 10000 Zagreb, OIB: 74660437164 ne plaća 
novčanu naknadu Općini Pitomača, Pitomača, 
Ljudevita Gaja 26/1, OIB:80888897427, sve 
sukladno odredbama članka 4. Zakona o 
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina 
(„Narodne novine“ broj 80/11). 
         Temeljem naprijed navedenoga, 
riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
KLASA: 940-01/18-01/18 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 25. rujna 2018. 
         

OPĆINA PITOMAČA 
                         

       OPĆINSKI NAČELNIK:                                                            
     Željko Grgačić, v.r. 
 

 
2. 

 
Na temelju članka 38. Statuta Općine 

Pitomača (“Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15. i 
1/18), a u svezi s člankom 3. Odluke o 
stipendiji Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 11/17), Općinski 
načelnik Općine Pitomača donosi  

  
 
 

   O D L U K U 
o visini stipendije u akademskoj godini 

2018./2019. 
  
  

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuje se visina 

studentske stipendije za studente sa 
prebivalištem na području općine Pitomača 
koji se školuju na sveučilišnim 
(preddiplomskim i diplomskim) i stručnim 
studijima u Republici Hrvatskoj za akademsku 
godinu 2018./2019. koju dodjeljuje Općina 
Pitomača. 

Članak 2. 
Visina stipendije iz članka 1. ove 

Odluke utvrđuje se u iznosu od 700,00 kuna 
(slovima: sedamsto kuna) mjesečno. 
  

Članak 3. 
Stipendija iz točke 1. ove Odluke 

isplaćivati će se tijekom akademske godine 
2018./2019., osim za mjesece kolovoz i rujan. 

Isplata stipendije vršiti će se preko 
žiro računa stipendista, a teretiti će osnovni 
račun 37215, pozicija 69 Stipendije i 
školarine. 

  
Članak 4. 

Za provođenje ove Odluke zadužuje 
se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
društvene djelatnosti Općine Pitomača.  
  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama“ Općina Pitomača. 
  
   
KLASA: 604-02/18-01/11  
URBROJ: 2189/16-18-3 
Pitomača, 09. listopada 2018.  
   
  OPĆINA PITOMAČA 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
                             Željko Grgačić,v.r. 
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3. 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 
tekst, 137/15. i 123/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 
26/15), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-
pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik Općine Pitomača, 
dana 11. listopada 2018. godine, donio je 
 
 

O D L U K U  
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba  

u području sporta za 2018. godinu 
 

 1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 
području sporta za 2018. godinu, objavljenog dana 07. rujna 2018. godine, odobrava se 
financiranje programa ili projekata kako slijedi: 
 
 

RED. 
BROJ 

         NAZIV UDRUGE/  
PRIJAVITELJA: NAZIV PROGRAMA ILI PROJEKTA ODOBRENO 

1. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB 
„PITOMAČA“ 

Rukometna igraonica ŽRK „Pitomača“  10.000,00 kn 

2. NOGOMETNI KLUB 
„PITOMAČA“ 

Sufinanciranje troškova škole 
nogometa NK „Pitomača“ i uređenje 
prostorija  
kluba  

123.000,00 kn 

 SREDSTVA REZERVE     2.500,00 kn 
 UKUPNO  135.500,00 kn 

 
                  

2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno djelomično ili potpuno 
sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za 
društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama proračuna programa ili 
projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti prije 
potpisivanja ugovora. 

3. Općina Pitomača će sa svim nositeljima programa ili projekata iz točke 1. ove Odluke 
sklopiti pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, kojima će se 
regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. 

4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. ove Odluke sufinancirati će 
sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava 
00201, program 1015 na aktivnosti A 101501. 
       Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja programa ili projekta temeljem 
ugovora o financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u Proračun Općine Pitomača i 
zahtjevu podnositelja. 
 5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke I. ove Odluke, nositelji programa 
ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju sredstava, uz 
predočenje o utrošku sredstava. 
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 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA:007-01/18-01/09 
URBROJ:2189/16-18-12 
Pitomača, 11. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 
               OPĆINSKI NAČELNIK: 
                 Željko Grgačić,v.r. 
 
