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_______________________________________________________________________ 

103. Odluka o raspisivanju javnog poziva za jednogodišnje korištenje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, 

104.  Odluka o stipendijama Općine Pitomača, 
105. Odluka o odabiru ponuditelja po provedenom javnom pozivu za jednogodišnje 

korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Pitomača, 
 106. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu, 

107. Odluka o II. izmjenama Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača 
u 2007. godini, 

108. II. Izmjene Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača u 2007. 
godini, 

109. Plan Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu, 
110. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu, 
111. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2008. 

godinu, 
112. Plan prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2008. godinu, 
113. Odluka o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 

2008. godinu, 
114. Plan prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2008. godinu, 
115. Izmjena Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u korist Komunalno 

Pitomača d.o.o., 
116. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru zastupnika Općinskog vijeća u 

Skupštinu t.d. „Komunalno Pitomača“ d.o.o. Pitomača, 
117.  Odluka o suglasnosti na cijene obavljanja dimnjačarskih poslova, 
118.  Cjenik dimnjačarskih usluga, 
119. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pitomači, 
120. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Virovitici, 
121. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež 

Županijskog suda u Virovitici, 
122. Odluka o zaključenju Aneksa Ugovoru o transferu sredstava Proračuna Općine 

Pitomača, 
 123. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u sportu za 2007. 
godinu, 
 124. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2007. 
godinu, 
 125. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Pitomača, 
 126. Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2007./2008., 
 127. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2007./2008. iz sredstava socijalne 
skrbi, 
 128. Odluka o prihvaćanju projekta „Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici“ i 
osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Pitomača 



Na temelju članka 10a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” RH, broj 
66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 8. 
sjednici, održanoj 05. studenoga 2007. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o raspisivanju Javnog poziva za jednogodišnje korištenje poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača 

 
1. Raspisuje se Javni poziv za jednogodišnje korištenje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača, budući da se do optimalnih rokova 
jesenske sjetve, nisu stekli uvjeti za raspis Javnog natječaja za prodaju ili zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača. 

2. Javni poziv za jednogodišnje korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke 1. objaviti će 
se na oglasnoj ploči općine i njezinim internetskim stranicama, a natječajni postupak provodi 
Općinsko vijeće. 

3. Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup putem 
ugovora, koji u ime općine sklapa općinski načelnik, iznosi 30 hektara, osim za poljoprivredno 
zemljište Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području 
općine Pitomača predviđeno za koncesiju, a odabir ponuda izvršiti će se sukladno članku 33. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” RH, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).  

4. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i 
komunalne poslove. 
 
KLASA:021-05/07-01/62 
URBROJ:2189/16-07-3 
Pitomača, 05. listopada 2007.  
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                        PREDSJEDNIK 
                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
              Ivan Erhatić,v.r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na temelju čl. 48. i čl. 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» RH, broj 33/01, 129/05 i 109/07), čl. 10. i čl. 39. statuta Općine Pitomača 
(«Službene novine» Općine Pitomača, broj 4/01), Općinsko vijeće na 8. sjednici održanoj 05. 
studenoga 2007. godine, donijelo je 
 
 

O  D  L  U  K  U 
O STIPENDIJAMA OPĆINE PITOMAČA 

 
 
OPĆE ODREDNICE: 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom uvodi se novčana potpora studentima s područja općine Pitomača, pod 

nazivom "STIPENDIJA OPĆINE PITOMAČA" (u daljnjem tekstu: Stipendija), te se utvrđuju opći 
uvjeti, način i kriteriji dodjelu iste. 

Ovom odlukom također se utvrđuju prava i obveze davatelja i korisnika stipendije. 
 

Članak 2. 
Sredstva za stipendiranje studenata osiguravaju se u Proračunu Općine Pitomača. 
Broj korisnika stipendije utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača (dalje: 

Općinsko poglavarstvo), ovisno o mogućnostima općinskog proračuna i kadrovskim potrebama 
općine. 

 
Članak 3. 

Stipendija je novčana potpora studentima sa prebivalištem na području Općine 
Pitomača. 
 

Članak 4. 
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja, kojega raspisuje i provodi 

Povjerenstvo za dodjelu stipendije (dalje: Povjerenstvo). 
 

Članak 5. 
Konačnu odluku o dodjeli stipendije i broju korisnika donosi Općinsko poglavarstvo. 
Uvjeti za dodjelu stipendije, postupak i način dodjele stipendije, te sva druga pitanja 

vezana za dodjelu stipendija Općine Pitomača, obveze i prava korištenja, regulirati će se 
Pravilnikom o stipendiji Općine Pitomača (dalje: Pravilnik). 

Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka donosi Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 6. 
Iznos Stipendije za svaku akademsku godinu zasebno određuje odlukom Općinsko 

poglavarstvo. 
Odluku o revalorizaciji stipendije donosi Općinsko poglavarstvo. 

 
 
UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE: 

Članak 7. 
Za stipendiju se mogu 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 o kreditiranju studenata za 1. godinu fakulteta, 
          - da im je prosjek ocjena u zadnjoj godini fakulteta najmanje u visini propisanoj 
Pravilnikom. 

Zahtjevi kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka neće se 
razmatrati. 
 
