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            Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 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), te članka 31. Statuta 

Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica na 3. 

sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donosi: 

P R O G R A M  

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u 2018. godini 
 

Članak 1. 

             Ovim Programom određuje se izgradnja građevinskih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Velika 

Pisanica za 2018. godinu prema prioritetima kako slijedi: 

 izgradnja i modernizacija cesta 

 izgradnja plinovoda, vodovoda i kanalizacije 

 izgradnja ostalih građevinskih objekata i  

 dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi 

 planovi i projekti 

 

Također se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja na objektima  

iz stavka 1. ovog članka te procjena potrebnih financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

          U 2018.godini Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Velika Pisanica obuhvaća:  

 

GRADNJA OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

  NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

 

1. IZGRADNJA, MODERNIZACIJA I PROJEKTIRANJE CESTA  

Aktivnost-K101301 

 Asfaltiranje ceste V. Pisanica- Drljanovac (Grabari) 3.000.000,00 

Ukupno 3.000.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Fond ruralnog razvoja 3.000.000,00 

 

2. IZGRADNJA MRTVAČNICA, I OSTALIH OBJEKATA NA GROBLJIMA 

Aktivnost-K101303 

 Projektiranje mrtvačnice u Ribnjačkoj 20.000,00 

 dodatno ulaganje- izrada staza i ograda na grobljima 60.000,00 kuna 

 Ukupno 80.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 proračun Općine 80.000,00 kuna  

 

3. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA I DODATNA ULAGANJA 

Aktivnost-K101304 

 dodatno ulaganje- izrada autobusnih kućica 8.000,00 

Ukupno 8.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 proračun Općine 8.000,00 kuna  

 

4. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE 

Aktivnost-K101305 

 Rekonstrukcija javne rasvjete u Čađavcu 207.000,00 

Ukupno 207.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje -180.000,00 

 Proračun Općine -27.000,00  

 

5. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE 

Aktivnost-K101307 

 zakupljena snaga HEP-a 

Ukupno: 15.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 
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 Proračun Općine udio 15.000,00  

 

6. IZGRADNJA VODOVODA 

Aktivnost-K101309 

 Izgradnja vodovoda u Ribnjačkoj 2.000.000,00  

Ukupno: 2.000.000,00 kuna 

Izvori financiranja  

 Kapitalna pomoć Hrvatskih voda 1.600.000,00  

 Proračun općine 400.000,00 

 

7. POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA 

      Aktivnost-K101311 

 Signalizacija kod Trga S. Radića Velika Pisanica 292.000,00 

Ukupno 292.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Ministarstvo unutarnjih poslova 204.400,00 70% 

 Proračun Općine 70.000,00 30% 

 

8. IZGRADNJA ODMORIŠTA ZA BICIKLISTE 

Aktivnost-K101314 

 Stalci za bicikle 2.000,00 

 Stup za servis bicikla s pripadajućom opremom 5.000,00 

Ukupno 7.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Ministarstvo turizma 7.000,00  

 

9. UREĐENJE CENTRA ZA KULTURNE MANIFESTACIJE 

Aktivnost-K101315 

 Izgradnja pozornice u dvorištu zgrade općine 300.000,00 

 Pametna klupa 17.000,00 

Ukupno 317.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 137.000,00  

 Ministarstvo graditeljstva 180.000,00 60 % za izgradnju pozornice 

 

10. DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI OPĆINE 

Aktivnost-K101316 

 Unutarnje uređenje doma 250.000,00 

 Krovište i fasada 800.000,00 

Ukupno 1.050.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 370.000,00  

 Ministarstvo regionalnoga razvoja 200.000,00 -80 % za unutarnje uređenje 

 Fond za zaštitu okoliša 480.000,00 -60% -za krovište i fasadu 

 

11. DODATNA ULAGANJA I ADAPTACIJA NA ZGRADI H.MUČENIKA 1 

Aktivnost-K101317 

 Projektiranje zgrade 20.000,00 

 Adaptacija zgrade 300.000,00 

Ukupno 320.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 80.000,00  

 Ministarstvo regionalnoga razvoja 240.000,00 -80 % za adaptaciju 

 

12. IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA 

Aktivnost-K101318 

 Uređenje dječjeg igrališta kod zgrade općine 120.000,00 

Ukupno 120.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 8.000,00  

 Agencija za plaćanja u poljoprivredi (LAG provodi natječaj) 112.000,00 
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13. DODATNA ULAGANJA DOM BABINAC 

