
 
 

Službene novine 
Općine Pitomača 

 

Godina  XXVII                 Pitomača, 27. listopada 2020. godine                  Broj 8 
_____________________________________________________________________________________ 

                                strana 
 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:  
           

1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije  
za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine  
Pitomača,               2 

2. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje  
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava usluge  
provedbe projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za  
potrebe projekta „SPEKTAR KK.08.1.3.04.0032“,          4 

3. Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje  
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje  
građevinsko - obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u  
Pitomači“,               4 
 4. Odluka o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice  
Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna  
zgrada - Dvorana za male športove”,           5 
 5. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na  
području općine Pitomača,             5 

6. Rješenje o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog  
povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na  
području općine Pitomača,             6 

7. Odluka o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora  
za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,        7 

8. Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Pitomača,           8 

9. Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača  
na nepuno radno vrijeme,             8 
 10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.       9 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 
 

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača 
za 2020. godinu,             10 

2. Odluka o visini stipendije u akademskoj godini 20120./2021.,      11 
 



Broj 8    „SLUŽBENE NOVINE“                                                  Strana  2 

                           strana 
3. Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Pitomača za razdoblje od 2020.-2030.  
godine,             11 

4. Odluka o III. izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine  
Pitomača.             13 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
1. 
 
        Na temelju članka 44. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu   (“Narodne 
novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20), 
članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ broj 69/17. i 107/20), 
članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(„Službeni novine“ Općine Pitomača broj 
5/20.- pročišćeni tekst) i članka 22. Odluke 
o komunalnim djelatnostima na području 
općine Pitomača („Službene novine Općine 
Pitomača“ broj 8/18) Općinsko vijeće 
Općine Pitomača  na  27. sjednici održanoj 
27. listopada 2020. godine, donijelo je  

 
O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
davanje koncesije za obavljanje 

komunalne djelatnosti dimnjačarskih 
poslova na području općine Pitomača   

 
I. 

U provedenom postupku davanja 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  
dimnjačarskih poslova na području općine 
Pitomača, davatelja koncesije Općina 
Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 
Pitomača, OIB: 80888897427 odabire ponudu 
ponuditelja DIMKO d.o.o., Dravska 275, 33405 
Pitomača, OIB: 36233113371. 

 
II. 

Prava i obveze Općine Pitomača i 
koncesionara određena su Dokumentacijom za 

davanje koncesije u postupku davanja 
koncesije za javne usluge: Obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
na području općine Pitomača KLASA: 363-
02/20-01/01, URBROJ: 2189/16-20-7 od 15. 
rujna 2020. godine, a stječju se i preuzimaju 
sklapanjem Ugovora o koncesiji. 

 
III. 

Predmet koncesije je obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
na području općine Pitomača, što 
podrazumijeva pružanje dimnjačarskih usluga 
sukladno odredbama Odluke o obavljanju 
dimnjačarskih poslova na području općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
7/20). 

 
IV. 

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: 
koncesijom se stječe pravo obavljanja 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova 
na području općine Pitomača, a što 
podrazumijeva čišćenje i kontrolu dimovodnih 
objekata i uređaja za loženje. 

Mjesto obavljanja djelatnosti 
koncesije: obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova provodi se na području 
općine Pitomača koje obuhvaća naselja 
Pitomača, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare, 
Križnica, Mala Črešnjevica, Otrovanec, 
Sedlarica, Stari Gradac, Starogradački Marof, 
Turnašica i Velika Črešnjevica. 

 
V. 

Koncesija iz točke I. ove Odluke daje se 
na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) 
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godina računajući od dana sklapanja Ugovora 
o koncesiji za obavljanje komuanlne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
općine Pitomača, a rok se može produžiti 
sukladno odredbama Zakona o koncesijama. 

 
VI. 

Koncesionar će davatelju koncesije 
Općini Pitomača  plaćati godišnju naknadu za 
koncesiju  u iznosu od 11.222,68 kuna 
godišnje uplatom na žiro-račun Općine 
Pitomača, sukladno Dokumentaciji za davanje 
koncesije i prijedlogu ugovora. 