 
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE: 

Članak 8. 
Stipendija se dodjeljuje na temelju prethodno provedenog natječaja. 
Natječaj raspisuje Općinsko poglavarstvo, u pravilu na početku svake akademske godine 

te ga objavljuje u "Virovitičkom listu" i na oglasnoj ploči općine Pitomača. 
 

Članak 9. 
Natječaj sadrži: 

- naziv tijela koje raspisuje natječaj, 
- rok za podnošenje zahtjeva, 
- naziv tijela kojem se podnosi zahtjev, 
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije, 
- pomoćne kriterije za dodjelu stipendije, 
- popis dokumentacije koja se prilaže pri podnošenju zahtjeva, 
- rok za objavljivanje rezultata natječaja, 
- vrijeme trajanja stipendije, 
- prava i obveze stipendista, 
- visinu stipendije, 
- broj studentskih stipendija koje će se dijeliti za tu akademsku godinu. 
 
 
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJE: 
 

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

stipendije, razmatra ih, boduje i utvrđuje listu kandidata. 
 

Članak 11. 
Predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva imenuje Općinsko poglavarstvo i njemu 

je odgovorno za svoj rad. 
Povjerenstvo ima pet članova koji se imenuju iz reda: 
- članova Poglavarstva - jedan član, 
- stručnih i javnih djelatnika - jedan član, 
- članova Općinskog vijeća - tri člana. 

 
Članak 12. 

Članovi Povjerenstva imenuju se za mandatno razdoblje Općinskog poglavarstva. 
 

Članak 13. 
Rad Povjerenstva regulira se Pravilnikom o dodjeli stipendija. 

 
 
KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA:  
 



Članak 14. 
Temeljni kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije jesu: 

           - uspjeh u školovanju, odnosno studiju, 
           - izvanškolski rezultati (u športu, kulturi i drugo), 
  - deficitarnost zanimanja. 
 

Članak 15. 
Osnovni uvjeti postignuti u školovanju, odnosno studiju, izvanškolski rezultati, 

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

 
Članak 16. 

Dodatni kriterij za utvrđivanje liste kandidata je i socijalni status studenta. U slučaju 
jednakog broja bodova, prednost na listi kandidata dobiva kandidat sa lošijim socijalnim 
statusom. 

Socijalni status kandidata utvrđuje se prosjekom ukupnog prihoda kućanstva po članu 
kućanstva. 
 
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA: 

 
Članak 17. 

Na temelju konačne liste kandidata i utvrđenog broja stipendija, Općinsko poglavarstvo 
donosi Odluku o dodjeli stipendija za tekuću akademsku godinu. 
 

Članak 18. 
Temeljem Odluke iz čl. 17. ove odluke, načelnik Općine Pitomača potpisuje ugovor o 

stipendiranju kojim se reguliraju prava i obveze između Općine Pitomača i korisnika stipendije. 
Način zaključivanja ugovora o obvezama i pravima davatelja i korisnika stipendije 

utvrđuje se Pravilnikom. 
Članak 19. 

Stipendija se dodjeljuje na početku akademske godine. 
Korisnici stipendije mogu istu koristiti sve do kraja školovanja odnosno onoliko koliko 

traje studij koji su upisali, pod uvjetom da redovno upisuju svaku akademsku godinu. 
 

 
Članak 20. 

Po završetku školovanja korisnik stipendije dužan je prihvatiti zaposlenje na području 
Općine Pitomača, te na području Općine raditi vremenski najmanje onoliko vremena koliko je 
primao stipendiju. 

 
Članak 21. 

U slučaju da stipendist ne upiše godinu u propisanom roku (osim u opravdanim 
slučajevima), stipendija se vraća u cijelosti. Uvjeti vraćanja stipendije pobliže se uređuju 
Pravilnikom. 

 
Članak 22. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Općine 
Pitomača. 
 

Članak 23. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o stipendijama Općine Pitomača 
(Službene novine“ Općine Pitomača broj 5/01). 



KLASA:021-05/07-01/70  
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača, 29. listopada 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                        PREDSJEDNIK 
                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                     Ivan Erhatić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. sjednici, 
održanoj dana 13. prosinca 2007. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

 

    1. Prihvaćaju se II. Izmjene Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača 
u 2007. godini. 

 
    2. II. Izmjene Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača sastavni su dio 

ove Odluke. 
 
3. Odluka će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 

 

 

KLASA: 021-05/07-01/74 

URBROJ:2189/16-07-1 

Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu («Narodne novine» RH, broj: 96/03), članka 
39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj: 1/06 - pročišćeni tekst 
i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 10. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, 
donosi 

 
 O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2008. godinu 
 
UVOD 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Pitomača za 2008. 

godinu (u daljem tekstu: Proračun) upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, 
opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te 
propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju 
proračuna, kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna. 
 

Članak 2. 
U izvršavanju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu, te Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
STRUKTURA PRORAČUNA 
 

Članak 3. 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa 

prihoda i rashoda, a posebni dio Proračuna sadrži raspored ukupno planiranih rashoda i izdataka 
za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj 
klasifikaciji. 
 
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 
 

Članak 4. 
Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima prema utvrđenim 

programima. 
Nakon donošenja Proračuna Upravni odjel za gospodarstvo, proračun i komunalne poslove 
obavezan je izvijestiti korisnike sredstava Proračuna o odobrenim sredstvima.  
 