Aktivnost-K101319 

 Dodatna uređenja 5.000,00 

 Izrada rampe za invalide 34.000,00 

Ukupno 39.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 8.400,00  

 Ministarstvo branitelja 30.600,00 -90 % za rampu 

 

14. DODATNA ULAGANJA DOM RIBNJAČKA 

Aktivnost-K101320 

 Dodatna uređenja 5.000,00 

Ukupno 5.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 5.000,00  

 

15. DODATNA ULAGANJA DOM POLUM 

Aktivnost-K101321 

 Dodatna uređenja 5.000,00 

Ukupno 5.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 5.000,00  

 

16. DODATNA ULAGANJA DOM ČAĐAVAC 

Aktivnost-K101317 

 Dodatna uređenja 5.000,00 

Ukupno 5.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 5.000,00  

 

17. DODATNA ULAGANJA DOM NOVA PISANICA 

Aktivnost-K101317 

 Dodatna uređenja 5.000,00 

Ukupno 5.000,00 kuna 

Izvori financiranja: 

 Proračun Općine 5.000,00  

 

Članak 3. 

                   Program će se izvršavati prema priljevu sredstava u proračunu Općine Velika Pisanica. 

Tijekom godine može se mijenjati i dopunjavati Izmjenama i dopunama Proračuna ovisno o raspoloživim sredstvima. 

Članak 4. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

 

KLASA: 363-01/17-01/12 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017.                                          

Predsjednica Općinskog vijeća: 

 

Ana Nemet 

 

 
               Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 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) i članka 31. 

Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica 

na   3. sjednici održanoj dana   7. prosinca 2017. godine, donosi: 

 

P R O G R A M  

održavanja  komunalne infrastrukture  
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u 2018. godini  
 

Članak 1. 

            Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području općine Velika Pisanica za 

slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

1.  utrošak električne energije i održavanja javne rasvjete,  220.000,00 

2 uređenje spomen obilježja i parkova 3.000,00 

3. održavanje zgrada i građevinskih objekta u vlasništvu Općine 108.880,00 

4. održavanje i čišćenje u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i groblja  

100.000,00 

5. održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, odvodnja atmosferskih voda 235.000,00 

6. Ostale komunalne poslove -zaštita okoliša 146.600,00 

a.  UKUPNO 813.480,00 

 

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se: 

 Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova 

 Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa 

 

Članak 2. 

        Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđaju se od: 

1. prihod od komunalnog doprinosa 20.000,00 

2. prihod od komunalne naknade 210.000,00 

3. šumski doprinos    403.480,00 

4. Fond za zaštitu okoliša 180.000,00 

 UKUPNO 813.480,00 

 

 

Članak 3.  

         U 2018. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa na području općine Velika Pisanica obuhvaćeno 

je: 

1) Održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu 

 Održavanje javne rasvjete, izmjena sijalica, prigušnica i ostalih dijelova, odnosno potrošnog materijala 

 Podmirivanje troškova potrošnje električne energije javne rasvjete prema dostavljenim obračunima Crodux plin d.o.o. i Hep 

d.o.o. 

 Održavanje izmjenama led rasvjete podmirit će se temeljem dostavljenog obračuna izvoditelja radova. 

Ukupno: 220.000,00 kuna 

 

2) Uređenje spomen obilježja i parkova 

 Redovno održavanje 

Ukupno: 3.000,00 kuna 

 

3) Održavanje zgrada i građevinskih objekta u vlasništvu Općine 

 materijal i dijelovi za održavanje domova i zgrada u vlasništvu općine    

 podmirenje troškova energenata (plin, voda, struja) za zgrade u vlasništvu općine 

 usluge za tekuće održavanje domova i zgrada u vlasništvu općine  prema potrebama i prioritetima   

 premije osiguranja zgrada u vlasništvu općine 

 najmovi (spremnici za plin, smeće i sl.) 

Ukupno: 108.880,00 kuna 

 

4) Održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina i groblja  

 Redovna košnja trave na svim javnim zelenim površinama u vlasništvu općine (domovi, igrališta) 

- košnja će se vršiti prema potrebi u razdoblju travanj-listopad 

 Ručno čišćenje javnih površina nakon košnje  

 Košnja grobalja i okoliša istih 

 potrošnja goriva i maziva za motorne pile 

 Obrezivanje stabala, živica i grmlja te održavanje travnjaka, cvijetnjaka, dječjih igrališta, javno-prometnih površina i sl. u 

vlasništvu općine 

- prema potrebi u razdoblju travanj-listopad 

 Održavanje zapuštenih zelenih površina  

 Usluge čišćenja snijega na javnim površinama u zimskim uvjetima, prema potrebi 
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 Člankom 22.stavkom 1.točkom 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da su sredstva komunalne naknade 

namijenjena i za održavanje groblja 

Ukupno: 100.000,00 kuna 

 

5) Održavanje nerazvrstanih cesta te odvodnja atmosferskih voda 

 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva (strojem, ručno uključujući kamen,prijevoz i sl.) 