Koncesionar će dimnjačarske poslove 
obavljati po cijenama sukladno ponudi 
odnosno utvrđene Cjenikom dimnjačarskih 
poslova na području općine Pitomača (Prilog 
1) koji je sastavni dio ponude odabranog 
ponuditelja, a isto tako će biti sastavni dio 
Ugovora iz točke II. ove Odluke. 

Koncesionar ne smije mijenjati cijene 
usluga bez suglasnosti davatelja koncesije. 
 

VII. 
Ugovor o koncesiji u ime Općine 

Pitomača, dao davatelja koncesije sklapa 
Općinski načelnik. 

Ugovor  o koncesiji sklopit će se po 
isteku razdoblja mirovanja koje iznosi 15 dana 
od dana dostave ove Odluke ponuditelju, a 
najkasnije u roku 10 dana od dana izvršnosti 
iste. 
 

VIII. 
Koncesionar će u roku od 8 dana od 

potpisa ugovora davatelju koncesije dostaviti 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku 
bjanko zadužnice s iznosom koji pokriva 
petogodišnji iznos koncesijske naknade.  

 
IX. 

Ova Odluka dostavlja se osobnom 
dostavom ponuditelju bez odgode zajedno s 
preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 

KLASA: 363-02/20-01/01, URBROJ: 2189/16-
20-14 od 21. listopada 2020. godine. 
 

X. 
Ova Odluka bez odgode objavit će se u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Republike Hrvatske te na mrežnim stranicama 
Općine Pitomača www.pitomaca.hr.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

            Općina  Pitomača provela je postupak 
za davanje koncesije za obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
općine Pitomača na temelju Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18. i 32/20), Zakona o 
koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17. i 
107/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima 
na području općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača broj 8/18).   
            Obavijest o namjeri davanja koncesije 
objavljena je u  Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2020/S 02K-0033267. 
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude 
sukladno Dokumentaciji za davanje koncesije 
bili su najniža ponuđena cijena usluge za 
krajnje korisnike (80% u bodovanju ponuda) i 
najviša ponuđena godišnja cijena koncesijske 
naknade (20% u bodovanju ponuda). 
           U roku za dostavu ponuda pristigla je 
jedna ponuda i to ponuda tvrtke DIMKO d.o.o., 
Dravska 275, 33405 Pitomača, 
OIB:36233113371. 
  Dana 19. listopada 2020. godine 
sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda, 
KLASA: 363-02/20-01/01, URBROJ: 2189/16-
20-11 od 19. listopada 2020. godine. Analiza i 
pregled ponude prikazani su u Zapisnik o 
pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja 
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjčarskih poslova na području općine 
Pitomača, KLASA: 363-04/20-01/01, Urbroj: 
2137/16-20-14 od 21.  listopada 2020. godine. 
           Budući da je ponuditelj DIMKO d.o.o., 
OIB:36233113371, Dravska 275, 33405 
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Pitomača, jedini ponuditelj i da ispunjava sve 
uvjete propisane dokumentacijom za 
nadmetanje sukladno kriterijima za odabir 
najpovoljnijeg ponuditelja, odlučeno je kao u 
točki I. ove Odluke.  
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Žalba na ovu Odluku izjavljuje se Državnoj 
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u 
pisanom obliku i dostavalja se neposredno na 
adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, 
putem ovlaštenog davatelja poštanskih 
usluga. Istodobno s dostavljanjem žalbe 
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave, žalitelj je sukladno članku 405. stavku 
3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
broj 120/16) obavezan primjerak žalbe 
dostaviti davatelju koncesije u roku za žalbu, 
na dokaziv način (s pozivom na evidencijski 
broj iz Dokumentacije za davanje koncesije na 
adresu naznačenu za dostavu ponuda u toj 
Dokumentaciji). Kada je žalba upućena putem 
ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan 
predaje ovlaštenom davatelju poštanskih 
usluga smatra se danom predaje Državnoj 
komisiji, odnosno davatelju koncesije. Žalba se 
izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od 
dana primitka ove Odluke. 
 