Članak 5. 
Proračunski korisnik na temelju iznosa utvrđenih Proračunom obvezan je sastaviti 

Financijski plan za proračunsku godinu, te financijski plan temeljem kojeg se vrši isplata 
proračunskih sredstava korisniku. 
 

Članak 6. 
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim 

propisima, a stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. 
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti. 
Sredstva se u Proračunu osiguravaju korisnicima koji su u njegovom posebnom dijelu određeni 
za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama, a mogu ih koristiti samo za namjene utvrđene 
zakonom, drugim propisima i odlukama općine, u visini sredstava određenih Proračunom. 
Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanje usluga i ustupanje radova 
u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa godišnjim planom nabave i zakonom. 
 



Članak 7. 
Korisnici proračunskih sredstava obvezni su najmanje jedanput u godini podnijeti 

izvješće o izvršenju predloženog programa djelovanja u tekućoj godini i to po isteku godine, a 
na poziv Općinskog poglavarstva i u tijeku godine. 
 

Članak 8. 
Za izvršavanje Proračuna u skladu sa zakonom odgovorno je Općinsko poglavarstvo, a 

općinski načelnik naredbodavac je za izvršavanje Proračuna. 
Općinsko poglavarstvo može u određenim slučajevima, zbog neusklađenosti priliva izmijeniti 
slijed doznake sredstava pojedinim proračunskim korisnicima, a u slučaju potrebe predložiti 
izmjene i dopune Proračuna. 

Općinsko poglavarstvo može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, 
s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. O izvršenoj preraspodjeli 
Općinsko poglavarstvo dužno je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici, te 
predložiti izmjene i dopune Proračuna.  

Općinsko poglavarstvo odgovorno je Općinskom vijeću za izvršavanje proračuna, te ga je 
dužno izvijestiti o izvršenju u zakonskim rokovima. U slučaju da se proračunska sredstva koriste 
suprotno Proračunu i propisima, načelnik općine može obustaviti Odluku o izvršavanju 
dodijeljenih sredstava.  

Odgovorna osoba proračunskog korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno korištenje 
proračunskih sredstava. 
 

Članak 9. 
U slučaju da tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih 

prihoda i izdataka, predložiti će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg 
Proračuna. 

Svaka druga preraspodjela proračunskih sredstava može se izvršiti jedino u skladu sa 
odredbama Zakona o proračunu. 
 

Članak 10. 
Ako se tijekom godine poveća djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, što 

zahtjeva i povećanje sredstava ili se osnuje novi proračunski korisnik, kao i za pokriće 
nedovoljno planiranih izdataka koristiti će se sredstva proračunske pričuve koja iznosi 70.000,00 
kuna (slovima: sedamdeset tisuća kuna). O korištenju ovih sredstava odlučuje načelnik, koji je o 
utrošku istih dužan izvijestiti Općinsko poglavarstvo. 
 

Članak 11. 
Plaćanje predujma proračunski korisnici mogu izvršiti samo iznimno i to na temelju 

prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva. 
 

Članak 12. 
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

sredstava. 
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna izvršena nezakonito ili neopravdano 

proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat sredstava u Proračun.  
 

Članak 13. 
Prioritet u realizaciji Proračuna imaju pozicije kojima se pokrivaju kreditne i ostale 

ugovorne obveze stvorene tijekom ranijeg perioda. 
Sredstva za kapitalne pomoći doznačavati će se t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. 

Pitomača za radove kojih je isto investitor, a u skladu sa prihvaćenim programima. 
 



UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA 
 

Članak 14. 
Slobodnim novčanim sredstvima Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo i može ih 

ulagati u banke i vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti 
ulaganja, a ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava. 
 

Članak 15. 
Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i naknada štete s 

osnova osiguranja mogu se koristiti isključivo za održavanje ili kupnju nefinancijske imovine. 
Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i davanje u 
zakup. Odgovorna osoba proračunskog korisnika mora upravljati imovinom pažnjom dobrog 
gospodarstvenika i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom. 
 

Članak 16. 
Općina Pitomača može se zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njenog 

Proračuna, a koju potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, 
prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu. 

Trgovačka društva u pretežitom vlasništvu općine, kao i ustanove kojih je ista osnivač, 
ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća, osim kratkoročno kod poslovnih banaka 
radi otklanjanja privremene nelikvidnosti. 
 
KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA 
 

Članak 17. 
Prihodi koje ostvare proračunski korisnici vlastitom djelatnošću, ostaju na računu 

korisnika, te se konsolidiraju i iskazuju u financijskim izvještajima općine. Proračunski korisnici 
mogu preuzeti obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani vlastiti 
prihodi, isključivo iz iznosa naplaćenih vlastitih prihoda. 
 
NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA 
 

Članak 18. 
Općina Pitomača ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim 
poslovanjem svog proračunskog korisnika. Proračunski korisnici obvezni su dati sve potrebite 
podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom nadzora utvrdi da su 
proračunska sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu i proračunskoj namjeni, poduzeti će se 
mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno proračunskom korisniku 
obustaviti isplata sredstava na poziciji s koje su sredstva bila namjenski utrošena. 
 