 Popravak mostova i propusta (strojem, ručno uključujući i materijal cijevi i sl.) 

 Usluge čišćenja snijega na javnim površinama u zimskim uvjetima 

 Čišćenje propusta, pročišćavanje izvora u slučaju suše i sl. 

 Iskop i pročišćavanje putnih jaraka i čišćenje cijevnih propusta i mostova uz nerazvrstane ceste 

Ukupno: 235.000,00 kuna 

 
 

6) Ostale komunalne usluge-zaštite okoliša 

 usluge otklanjanja divljih deponija i zapuštenih površina, prema potrebi      

 deratizacija 

 vodoprivredna naknada 

 Izrada Plana gospodarenja otpadom 

 Nabava posuda za prikupljanje otpada 

Ukupno: 146.600,00 kuna 

 

Održavanje po ovom Programu na području općine Velika Pisanica vršit će se prema zahtjevima  

mjesnih odbora i prioritetu kojeg će utvrditi načelnik općine. 

 

Članak 4. 

            Izvršavanje ovog Programa, dijelom vršit će se i temeljem „Odluke o povjeravanju djela komunalnih djelatnosti trgovačkom 

društvu Poduzetnički park Velika Pisanica u vlasništvu Općine Velike Pisanice“. 

Članak 5. 

            Ovaj Program izvršavat će se ovisno o priljevu sredstava u proračun Općine Velika Pisanica, te se tijekom godine može 

mijenjati izmjenama i dopunama proračuna ovisno o raspoloživim sredstvima. 

            Ovaj Program sastavni je dio proračuna. 

Za izvršenje ovog Programa nadležan je načelnik Općine Velika Pisanica. 

 

 

Članak 6. 

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. 

godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

KLASA: 363-01/17-01/13 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017.godine 

    Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
           Na temelju članka 74. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i 

članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika 

Pisanica na 3. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi 

 

PROGRAM  

javnih potreba u športu 

Općine Velika Pisanica za 2018. godinu 
 

Članak 1. 

Program javnih potreba u športu Općine Velika Pisanica za 2018. godinu temelji se na : 

 promicanju razvoja športa i športskih udruga na području Općine 

 omogućavanje bavljenja sportom što većeg broja djece, mladeži i odraslih radi postizanja športskih dostignuća te radi 

unapređenja zdravlja a i same rekreacije. 

 

Članak 2. 
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       Cilj programa javnih potreba u športu u Općini Velika Pisanica sastoji se od: 

1. Poboljšanja razine kvalitete športa na području Općine 

2. Osiguranja da se što veći broj djece i mladeži uključi u šport putem športskih udruga koje djeluju na području Općine  

3. Kontinuiteta ulaganja u održavanje postojećih športskih objekata, okoliša i prilaza istim. 

4. Osigurati dio sredstava troškova natjecanja i turnira. 

5. Osigurati dio sredstava za nabavu neophodnih osnovnih sredstava za rad športskih udruga. 

 

Članak 3. 

Planirana sredstva proračunom Općine za ostvarenje ovog programa iznose 83.000,00 kuna a raspoređuju se kako slijedi: 

 

1. Nogometni klub „Bilo“ 63.000,00  

2. SRD „Amur“ 3.000,00 

3. Lovačka udruga „Bilo“ 10.000,00   

4. Konjička udruga „Konji gizdavi“ 5.000,00    

5. Ostale sportske udruge po zahtjevima 2.000,00 

UKUPNO 83.000,00 

 

Članak 4. 

               Sredstva namijenjena za športske udruge, dostavljat će se na račune korisnika prema njihovim planovima i programima. 

 

Članak 5. 

              Ovaj Program izvršavat će se sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Općine Velika Pisanica te se tijekom godine 

može mijenjati izmjenama i dopunama proračuna ovisno o ostvarenim proračunskim prihodima. 

 

Članak 6. 