             
KLASA: UP/I-363-02/20-01/24 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača,  27. listopada 2020. 
                                                        

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                                                
PREDSJEDNIK:                                                                                    

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

2.                                            
                                                    

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst) 
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 27. 
sjednici održanoj dana 27. listopada 2020. 
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 
postupku nabave „Nabava usluge provedbe 
projekta te pripreme i provedbe postupaka 
javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR 
KK.08.1.3.04.0032“, a po provedenom 
postupku javne nabave jednostavne 
vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  
Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinskog načelnika 
za potpisivanje ugovora o uslugama za 
predmetnu nabavu. 
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
“Službenim novinama” Općine Pitomača. 
 
KLASA: 651-01/20-01/20 
URBROJ: 2189/16-20-10 
Pitomača, 27. listopada 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                
PREDSJEDNIK: 

                        Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

3. 

             Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača  („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 27.  
sjednici  održanoj dana 27. listopada 2020. 
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 
postupku jednostavne nabave Usluga 
izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na 
uređenju dvorane za male športove u 
Pitomači, a po provedenom postupku javne 
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nabave jednostavne vrijednosti, prema tekstu 
u privitku ovog  Zaključka. 
 2.  Ovlašćuje se Općinski načelnik za 
potpisivanje ugovora o izvođenju radova za 
predmetnu nabavu. 

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

KLASA: 651-01/20-01/27 
URBROJ: 2189/16-20-7 
Pitomača, 27. listopada 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                            
PREDSJEDNIK:                    

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
4.       

Na temelju članka 28. Statuta Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača 
broj 5/20 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na 27. sjednici održanoj dana 
27. listopada 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o davanju financijskog osiguranja u 

obliku bjanko zadužnice 
Ministarstvu turizma i sporta, za 
sufinanciranje provedbe projekta 
„Javna zgrada - Dvorana za male 

športove” 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom odobrava se davanje 

financijskog osiguranja u obliku bjanko 
zadužnica Ministarstvu turizma i sporta u 
iznosu 300.000,00 kuna za sufinanciranje 
provedbe projekta „Javna zgrada - Dvorana za 
male športove”, kao jamstvo za uredno 
izvršenje ugovornih obveza sukladno Ugovoru 
o sufinanciranju izgradnje, građevinskog 
zahvata i opremanja športskih građevina u 

2020. godini, (KLASA:620-01/20-03/00826, 
URBROJ:529-518-05-20-0003 od 12. listopada 
2020. godine).  
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinskog načelnika 

Općine Pitomača za potpisivanje bjanko 
zadužnica u iznosu 300.000,00 kuna za 
realizaciju projekta iz članka 1. ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Bjanko zadužnice iz članka 2. ove 
Odluke dostaviti će se Ministarstvu turizma i 
sporta, Zagreb, Prisavlje 14, temeljem 
Ugovora o sufinanciranju izgradnje, 
građevinskog zahvata i opremanja športskih 
građevina u 2020. godini. 

 
Članak 4. 

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

 
KLASA: 911-01/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-7 
Pitomača, 27. listopada 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE                                               

 
PREDSJEDNIK:                             

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
              

5. 
 
Na temelju članka 4. Odluke o 

postupku izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
4/16, 6/16. i 7/20) i članaka 69. i 70.  Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/20-pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj 
27. listopada 2020. godine donijelo je 
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O D L U K U 
o raspisivanju izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora 
na području općine Pitomača 

 
Članak 1. 

 Odlukom o raspisivanju izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih 
odbora na području općine Pitomača. 
 

Članak 2. 
 Izbori za članove Vijeća mjesnih 
odbora održati će se 20. prosinca 2020. godine 
u vremenu od 07,00 do 19,00 sati. 
 

Članak 3. 
 Sukladno Odluci o postupku izbora 
članova Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača, u Vijeće mjesnog odbora bira 
se broj članova kako slijedi: 
1. Mjesni odbor Pitomača -15 članova, 
2. Mjesni odbor Dinjevac - 7 članova, 
3. Mjesni odbor Grabrovnica - 7 članova, 
4. Mjesni odbor Kladare - 7 članova, 
5. Mjesni odbor Križnica - 7 članova, 
6. Mjesni odbor Mala Črešnjevica - 7 članova, 
7. Mjesni odbor Otrovanec - 9 članova, 
8. Mjesni odbor Stari Gradac - 9 članova, 
9. Mjesni odbor Starogradački Marof - 7 
članova, 
10. Mjesni odbor Turnašica - 7 članova, 
11. Mjesni odbor Velika Črešnjevica - 9 
članova, 
12. Mjesni odbor Sedlarica - 7 članova. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
KLASA: 026-01/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 27. listopada 2020. 