Članak 19. 
Proračunski korisnici Općinskom poglavarstvu podnose izvještaje o izvršenju za prvo 

polugodište tekuće godine, do kraja mjeseca srpnja iste, a Općinsko poglavarstvo dužno je 
Općinskom vijeću podnijeti polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo 
polugodište, do 05. kolovoza tekuće godine. 
 
KAZNE 

Članak 20. 
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se za proračunski korisnik ako 

ne ispunjava obveze razreza i naplate vlastitih prihoda, ako ne planira vlastite prihode u svom 
financijskom planu, ako u rokovima određenim ovom Odlukom ne dostavi financijski plan i 
ostale financijske izvještaje, ako nenamjenski koristi proračunska sredstva. 



Novčanom kaznom od 200,00 kuna za prekršaje iz prethodnog stavka kazniti će se i odgovorna 
osoba proračunskog korisnika. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 21. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u «Službenim novinama» 
Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/77 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. sjednici, 
održanoj dana 13. prosinca 2007. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

 

1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2008. 
godinu. 

2. Prihvaća se projekcija Plana prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 
razdoblje od 2008. - 2010. godine. 

3. Prihvaća se Plan javne nabave Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača za 2008. godinu. 

4. Plan prihoda i rashoda za 2008. godinu,  projekcija Plana prihoda i rashoda za 
razdoblje 2008. - 2010. godine i Plan javne nabave Dječjeg vtrića „Potočnica“ Pitomača za 2008. 
godinu, sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 

 

KLASA: 021-05/07-01/78 

URBROJ:2189/16-07-1 

Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. sjednici, 
održanoj dana 13. prosinca 2007. godine, donijelo je 

 

 

O D L  U K U 
 

 

1. Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2008. godinu. 
 

2. Prihvaća se projekcija Plana prihoda i rashoda Knjižnice i čitaonice Pitomača za 
razdoblje od 2008. - 2010. godine. 

 
3. Prihvaća se Plan javne nabave Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2008. godinu. 

 

4. Plan prihoda i rashoda za 2008. godinu, projekcija Plana prihoda i rashoda za 
razdoblje 2008. - 2010. godine i Plan javne nabave Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2008. 
godinu sastavni su dio ove Odluke i objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 

 

 

KLASA: 021-05/07-01/79 

URBROJ:2189/16-07-1 

Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ RH, broj 33/01, 129/05 i 109/07), članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i zahtjeva Komunalnog Pitomača 
d.o.o. Vinogradska 41, Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. sjednici održanoj 13. 
prosinca 2007. godine, donijelo je slijedeću 
 

IZMJENU 
ODLUKE  O PRIJENOSU PRAVA 

VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U KORIST 
KOMUNALNO  PITOMAČA d.o.o. 

 
Članak 1. 

Članak 3. koji je glasio: „Općina Pitomača zadržava pravo raspolaganja ovim 
nekretninama u slučaju promjene strukture vlasništva Komunalnog d.o.o. Pitomača.“ briše se. 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
 

KLASA: 021-05/07-01/81 

URBROJ:2189/16-07-1 

Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. sjednici, 
održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je slijedeću 
 
 

 O D L U K U 
o stavljanju izvan snage Odluke o izboru zastupnika Općinskog vijeća 

u Skupštinu t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača 
 
 

1. Stavlja se izvan snage Odluka o izboru zastupnika Općinskog vijeća u Skupštinu 
«Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/07). 

 
2. Stavljanjem izvan snage navedene Odluke, na snazi ostaje Odluka o imenovanju 

članova Skupštine t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača («Službene novine» Općine 
Pitomača, broj 1/07). 

 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim 

novinama» Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/86 
URBROJ: 2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
                  PREDSJEDNIK 
                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                   Ivan Erhatić 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i Zahtjeva za povećanje cijene dimnjačarskih usluga - Dimko 
- dimnjačarski obrt, Pitomača, Dravska 275, Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 10. 
sjednici, održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je slijedeću 
 

O D L U K U 
o suglasnosti na cijene obavljanja 

dimnjačarskih poslova 
 

 1. Prihvaća se korigirani prijedlog koncesionara dimnjačarskih usluga, Zlatka 
Lovrekovića, vlasnika dimnjačarskog obrta „Dimko“ iz Pitomače, za povećanje cijene 
dimnjačarskih usluga na području općine Pitomača. 
 2. Novi cjenik dimnjačarskih usluga sastavni je dio ove odluke. 
 3. Budući da je ugovor o koncesiji iz 2007. godine sklopljen i sa dimnjačarskim obrtom 
„Dimnjačar“, vl. Stanko Maras iz Pitomače, povećanje cijene dimnjačarskih usluga odnosi se na 
oba koncesionara. 
 4. Ova odluka i novi cjenik dimnjačarskih usluga objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača, stupa na snagu danom objave, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2008. 
godine. 
 5. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o suglasnosti na cijene 
obavljanja dimnjačarskih poslova od 27. studenoga 2002. godine. 
 