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

 

KLASA: 620-01/17-01/2 

URBROJ: 2103/05-01-17-1                                                                  

Velika Pisanica,  7. prosinca 2017. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Temeljem članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 27/93 i 38/09)  i članka 

31. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika  

Pisanica na 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donosi 

 

PROGRAM 

 javnih potreba u kulturi 

Općine Velika Pisanica za 2018. godinu 
 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti, kvaliteta i način 

zadovoljavanja javnih potreba u kulturi Općine Velika Pisanica te opseg i dinamika sufinanciranja navedenih potreba u 2018. godini. 

Ovim Programom obuhvaćen je i Program razvoja civilnog društva a kojim je obuhvaćeno promicanje religijske kulture kao i ostalih 

neprofitnih udruga koji nisu direktno korisnici sredstava iz proračuna općine. 

 

Članak 2. 

     Program javnih potreba u kulturi sastoji se od: 

1. Djelatnost kulturno umjetničkih društava i udruga u kulturi,  

 promicanje kulturnih aktivnosti, podržavanjem pojedinačnih manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, te 

obogaćivanju i promicanju kulturnog života 

 sufinanciranje nacionalnih manjina 

2. Religijske potrebe 
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 sufinanciranje obnove i uređenja sakralnih objekata 

3. Ostale udruge 

 Sufinanciranje ostalih neprofitnih udruga 

 

Članak 3. 

            Djelatnosti udruga općine Velika Pisanica vrijedni su dio kulture općine, tako se njihovo djelovanje na različitim područjima  

kulturno-umjetničkog stvaralaštva, uvrštava u Program javnih potreba u kulturi. 

Članak 4. 

Temeljem članka 2. i 3. ovog  Programa, u Proračunu Općine Velike Pisanice za 2018. godinu osigurava se dio sredstava za 

ostvarivanje djelatnosti prema planovima i programima udruga kako slijedi: 

 

Planirani iznos sredstava iznosi 93.000,00 kuna i raspoređuje se kako slijedi: 

 

1.  Djelatnost kulturno umjetničkih društava i udruga u kulturi, - 40.000,00 

Aktivnost A100801 

 KUD  "Sloga" Velika Pisanica                             30.000,00  

 Sekcije Zajednice Mađara Pisanica                       10.000,00 

 

          

2. Religijske potrebe-uređenje sakralnih objekata – 37.000,00 

Aktivnost A100901 

 Tekuće donacije katoličkoj crkvi Presvetog srca Isusova u Velikoj Pisanici u iznosu od  17.000,00  

 Tekuće donacije pravoslavnoj crkvi Velika Pisanica, Sv. Lazara u iznosu od 10.000,00  

 Kapitalne donacije Reformatorskoj crkvi u Velikoj Pisanici u iznosu od 10.000,00  

 

3. Ostale udruge – 14.000,00 

Aktivnost A100902 

 Tekuće donacije podružnicama umirovljenika V. Pisanica i Babinac u iznosu od 4.000,00 

 Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 5.000,00 

 Ostalim udrugama za promicanje kulturnih i povijesnih događanja i obilježavanja u iznosu od 5.000,00  

4.     Ostale tekuće donacije građanima i kućanstvima – 2.000,00 

Aktivnost A100903 

 Tekuće donacije građanima i kućanstvima temeljem zahtjeva u iznosu od 2.000,00 

 

Članak 5. 

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica, a stupa na snagu 01.01.2018. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

KLASA: 610-01/17-01/8 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017. godine                         

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

 
                 Na temelju članka 43. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 

i 80/10), članka 11., 16. i 18.  Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06) i članka 31. Statuta Općine 

Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica na 3. sjednici 

održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi 

PROGRAM  

javnih potreba u vatrogastvu i gorskoj službi 

Općine Velika Pisanica za 2018. godinu 
 

Članak 1. 

           Programom organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja utvrđuje se svrha Vatrogasne zajednice Općine Velike Pisanice, 

Civilne zaštite kao i HGSS-a Stanica Bjelovar,  a odnosi se na: 

 

 Praćenje i unapređivanje rada Vatrogasne zajednice s DVD-ima na području Općine 

 Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom 

 Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama 

 Drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama 
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 Organiziranje unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u nepristupačnim područjima i drugim 

izvanrednim okolnostima na području općine Velika Pisanica sukladno članku 5. Zakona o gorskoj službi spašavanja.  

 

Članak 2. 