OPĆINA PITOMAČA 
           OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                   
PREDSJEDNIK: 

    Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

6.  

           Na temelju članka 19. stavka 2. Odluke 
o postupku izbora članova Vijeća mjesnih 
odbora na području Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
4/16, 6/16. i 7/20) Općinsko vijeće općine 
Pitomača na svojoj 27. sjednici održanoj dana 
27. listopada 2020. godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova stalnog sastava 

Općinskog izbornog povjerenstva 
Općine Pitomača za izbor članova Vijeća 

mjesnih odbora na području  
općine Pitomača 

  
Članak 1. 

 U stalni sastav Općinskog izbornog 
povjerenstva Općine Pitomača za izbor 
članova Vijeća mjesnih odbora na području 
općine Pitomača imenuju se: 
 
 1. Sanja Prepelec - Sertić, za 
predsjednika, 
 2. Goran Perović, za člana, 
 3. Marinela Petrović, za člana, 
 
 1. Mirela Tudić Rengel, za 
potpredsjednika, 
 2. Danijel Petković, za zamjenika 
člana, 

3. Slađana Zgorelac, za zamjenika 
člana. 
 

Članak 2. 
 Povjerenstvo iz članka 1. ovog 
Rješenja: 
 1. propisuje obrasce u postupku 
kandidiranja i provedbe izbora, 
 2. donosi obvezatne upute za rad 
biračkih odbora, 
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 3. brine za zakonitu pripremu i 
provođenje izbora za članove Vijeća, 
 4. ovjerava očitovanja, 
 5. određuje članove stručnog tima za 
provođenje izbora, 
 6. imenuje članove biračkih odbora, 
 7. određuje biračka mjesta, 
 8. nadzire rad biračkih odbora, 
 9. obavlja sve tehničke pripreme za 
obavljanje izbora, 
 10. na temelju pravovaljanog 
prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu 
listu, 
 11. nadzire pravilnost izborne 
promidžbe, 
 12. prikuplja i zbraja rezultate 
glasovanja sa biračkih mjesta, 
 13. objavljuje rezultate izbora, 
 14. obavlja i druge poslove sukladno 
Odluci. 
 

Članak 3. 
 Ovo Rješenje objavit će u "Službenim 
novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
5. studenoga 2020. godine 
 
KLASA: 026-01/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, 27. listopada 2020.   
                                                         

OPĆINA PITOMAČA  
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                         
PREDSJEDNIK:                                                                                             

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
7. 

 
Na temelju članka 28. Statuta Općine 

Pitomača („Službene novine“ općine Pitomača, 
broj 5/20 - pročišćeni tekst) i članka 18. stavka 
5. Odluke o postupku izbora članova Vijeća 
mjesnih odbora na području Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 
4/16, 6/16. i 7/20), Općinsko vijeće Općine 

Pitomača na svojoj 27. sjednici održanoj dana 
27. listopada 2020. godine, donijelo je 
  

O D L U K U 
 o visini naknade za rad članova 

tijela za provedbu izbora za  
članove Vijeća mjesnih odbora na 

području općine Pitomača 
 

Članak 1. 
 Odlukom o visini naknade za rad 
članova tijela za provedbu izbora za članove 
vijeća mjesnih odbora na području općine 
Pitomača (u daljnjem tekstu: Odluka) 
određuju  se slijedeće naknade za rad članova 
Izbornog povjerenstva i biračkih odbora na 
dan izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Pitomača koji će se održati 
20. prosinca 2020. godine:  
 
1. IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE 
PITOMAČA: 
 
1.1. Stalni sastav Izbornog povjerenstva           
- predsjednik, 1.500,00 kuna, 
- potpredsjednik, 1.500,00 kuna, 
- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna. 
 
1.2. Prošireni sastav Izbornog povjerenstva 
- članovi/zamjenici članova, 500,00 kuna. 
 
2. BIRAČKI ODBORI:                          
- predsjednik, 150,00 kuna,                                                      
- potpredsjednik, 150,00 kuna,                                                  
- članovi, 150,00 kuna. 