 
KLASA:021-05/07-01/85  
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                        PREDSJEDNIK 
                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                    Ivan Erhatić 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača ( „Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 10. sjednici održanoj 
13. prosinca 2007. godine, donijelo je 
 

 CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA 
 
 

NAZIV USLUGE              CIJENE U KUNAMA  
(S UKLJUČENIM PDV-om) 

 
 
1. ČIŠĆENJE DIMNJAKA NA KRUTA I TEKUĆA GORIVA  
- prizemni cilindar promjera 14x14 I 16x16 cm      22,00  
- po katu više             5,00 
- čišćenje štednjaka          30,00 
- čišćenje dimovodne cijevi po metru         5,00 
- centralno grijanje - prizemno promjera o 16, o 18,15x25    30,00  
- po katu više             5,00 
- vađenje čađe po zahtjevu vlasnika       15,00 
 
2. ČIŠĆENJE DIMNJAKA NA ZEMNI PLIN s kontrolom aparatom RESS-senzorom 
- prizemni cilindar promjera 14x14 cm       25,00 
- po katu više            5,00 
- centralno grijanje - prizemno, promjera o 16, o 18,15x25 cm    35,00 
- po katu više            5,00 
- kontrola plinskog ložišta aparatom RESS-senzorom u 
višestambenim zgradama jedanput godišnje      10,00 
- plinski dimnjak se naplaćuje kod kontrole kao i kod čišćenja  
 
3. PREGLED I OSPOSOBLJAVANJE DIMOVODA ZA PRIKLJUČIVANJE  
PLINSKIH I DRUGIH LOŽIŠTA I IZDAVANJE ATESTA 
- prizemni cilindar promjera 14x14 cm      200,00 
- dimnjak centralnog grijanja        300,00 
- po katu više            50,00 
 
4. ISPALJIVANJE DIMNJAKA I VAĐENJE ČAĐE PO SATU, ČIŠĆENJE  
DIMNJAKA I KANALA INDUSTRIJSKOG POSTROJENJA, NAPLATA PO 
SPORAZUMU SA DAVAOCEM ČIŠĆENJA 
- čišćenje centralnih ložišta k.g. do 50 kW       50,00 
- čišćenje pekarskih peći po etaži               100,00 
- mjerenje TESTO-300XL aparatom za obiteljske kuće po pozivu    70,00 
- odštopavanje, štemanje i sl. po satu       70,00 
- spaljivanje dimnjaka po satu        90,00 
 
5. KONTROLA I ČIŠĆENJE SVIH VRSTA KOTLOVA PREKO 50kW  
- čišćenje industrijskih dimnjaka po dužnom metru 
a) 1m do o 30 cm =          24,40 
b) 1m do o 50 cm =          48,80 
 
- čišćenje dimovodnih kanala po dužnom metru 
a) 1m do o 30 cm =          18,30 
b) 1m do o 50 cm =          24,40 



- nalaz kotlovnice kod redovnog obilaska sa konrolnim mjerenjem 
TESTO300XL aparatom 
a) dimnjak do 7 m          183,00 
b) dimnjak 8 m i više          231,80 

6. ČIŠĆENJE NEOBVEZNIH LOŽIŠTA - NAPLATA PO SPORAZUMU 

7. PREGLED I OSPOSOBLJAVANJE DIMOVODA U NOVOGRADNJAMA, DOGRADNJAMA I 
ADAPTACIJAMA - naplata po točki 3. ovog cjenika 

8. Za pravne osobe uvećavaju se cijene za 50%, a u slučaju dolaska po pozivu od strane   
pravnih osoba, cijene se uvećavaju za daljnjih 30%, a ne odnose se na točku 5, 

9. Dimnjačaru pripada i naknada i u slučaju kada vlasnik nije dozvolio čišćenje i pregled. 
 
10. Posebno naručena čišćenja se zaračunavaju 
po svakom prijeđenom kilometru        1km=2,48. 
 
 
KLASA:021-05/07-01/85  
URBROJ:2189/16-07-2 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
   

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
                                    PREDSJEDNIK 

                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                 Ivan Erhatić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 13. prosinca 
2007. godine, donijelo je 

 
 

P R I J E D L O G    Z A K LJ U Č K A 
 
 
 1. Predlaže se Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije imenovanje sudaca 
porotnika Općinskog suda u Pitomači i to: 
 

     -  MARTINA SMOLČIĆ iz Pitomače, Trg Kralja Tomislava 18/1, JMBG: 1811981317515 
     -  DEJAN KOŽARIĆ iz Pitomače, Vladimira Nazora 116a, JMBG: 1212980310907 
     -  MONIKA ŠIPEK iz Dinjevca, Vladimira Nazora 75, JMBG:2404982315914 

          - DRAŽEN HRVOIĆ iz Starogradačkog Marofa, Starogradački Marof 70, JMBG: 
3008973310927 

      - JOSIP GRLICA iz Otrovanca, Otrovanec 31, JMBG: 1701963310902 
  - ZLATKO BLAŽEKOVIĆ iz Sedlarice, Sedlarica 92a, JMBG: 0501949310913 
  - MIJO ORENDA iz M. Črešnjevice, M. Črešnjevica 3c, JMBG: 2208953310926 
  - STJEPAN IVANEC iz Kladara, Kladare 62, JMBG: 2210953310904 
  - JOSIP MAĐAR iz Pitomače, J.J. Strossmayera 60, JMBG: 0803982310909 
  - FRANJO BASTALIĆ iz Dinjevca, S. Radića 5, JMBG: 1005941310902 
      - SLAVICA KOVAČ iz Pitomače, P. Preradovića 101, JMBG:2005949315915. 