                   U cilju unapređenja, preventive i operativne djelatnosti VZO-a, opremanja DVD-ova i obnavljanja uređajima i 

vatrogasnom opremom, redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Općine kao i sufinanciranja HGSS-a Stanice Bjelovar program se 

sastoji od: 

 Unapređenje preventivne i operativne djelatnosti DVD-a u zaštiti od požara 

 Upravljanje u pripremama i provođenju zaštite od požara i spašavanju u većim akcijama  

 Provođenje gašenja požara s ciljem zaštite imovine 

 Pripreme i provođenje vatrogasnih natjecanja na nivou Županije 

 Praćenje i unapređivanje rada u području vatrogastva 

 Financiranje dobrovoljnog učešća u vatrogastvu, dobrovoljci 

 Redovni liječnički pregledi vatrogasaca 

 Sufinanciranje značajnih obljetnica 

 Analiza i praćenje te ostvarivanje rada i ustroja vatrogasnih organizacija (DVD-a) 

 Vježbe s operativno-tehničkim zadacima 

 Pripreme za natjecanja djece i mladeži DVD-a 

 Nabave potrebne opreme 

 Spašavanje i zaštita ljudskih života 

 

Članak 3. 

          Za potrebe provođenja ovog Programa potrebito je osigurati ukupno  114.000,00 kuna proračunskih sredstava Općine Velika 

Pisanica i to kako slijedi: 

 

 Vatrogasna zajednica općine Velike Pisanice               

 Redovnu djelatnost             64.000,00 

 Kupnja zaštitne opreme                                      20.000,00   

 Oprema za postrojbu CZ                                                 3.000,00   

 Sufinanciranje HGSS-Stanica Bjelovar                          3.000,00 

 Naknada dobrovoljnim vatrogascima                             2.000,00   

 Ostale usluge JVP prema potrebi u slučaju požara         2.000,00 

 Izrada Plana zaštite od požara                                       10.000,00 

 Izrada Procjene rizika od velikih nesreća                       10.000,00 

 

Članak 4. 

           Sredstva planirana u proračunu Općine Velika Pisanica za ostvarivanje Programa javnih potreba u vatrogastvu na temelju 

članka 45. Zakona o vatrogastvu uplaćivat će se na račun Vatrogasne zajednica Općine Velika Pisanica. 

         Sredstva za Civilnu zaštitu Bjelovar, uplaćivat će se na račun korisnika prema njihovim planovima i programima na temelju 

zahtjeva, planirana su za nabavu opreme za civilnu zaštitu. 

         Sufinanciranje troškova HGSS-a Stanica Bjelovar uplaćivat će se temeljem Sporazuma kojim je utvrđeno postojanje 

zajedničkog interesa i uplaćivat će se na račun HGSS-a Stanice Bjelovar. 

   Naknada dobrovoljnim vatrogascima isplaćivat će se na temelju „Odluke o naknadi za  

sudjelovanje u vatrogasnim intervencijama dobrovoljnim na području Općine Velika Pisanica“ koju je donio načelnik Općine Velika 

Pisanica 17. svibnja 2010. godine temeljem članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 

139/04, 174/04, 38/09, 80/10). 

        Naknada za izlazak JVP u slučaju požara na području općine, uplatit će se temeljem ispostavljenog računa. 

        Sredstva planirana u proračunu Općine Velike Pisanice za izradu Plana zaštite od požara uplatit će se temeljem ispostavljenog 

računa odnosno ugovora izvoditelju. 

 

Članak 5. 

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. 

godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

KLASA: 214-01/17-01/4 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017. 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 57/13, 152/14, 99/15, 52/16) i članka 31. Statuta Općine Velika 

Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica na 3. sjednici održanoj dana 7. prosinca 

2017. godine, donosi: 

 

PROGRAM 

socijalno-zdravstvenih potreba 

Općine Velike Pisanice u 2018. godini 
 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnih potreba u općini Velikoj Pisanici, te opseg i način 
sufinanciranja tih potreba kroz Proračun Općine Velika Pisanica u 2018. godini. U sklopu ovog programa  financiraju se dijelom troškovi po 

Programu javnih potreba u školstvu. 