 
Članak 2. 

 Naknade za rad po odredbama ove 
Odluke isplaćuju se na žiro-račun svakog 
korisnika, nakon objave službenih rezultata 
izbora. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za provođenje izbora za 
članove Vijeća mjesnih odbora na području 
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Općine Pitomača osiguravaju se u Proračunu 
Općine Pitomača. 
 Općinsko izborno povjerenstvo 
odgovorno je za raspodjelu i trošenje 
sredstava. 
 

Članak 4. 
 Ova odluka stupa na snagu osmi dan 
od dana objave u "Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 
 
KLASA: 026-01/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-3 
Pitomača, 27. listopada 2020.  
                                                          

  OPĆINA PITOMAČA  
  OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                
PREDSJEDNIK:                               

Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 

8. 
 

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 
10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih 
(„Narodne novine“, broj 41/14), članka 6. 
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/17) i članka 28. Statuta 
Općine Pitomača,(„Službene novine“ Općinr 
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst), 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 27. 
sjednici održanoj 27. listopada 2020. godine 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o objavi Javnog poziva za isticanje 
kandidatura za izbor članova 

Savjeta mladih Općine Pitomača 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pitomača 

pokreće postupak izbora članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih Općine Pitomača, na 
mandat od tri godine. 

Utvrđuje se tekst Javnog poziva za 
isticanje kandidatura za izbora članova Savjeta 
mladih Općine Pitomača koji se prilaže ovoj 
Odluci i čini njen sastavni dio.  

 
Članak 2. 

Javni poziv za isticanje kandidatura za 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih 
Općine Pitomača objaviti će se na web stranici 
Općine Pitomača www.pitomaca.hr i na 
Oglasnoj ploči Općine Pitomača. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od 
dana objave u „Službenim novinama“ Općine 
Pitomača. 
  
KLASA: 021-04/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 27. listopada 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

      
    PREDSJEDNIK: 
     Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 
 
9. 
      
 Na temelju članka 35. stavka 1. točka 
3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 
98/19), članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 
5/20 - pročišćeni tekst), članka 43. stavka 2. 
Zakona o ustanovama („Narodne novine“, 
broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), 
članka 20. stavak 3. i 12. Zakona o knjižnicama 
i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, 
broj 17/19. i 98/19),  članka 19. i 21. Statuta 
Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) Općinsko 
vijeće na 27. sjednici održanoj 27. listopada 
2020. godine, donosi 
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O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Pitomača 
na nepuno radno vrijeme  

 
 
1. DANIJELA REŠETAR iz Pitomače, 

M.P. Miškine 117, OIB: 19634353837, imenuje 
se vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i 
čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
od 20 sati tjedno. 
 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja 
dužnosti ravnatelja obavljati od 01. prosinca 
2020. godine, do imenovanja ravnatelja/ice 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju 
ponovljenog natječaja, a najduže do godinu 
dana. 
 
 3. Ova odluka stupa objaviti će se u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, a 
stupa na snagu 01. prosinca 2020. godine. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 Općina Pitomača dana 01. listopada 

2020. godine objavila je Ponovljeni javni 
natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno 
vrijeme od 20 sati tjedno, u tisku “Virovitički 
list”. Na raspisani natječaj nije pristigla niti 
jedna zamolba. Članak 43. Zakona o 
ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 
29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), predviđa da 
ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi 
ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude 
izabran, natječaj će se ponoviti, a do 
imenovanja ravnatelja ustanove temeljem 
istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti 
ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu 
dana. Temeljem naprijed navedenoga i 
prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, 
Danijela Rešetar iz Pitomače, M.P. Miškine 
117, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača do imenovanja 
ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a 
najduže do godinu dana.  
      
KLASA: 112-03/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-6 
Pitomača, 27. listopada 2020. 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                              
       PREDSJEDNIK:    

              Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.                                
 

 
10. 
        
         Na temelju članka 103. stavka 2. 
Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. i 110/19) 
i članka 28. Statuta Općine Pitomača 
(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 
5/20. - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće 
Općine Pitomača na 27. sjednici održanoj 27. 
listopada 2020. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra  

u općoj uporabi  
 

Članak 1. 
 Odlukom o  ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: 
Odluka) ukinut će se status javnog dobra u 
općoj uporabi Općine Pitomača, OIB: 
80888897427, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 
Pitomača na dijelu postojeće čestice kčbr. 
6955 PUT NA GROBLJE U SELU k.o. Pitomača 
površine 348 čhv upisane u ZK uložak broj 
10916.  