 2. Ovaj prijedlog zaključka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/84 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
         

                                              PREDSJEDNIK 
                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                    Ivan Erhatić 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 13. prosinca 
2007. godine, donijelo je 

 
 

P R I J E D L O G   Z A K LJ U Č K A 
 
 
 1. Predlaže se Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije imenovanje sudaca 
porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici i to: 
 

 - BRANKA FIGAČ iz Pitomače, Tina Ujevića 98, JMBG: 1803960315927 
 - MARTIN MATONIČKIN iz Sedlarice 7, JMBG:1709938319907 
 - VALERIJA MEĐUREČAN iz Dinjevca, V. Nazora 60A, JMBG:0907986317509 
 - KRISTINA KRASOVIĆ iz Dinjevca, S. Radića 14, JMBG:1808981315902. 

 2. Ovaj prijedlog zaključka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 
KLASA: 021-05/07-01/83 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
         

                                              PREDSJEDNIK 
                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                    Ivan Erhatić 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Na temelju članka 39. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko vijeće na 10. sjednici održanoj dana 13. prosinca 
2007. godine, donijelo je 

 
 

P R I J E D L O G    Z A K LJ U Č K A 
 

 
 1. Predlaže se Županijskoj skupštini Virovitičko - podravske županije imenovanje sudaca 
porotnika Županijskog suda u Virovitici i to: 
 

 - MARIJAN SMOLČIĆ iz Pitomače, Trg Kralja Tomislava, JMBG:231098010929 
 - ALEN ŠMIT iz Dinjevca, V. Nazora 53, JMBG: 1908977300059. 

 - MARKO KOŽARIĆ iz Pitomače, I. Mažuranića 24, JMBG: 0211988312526. 
 

 2. Za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Virovitici predlažu se: 
 
 - ROZA KOŽARIĆ iz Pitomače, V. Nazora 116b, JMBG: 1312958315908 
 - ŽELJKO MAROVIĆ iz Pitomače, P. Miškine 22, JMBG: 1106982310918. 

 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/82 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača, 13. prosinca 2007. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

         
                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                      Ivan Erhatić 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 16. 
sjednici, održanoj 29. listopada 2007. godine, donijelo je slijedeću 

 
 

O D L U K U 
o zaključenju Aneksa Ugovoru o transferu sredstava 

Proračuna Općine Pitomača 
 
 

Članak 1. 
Općina Pitomača u sredstvima Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu predvidjela 

je sredstva transfera za obavljanje komunalne djelatnosti t.d. «Komunalno Pitomača» d.o.o. 
Pitomača, Vinogradska 41, u iznosu od 2.510.000,00 kuna. 

 
Članak 2. 

Na temelju Odluke o prijenosu javne ovlasti na «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača 
radi obavljanja poslova iz komunalnog gospodarstva («Službene novine» Općine Pitomača, broj 
5/04), Općinsko poglavarstvo donosi Odluku o zaključenju Aneksa Ugovoru o transferu 
sredstava Proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu sa «Komunalno Pitomača» d.o.o. 
Pitomača, Vinogradska 41, na iznos od 2.510.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

Prava i obveze Općine Pitomača i «Komunalno Pitomača» d.o.o. Pitomača, Vinogradska 
41, vezane uz utrošak i namjenu sredstava iz članka 2. ove Odluke biti će definirane Ugovorom 
o transferu sredstava Proračuna Općine Pitomača. 

 
Članak 4. 

Kontrolu utroška doznačenih sredstava proračuna vršiti će komisija koju sačinjavaju 
načelnik Općine Pitomača, kao predsjednik, te pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 
proračun i komunalne poslove (po osnivanju) i član Općinskog poglavarstva Neven Bedeković. 
Komisija iz stavka 1. ovog članka podnosi godišnje izvješće o utrošku sredstava transfera 
Općinskom poglavarstvu Općine Pitomača. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenim novinama» 

Općine Pitomača. 
 
 
KLASA: 022-05/07-01/57 
URBROJ: 2189/16-07-2 
Pitomača, 29. listopada 2007. 

 
OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
    NAČELNIK: 
  Željko Grgačić 

 

 



Na temelju članka 24. Zakona o proračunu («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 
96/03) i članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - 
pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 16. sjednici, 
održanoj 29. listopada 2007. godine, donijelo je slijedeću 
 

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

u sportu za 2007. godinu 
 
          1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u Proračunu 
Općine Pitomača za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna (slovima: šesto tisuća 
kuna), programska djelatnost sporta, skupina 38, odjeljak 3811 - Tekuće donacije u novcu). 
 