4. 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni 
tekst, 137/15. i 123/17), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 
26/15), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-
pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik Općine Pitomača, 
dana 11. listopada 2018. godine, donio je 
 

O D L U K U  
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba  

u području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu 
 

1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 
području ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu, objavljenog dana 07. rujna 2018. 
godine, odobrava se financiranje programa ili projekata kako slijedi: 
 

RED. 
BROJ            KORISNIK:          NAZIV PROGRAMA:     ODOBRENO: 

1. 
UDRUGA HVIDRA-a 
VIROVITICA 

Zajedno u ratu zajedno u miru 
 

     2.999,00 kn 

2. 
AUTOKLUB VIROVITICA Žuta kapa za đaka prvaka      3.000,00 kn 

3. 
LOVAČKA UDRUGA „FAZAN“ 
STARI GRADAC 

Memorijalni turnir „Karlo Vida“      4.290,00 kn 

4. 
ODRED IZVIĐAČA 
„BILOGORCI“ SEDLARICA 

Savladavanje 1. stupnja izviđačkog 
programa 

     2.000,00 kn 

  SREDSTVA REZERVE        9.311,00 kn 
  UKUPNO      21.600,00 kn 

 
   2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno putpuno ili 
djelomično sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pitomača, Odsjek za društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama 
proračuna programa ili projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje 
treba izmijeniti prije potpisivanja ugovora. 
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 3. Općina Pitomača će sa nositeljima programa ili projekta iz točke 1. ove Odluke sklopiti 
pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, kojima će se regulirati 
međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. 
 4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. Ove Odluke financirat će sredstvima 
osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava 00201, 
program 1018 na aktivnosti A 101801. Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja 
programa ili projekta temeljem ugovora o financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u 
Proračun Općine Pitomača. 
 5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke 1. ove Odluke, nositelji 
programa ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju 
sredstava, uz predočenje dokaza o utrošku sredstava. 
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim 
novinama" Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 007-01/18-01/10 
URBROJ: 2189/16-18-14 
Pitomača, 11. listopada 2018. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
    
                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                      Željko Grgačić,v.r. 
 
5. 
 

Na temelju članka 4. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16), Općinski načelnik 
Općine Pitomača dana 24. listopada 2018. godine donio je  

 
SHEMU MOBILIZACIJE  

Stožera civilne zaštite Općine Pitomača 
 
 

Članak 1.  

Mobilizaciju Stožera nalaže načelnik Stožera ili Općinski načelnik Općine Pitomača. 

 

Članak 2. 

Članovi Stožera se mobiliziraju u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske 
mreže, a mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri dolasku na zborno mjesto.     

Mobilizacija Stožera može se izvršiti putem teklića.  
 

Članak 3. 

 Kada se odlučuje o mobilizaciji Stožera, usmeni ili pisani nalog o mobilizaciji dostavlja 
se pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača, koji putem fiksne ili mobilne 
telekomunikacijske mreže obavještava članove Stožera o mobilizaciji, ili angažira tekliće da 
osobno uruče mobilizacijske pozive članovima Stožera.  

 



Broj 8        „SLUŽBENE NOVINE“                                 Strana 79 
 

S H E M A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 4. 

 Ova Shema mobilizacije čini dio Plana djelovanja civilne zaštite Općine Pitomača. 

 
Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Sheme mobilizacije prestaje važiti Plan pozivanja i 
aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj 1/13). 
 

 

Članak 6.  

Ova Shema mobilizacije stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 

KLASA: 810-03/18-01/05 
URBROJ: 2189/16-18-1 
Pitomača, 24. listopada 2018. 

 

OPĆINA PITOMAČA  

 
                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                        Željko Grgačić,v.r. 
 
 
 
 
 
 

 
Izdavač: Općina Pitomača 

 
 

ČELNIK UPRAVNOG TIJELA 
a) Telefonom 
b) Teklićem 

 
ČLANOVI STOŽERA 

 
OPĆINSKI NAČELNIK / NAČELNIK STOŽERA 