Od navedenoga dijela čestice čkbr. 
6955 k.o. Pitomača formirati će se nova čestica 
kčbr. 6955/1 k.o. Pitomača površine 69 m2 te 
će se na istoj ukinuti status javnog dobra u 
općoj uporabi s obzirom da isto u naravi ne 
predstavlja javno dobro u općoj uporabi.  
 

Članak 2. 
 Za novoformiranu česticu iz članka 1. 
stavka 2. ove Odluke zatražiti će se od 
Općinskog suda u Virovitici, Zemljišnoknjižnog 
odjela Pitomača brisanje statusa javnog dobra 
u općoj uporabi. 
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Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan 

od dana objave u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača. 

 
KLASA: 940-01/20-01/10 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, 27. listopada 2020. 
                                                        

  OPĆINA PITOMAČA 
           PĆINSKO VIJEĆE   
    

      PREDSJEDNIK:     
Rikard Bakan, mag.oec.,v.r. 

 
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA: 
 
1. 

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona 

o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18. i 

112/19)  i članka 38. Statuta Općine Pitomača 

(„Službene novine“ Općine Pitomača broj 

5/20. - pročišćeni tekst), Općinski načelnik 

Općine Pitomača, dana 10. rujna 2020. 

godine, donosi  

 

P L A N  

prijma u službu u Jedinstveni upravni 

odjel Općine Pitomača za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

  Ovim Planom utvrđuje se stvarno 

stanje popunjenosti radnih mjesta i planirani 

prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Jedinstveni upravni odjel) za 2020. godinu.  

  Riječi i pojmovi u ovom Planu, koji 

imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su 

navedeni. 

 

Članak 2. 

            Utvrđuje se da je Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Pitomača („Službene novine“ 

Općine Pitomača broj 3/19) u Jedinstvenom 

upravnom odjelu predviđeno ukupno 18 

radnih mjesta za službenike i 2 radna mjesta 

za namještenike, od kojih je, na dan 31. 

kolovoza 2020. godine, popunjeno 15 

službenika i 2 namještenika na neodređeno 

vrijeme.  

Članak 3. 

            Sukladno osiguranim proračunskim 

sredstvima u 2020. godini u Jedinstveni 

upravni odjel, a u skladu s Pravilnikom o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela, planira se zaposliti: 

 - na neodređeno vrijeme, na radno 

mjesto: „Referent za prostorno uređenje i 

komunalne poslove“ u Odsjeku za prostorno 

uređenje i komunalne poslove - 1 izvršitelj. 

 

Članak 4. 

Ako tijekom godine prestane služba 

nekom od službenika, neovisno o razlozima, 

na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom 

oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na 

određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o 

tome kakva je služba i na kojem radnom 

mjestu bila službeniku, kome je ista prestala.  
 

Članak 5. 

  Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača. 
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KLASA: 112-07/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, 10. rujna 2020. 
    
 OPĆINA PITOMAČA 
 

OPĆINSKI NAČELNIK:             

Željko Grgačić,v.r. 
 
2. 
 

Na temelju članka 38. Statuta 
Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 5/20-pročišćeni 
tekst), a u svezi s člankom 3. Odluke o 
stipendiji Općine Pitomača („Službene 
novine“ Općine Pitomača, broj 11/17, 13/17 
i 6/19), Općinski načelnik Općine Pitomača 
donosi  
   

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

2020./2021. 
 

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 2020./2021. 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 
2020./2021., 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: 604-02/20-01/01 
URBROJ: 2189/16-20- 1 
Pitomača, 01. listopada 2020. 
  

OPĆINA PITOMAČA                           
                                                                
                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                    Željko Grgačić,v.r. 
 
3. 

 
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona 

o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 
80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 
29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 3/17) i članka 38. 
Statuta Općine Pitomača (»Službene novine« 
Općine Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst), 
Općinski načelnik Općine Pitomača, dana 06. 
listopada 2020. godine donosi: 

 
O D L U K U 

o pokretanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana razvoja Općine Pitomača za 
razdoblje od 2020.-2030. godine 

 
I. 