2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način: 
 

KORISNIK: PLAN ZA 2007. GODINU: 

ŽRK «Pitomača»  60.000,00 

ŽKK «Pitomača»  20.000,00 

KK «Pitomača»  20.000,00 

NK «Pitomača» 240.000,00 

ŠNK «Croatia» Grabrovnica  90.000,00 

NK «Sloga» Kladare  18.000,00 

NK «Mladost» Stari Gradac  25.000,00 

NK «Podravec» Dinjevac  10.000,00 

NK «Otrovanec»  10.000,00 

ŠNK «Aršanj» Sedlarica  10.000,00 

ŠNK «Turnašica»  10.000,00 

Karate klub «Pitomača»  20.000,00 

STK «Pitomača»  10.000,00 

ZŠRU Općine Pitomača   6.000,00 

Moto klub «Racer» Pitomača   5.000,00 

RD «Zeleno srce» Pitomača   4.500,00 

ŠSK «Sokol» Pitomača  10.000,00 

Sredstva rezerve  31.500,00 



Ukupno:  600.000,00 

  
  3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe, a po nalogu naredbodavca 
odgovornog za izvršenje Proračuna Općine Pitomača. 
  4.  Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu koristiti će se u skladu sa Zakonom o 
proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općina Pitomača za 2007. godinu. 
  5. Doznaku sredstava korisnicima vršiti će naredbodavac odgovoran za izvršenje   
Proračuna Općine Pitomača. 
  6. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, primjenjuje se 
danom stupanja na snagu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu, a 
njenim stupanjem na snagu, prestaje važiti Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih 
potreba u sportu za 2007. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/07). 
 

 
KLASA: 022-05/07-01/60 
URBROJ: 2189/16-07-2 
Pitomača, 29. listopada 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

    NAČELNIK: 
            Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 24. Zakona o proračunu («Narodne novine» Republike Hrvatske, broj: 
96/03) i članka 61. Statuta Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 1/06 - 
pročišćeni tekst i 1/07), Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 16. sjednici, 
održanoj 29. listopada 2007. godine, donijelo je slijedeću 

 
O D L U K U 

o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba 
u kulturi za 2007. godinu 

 
1. Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi osiguravaju se u Proračunu 

Općine Pitomača za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna (slovima: dvjesto 
četrdeset tisuća kuna), programska djelatnost kulture, skupina 38, odjeljak 3811 - Tekuće 
donacije u novcu). 
 

2. Raspodjela sredstava na korisnike izvršiti će se na slijedeći način: 
 

KORISNIK: PLAN ZA 2007. GODINU: 

Glazbeni festival “Pjesme Podravine i podravlja” 70.000,00 

HPGD “Sloga” Pitomača 30.000,00 

KUD “Pitomačanka” Pitomača 20.000,00 

KUD “Petar Preradović” Grabrovnica 8.400,00 

KUD “Podravka” Starogradački Marof 7.000,00 

KUD “Otrovanec” 8.400,00 

Folklorna sekcija Udruge žena Kladare 1.200,00 

Udruga žena “Bilogorka” Sedlarica 1.200,00 

Udruga žena “Stjepan Sulimanac” Turnašica 1.200,00 

Udruga žena Velika Črešnjevica 1.200,00 

Udruga žena “Gračanka” Stari Gradac 10.000,00 

FVK “Mirko Lauš” Pitomača 32.500,00 

Muzej Petra Preradovića u Grabrovnici 10.000,00 

Kazalište, koncerti, izložbe 32.000,00 

Međunarodna kulturna suradnja 500,00 

Sredstva rezerve 6.400,00 

Ukupno: 240.000,00 

 



3. Sredstva rezerve koristiti će se u slučaju potrebe pojedinih udruga, a po nalogu 
naredbodavca odgovornog za izvršenje Proračuna Općine Pitomača. 

4. Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi koristiti će se u skladu sa Zakonom o 
proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općina Pitomača za 2007. godinu. 

5. Doznaku sredstava korisnicima vršiti će naredbodavac odgovoran za izvršenje 
Proračuna Općine Pitomača. 
          6. Ova Odluka objaviti će se u «Službenim novinama» Općine Pitomača, primjenjuje se 
danom stupanja na snagu I. izmjena i dopuna proračuna Općine Pitomača za 2007. godinu, a 
njenim stupanjem na snagu, prestaje važiti Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih 
potreba u kulturi za 2007. godinu («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/07). 
 

 
KLASA: 022-05/07-01/58 
URBROJ: 2189/16-07-2 
Pitomača, 29. listopada 2007. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

    NAČELNIK: 
            Željko Grgačić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača ( „Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) i čl.11 Odluke o stipendijama Općine Pitomača (Službene 
novine“ Općine Pitomača broj 5/01, Općinsko Poglavarsvo Općine Pitomača, na 16. sjednici 
održanoj 29. listopada 2007. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

stipendija Općine Pitomača 
 
 
1. Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača na navedenoj sjednici donijelo je Odluku o 

imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Pitomača. 
 

          2. Prema Odluci o stipendijama Općine Pitomača, Povjerenstvo ima pet članova koji se 
imenuju iz reda članova Poglavarstva (1 član), stručnih i javnih djelatnika (1 član) i članova 
Općinskog vijeća (tri člana). 

 
           3. Općinsko poglavarstvo imenovalo je: 

- mr. sc. Vesnu Bedeković iz Pitomače za predsjednicu Povjerenstva, 
- Marinka Barčana iz Pitomače za zamjenika, 
- Ivana Erhatića iz Dinjevca za člana, 
- Marina Aragovića iz Starog Gradca za člana, 
- Sinišu Siladića iz Pitomače za člana Povjerenstva. 

 
4. Članovi Povjerenstva imenuju se za mandatno razdoblje Općinskog poglavarstva. 
 
5. Rad Povjerenstva reguliran je Odlukom o stipendijama Općine Pitomača. 

 
6. Ova Odluke će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 
KLASA:022-05/07-1/229 
URBROJ:2189/16-07-1 
Pitomača,29. listopada 2007. 

 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

OPĆINE PITOMAČA 
                                                                                                                  NAČELNIK: 
                                                                                                                Željko Grgačić 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/07) i prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija 
Općine Pitomača, Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 17. sjednici održanoj 30. 
studenoga 2007. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2007./2008. 
 

         1. Obveze iz Ugovora o dodjeli stipendije za studentsku godinu 2007./2008. ispunili su 
niže navedeni studenti, te će u narednoj akademskoj godini nastaviti primati općinsku stipendiju 
slijedeći studenti: 

• Marin Cerjan 

• Darko Ivanec 
• Marija Šelimber 
• Dunja Tomašević 
• Antonija Horvat 
• Vlatka Vekonj 
• Ivana Krmić 
• Jasmina Arapinac 
• Ivan Bujanić 
• Jelena Dolenec 
• Mateja Fras 
• Sanja Fritz 
• Maja Ivanec 
• Katarina Pecek 
• Mirela Srnec 
 

2. Novi Ugovori o dodjeli stipendije u akademskoj godini 2007./2008. zaključiti će se sa 
studentima: 

• Vladimir Tončić 
• Monika Tržić 
• Martina Franjić 
• Sanja Sučić 
• Petra Horvatinović 
• Jelena Jagar 
• Martina Šubić 
• Marko Jakupec 
 

3. Ova odluka će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

KLASA:022-05/07-1/185 
URBROJ:2189/16-07-2 
Pitomača,30. studenoga 2007. 

 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

OPĆINE PITOMAČA 
                                                                                                                  NAČELNIK: 
                                                                                                                Željko Grgačić 

 
 
 



 Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07), članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 9/07) i prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija 
Općine Pitomača, Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 17. sjednici održanoj 30. 
studenoga 2007. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o dodjeli stipendija za akademsku godinu 
2007./2008. iz sredstava socijalne skrbi 

 
1. Obveze iz Ugovora o dodjeli stipendije za studentsku godinu 2007./2008. ispunili su niže 

navedeni studenti, te će u narednoj akademskoj godini nastaviti primati općinsku 
stipendiju slijedeći studenti 

• Mirko Majer 
• Alena Hrvoić 
• Slavica Dikšić 
• Vedrana Filipović 
• Darko Fučkar 
 

2. Zbog neispunjenja ugovornih obveza, a po razmotrenim pristiglim zamolbama, stipendija 
se stavlja u stanje mirovanja slijedećem studentu: 

• Darko Aleuš 
 

3. Novi ugovori o dodjeli stipendija iz sredstava socijalne skrbi u akademskoj godini 
2007./2008. zaključiti će se sa studentima: 

• Darija Španić 
• Mirela Tudić 
• Martina Szabo 

• Vedrana Šantek 
• Matija Veličan 

• Marijan Kolar 
• Monika Prović 
• Dragan Matuš 

 
4. Zbog neispunjenja ugovornih obveza, određuje se povrat dobivene stipendije 

slijedećem studentu: 
• Nikola Oršulić 
 

5. Ova odluka će se objaviti u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 
KLASA:022-05/07-1/185 
URBROJ:2189/16-07-3 
Pitomača,30. studenoga 2007. 

 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

OPĆINE PITOMAČA 
                                                                                                                  NAČELNIK: 
                                                                                                                Željko Grgačić 

 
 
 



Na temelju članka 61. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 1/06 - pročišćeni tekst i 1/07) Općinsko poglavarstvo Općine Pitomača, na svojoj 18. 
sjednici, održanoj dana 07. prosinca 2007. godine, donijelo je slijedeću 

 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Projekt „Organizacija prevencije u lokalnoj zajednici“, te se osniva Vijeće 
za prevenciju Općine Pitomača, s ciljem provedbe zajedničkih aktivnosti i ustrojavanja 
koordinirajućih tijela na općinskoj razini kako bi se unaprijedilo ukupno stanje sigurnosti, javnog 
reda i kvalitete života u Općini. 

 

2. Vijeće sačinjavaju: 
• načelnik općine - ŽELJKO GRGAČIĆ, 
• predsjednik Općinskog vijeća - IVAN ERHATIĆ, 
• načelnik PP Pitomača - MARIO ŽUPAN, 
• načelnik PPRP Virovitica - MARCEL ŠTROK, 
• komunalni redar - TOMISLAV TIŠLJAR, 
• predsjednik Općinskog suda Pitomača - DARKO BARIŠIĆ, 
• predsjednik Prekršajnog suda Pitomača - PETAR BAJAN 

• ravnatelji škola - KATARINA ŠIMIĆ - ravnateljica osnovne škole 

                           - RIKARD BAKAN - ravnatelj srednje škole 

     •    Dom zdravlja Pitomača - ŠTEFICA KAŠA - voditeljica ambulante 

     •   Centar za socijalnu skrb - Podružnica Pitomača - DRAGICA SMILJANAC- voditeljica. 
 

     3. Ova odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

 

KLASA: 022-05/07-01/270 

URBROJ:2189/16-07-1 

Pitomača, 7. prosinca 2007. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 

OPĆINE PITOMAČA 

 

NAČELNIK: 
        Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