 Na temelju članka 41. Zakona o sustavu 
strateškog planiranja i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 
123/17) tijelo zaduženo za izradu akata 
strateškog planiranja, uključujući izmjene i 
dopune, dužno je prije započinjanja postupka 
izrade ishoditi mišljenje ministarstva 
nadležnog za zaštitu okoliša, odnosno 
nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u 
jedinici područne (regionalne) samouprave, o 
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potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 
strateške procjene prema zakonu kojim se 
uređuje zaštita okoliša. 
 Donošenjem ove Odluke započinje 
postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja Plana razvoja na okoliš (u daljnjem 
tekstu: Plan razvoja). 
 

II. 
 Plan razvoja predstavlja temeljni 
strateški akt kojim se izražava politika Općine  
Pitomača u pogledu jačanja cjelokupnog 
gospodarskog razvoja kroz kreiranje 
specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera. 
 Razlozi za donošenje Plana razvoja su: 
definiranje posebnih razvojnih ciljeva 
usmjerenih prema društveno-gospodarskom 
razvoju Općine Pitomača te identificiranje 
ključnih razvojnih projekata. 
 Strateški ciljevi i programska polazišta 
koji se trebaju ostvariti Planom su: 
- Razvoj konkurentnog i održivog 
gospodarstva, 
- Razvoj infrastrukturnih aspekata Općine i 
- Unaprjeđenje kvalitete života. 
 Plan razvoja planski je dokument koji se 
odnosi na cjelokupno područje Općine 
Pitomača. 

III. 
 Nositelj izrade Plana razvoja i postupka 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
Plana razvoja na okoliš je Jedinstveni upravni 
odjel Općine Pitomača. 
 

IV. 
 Radnje u postupku ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
razvoja provest će se sljedećim redoslijedom: 
1. Temeljem članka 64. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 
153/13 i 78/15) Općinski načelnik donosi 
Odluku o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 
Plana razvoja; 
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača 
kao nadležno tijelo u roku od 8 dana od dana 
donošenja Odluke o započinjanju postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
Plana razvoja na okoliš, zatražiti će mišljenja 
tijela i osoba određenih posebnim propisima 
(navedeni u članku br. V ove Odluke) te će 
istima uz Zahtjev za davanje mišljenja o 
potrebi strateške procjene dostaviti Odluku o 
izradi Plana razvoja i ovu Odluku radi uvida u 
ciljeve i razloge donošenja te popunjeni 
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš (Prilog II); 
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja Plana razvoja na 
okoliš tijela i osobe određene posebnim 
propisima dužna su u roku od 30 dana od dana 
primitka zahtjeva dostaviti mišljenja o potrebi 
strateške procjene Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Pitomača; 
4. Ako se u postupku ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja Plana razvoja na 
okoliš utvrdi da Plan razvoja ima vjerojatan 
utjecaj na okoliš načelnik Općine Pitomača 
donosi Odluku o obvezi provedbe strateške 
procjene koja sadrži razloge zbog kojih je 
utvrđena potreba strateške procjene sukladno 
kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 64/08); 
5. Ako se u postupku ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja Plana razvoja na 
okoliš utvrdi kako Plan razvoja nema 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, načelnik 
Općine Pitomača donosi Odluku da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu sukladno 
kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš 
(»Narodne novine«, broj 64/08); 
6. O donesenoj Odluci iz točke 4. ili 5. obvezno 
se informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti 
okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša. 

V. 
 U postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene Jedinstveni upravni odjel će od 
nadležnih tijela ishodi mišljenja o potrebi 
provedbe postupka ocjene, odnosno strateške 
procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja. 
U postupku ocjene o potrebi strateške 
procjene sudjelovat će tijela i osobe kako 
slijedi: 
1. Virovitičko-podravska županija, Upravni 
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odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
imovinsko-pravne poslove, Trg Ljudevita 
Patačića 1, 33000 Virovitica,  
2. Virovitičko-podravska županija, Upravni 
odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Trg 
Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica,  
3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode i ekološkom mrežom 
Virovitičko-podravske županije, Noskovci 2/a, 
33523 Čađavica, 
4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za 
Dunav i donju Dravu, Vodnogospodarska 
ispostava za mali sliv Županijski kanal, Antuna 
Mihanovića 29, 33000 Virovitica,  
5. Županijska uprava za ceste Virovitičko-
podravske županije, Matije Gupca 53, 33000 
Virovitica, 
6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 18, 33000 
Virovitica,  
7. Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 
33404 Špišić Bukovica, 
8. Općina Kloštar Podravski, Ulica kralja 
Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski,  
9. Općina Podravske Sesvete, Ivana 
Mažuranića 1, 48363 Podravske Sesvete, 
10. Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 
3, 43270 Veliki Grđevac, 
11. Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb, 
12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne 
djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 
9, 10110 Zagreb, 
13. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
podružnica Slatina, Ante Kovačića 15, 33520 
Slatina, 
14. HEP ODS d.o.o., Elektra Koprivnica, Ulica 
hrvatske državnosti 32, 48000 Koprivnica, 
15. Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine, Republike 
Austrije 20, 10000 Zagreb, 
16. Ministarstvo gospodarstva i održivog 
razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, 
17. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada 
Vukovara 78, 10000 Zagreb, 
18. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel 
u Požegi, M.Peića 3, 34000 Požega, 
19. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-

podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 
33000 Virovitica. 
 

VI. 
 Općina je dužna informirati javnost, 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 
(»Narodne novine«, broj 80/12, 153/13, 
78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08). 
 

VII. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u »Službenim 
novinama Općine Pitomača« te na službenoj 
stranici Općine Pitomača. 
 
KLASA: 302-02/20-01/02 
URBROJ: 2189/16-20-3 
Pitomača, 06. listopada 2020. 

     
     
OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Željko Grgačić,v.r. 
 
4. 
 Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona 
o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ 
broj 82/15, 118/18. i 31/20), članka 6. stavka 
2. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te 
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika 
načelnika i članova stožera civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16) i članka 
38. Statuta Općine Pitomača ("Službene 
novine" Općine Pitomača broj 5/20.- 
pročišćeni tekst)  Općinski načelnik Općine 
Pitomača, dana 18. listopada 2020. godine,  
donio je 
           

O D L U K U 
o III. izmjeni Odluke o osnivanju 

Stožera civilne zaštite  
Općine Pitomača 

 
 



Broj 8    „SLUŽBENE NOVINE“                                                  Strana  14 

Članak 1. 
 U Odluci o osnivanju Stožera civilne 

zaštite Općine Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 11/17, 13/17. i 4/18) 
članak 2. mijenja se i glasi: 
                                        
1. ZDRAVKO FRAS, zapovjednik Vatrogasne 
zajednice općine Pitomača, načelnik Stožera 
2. MARIN ARAGOVIĆ, zamjenik Općinskog 
načelnika,  zamjenik načelnika Stožera,  
3. DRAŽEN RENGEL, voditelj Odjela za 
preventivne i planske poslove, Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 
zaštitu i spašavanje Virovitica, član, 
4. RENATO GREGURAŠ, načelnik Policijske 
postaje Pitomača, član, 
5. ZORAN TURNAJ, voditelj Ispostave 
Pitomača, Doma zdravlja Virovitičko-
podravske županije, član,  
6. GORAN MIČIĆ, član Hrvatske gorske službe 
spašavanja Orahovica, član, 
7. TOMISLAV LOVREKOVIĆ, predstavnik 
Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, 
član, 

8. ZVONKO HORVAT, prokurist t.d. Radio 
Pitomača d.o.o. Pitomača, član,  
9. ZDRAVKO PAŠA, direktor t.d. »Komunalno 
Pitomača« d.o.o. Pitomača, član, 
10. ANTONIO VIDOVIĆ, direktor t.d. 
»Vodakom« d.o.o. Pitomača, član, 
11. TOMISLAV TIŠLJAR, voditelj Odsjeka za 
prostorno uređenje i komunalne poslove, član. 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača. 
 
KLASA: 810-01/20-01/15 
URBROJ: 2189/16-20-2 
Pitomača, 18. listopada 2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
 

OPĆINSKI NAČELNIK:                                        
Željko Grgačić,v.r. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdavač: 

Općina Pitomača 