 

Članak 2. 
Program socijalne skrbi ostvaruje se kroz slijedeće oblike pomoći: 

I. Pomoći u novcu i naravi građanima i obiteljima – 59.000,00 

Aktivnost: A101101 

1. Pomoći u novcu građanima  

 Pomoć primaocima socijalne pomoći za nabavu ogrjeva 30.000,00 

 Pomoći za podmirenje troškova ukopa umrlih osoba na području općine Velika Pisanica koji su primaoci socijalne pomoći, građanima 

lošijeg materijalnog i socijalnog statusa 7.000,00 

 Pomoći za kupnju udžbenika obiteljima slabijeg imovinskog stanja 3.500,00 

 Pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja temeljem zahtjeva 8.500,00 

 Naknade za novorođenčad 10.000,00                          

2. Pomoći u naravi  

 Darovi učenicima za ostvarene rezultate na natjecanjima 2.000,00  

 Darovi djeci za sv. Nikolu ili Djeda Božićnjaka  5.000,00 

 

II. Humanitarna skrb kroz udruge građana – 26.000,00 

Aktivnost: A101102 

 Pomoć osobama s invaliditetom 3.000,00 

 Prijenos novčanih sredstava Crvenom križu Bjelovar 15.000,00 

 Tekuća donacija udruzi Anđeli za Anđele 5.000,00 

 Prijenos sredstava po zahtjevima ostalim udrugama socijalnog karaktera  3.000,00  

 

III. Darivanje djece – 9.500,00 
Aktivnost: A101104 

 Darovi učenicima za ostvarene rezultate na natjecanjima 2.000,00  

 Darovi djeci za sv. Nikolu ili Djeda Božićnjaka  5.000,00 

 Prijenos novčanih sredstava po ispostavljenom računu za predstavu Sv. Nikole ili Djeda Božićnjaka 2.500,00 

 

 

 
 

IV. Pomoći u naravi koje smo uvrstili u proračun kao potrebe u školstvu – 42.000,00 

1. Pomoći u naravi 

 Bilježnice s logom i pribor za sve učenike u osnovnoj školi 12.000,00      

 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 2,5% 30.000,00 

 

Članak 3. 

           Ukupno planirana sredstva u Proračunu Općine Velika Pisanica za 2017. godinu za ostvarenje oblika pomoći iz članka 2.ovoga Programa 

iznose 136.500,00 kuna  
 

Članak 4. 

Korisnici pomoći koji proizlaze iz ovog Programa su socijalno ugrožene osobe, državljani RH s prebivalištem na području općine Velika 

Pisanica. 
 

Članak 5. 

Svi korisnici pomoći temeljem ovog Programa moraju zadovoljiti osnovne kriterije za ostvarenje prava na neki oblik pomoći ili posebne 

kriterije propisane Zakonom. 

 

Članak 6. 

Općina Velika Pisanica može preuzeti obvezu smještaja osoba u jednu od ustanova socijalne zaštite ukoliko te osobe prenesu u vlasništvo 

Općine svoju imovinu. 
 

Članak 7. 
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Pomoć za pokop umrlih osoba obavljat će se direktnim plaćanjem računa na žiro-račun dobavljača roba i usluga.  

Pomoć za kupnju udžbenika obavljat će se na temelju zahtjeva i dostavljenog računa o plaćenim udžbenicima te će se isplatiti na tekući 
račun podnositelja zahtjeva. 

Pomoć primaocima socijalne pomoći za nabavu ogrjeva, obavljat će se na temelju dostavljenog spiska korisnika pomoći od Centra  za 

socijalnu skrb i isplaćuje se putem blagajne. 

Pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja temeljem zahtjeva isplatiti će se na tekući račun podnositelja zahtjeva. 
Naknade za novorođenčad temeljem zahtjeva isplatiti će se na tekući račun podnositelja zahtjeva. 

Osiguranje i prijenos novčanih sredstava CK-u Bjelovar za rad i djelovanje obračunava se u iznosu od 0,7% obračuna prihoda poslovanja 

a obavlja se direktnim plaćanjem na žiro račun CK-a Bjelovar.  

Bilježnice s logom Općine kao i pribor naručuje Općina Velika Pisanica na temelju dobivenih podataka iz Osnovne škole Velika Pisanica 
o broju djece. 

Sufinanciranje prijevoza učenika obavlja se temeljem ispostavljenih računa s specifikacijom korisnika, od strane prijevoznika  Čazmatrans-

Nova d.o.o. 

 

Članak 8. 

Općina Velika Pisanica će prema mogućnosti sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalida te ostale udruge i zajednice kojima 

programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti ne financira nijedna služba ni ustanova ili to čine nedovoljno. 

Planirana sredstva za te namjene utvrđena su člankom 2.ovog Programa. 
 

Članak 9. 

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi za potrebu realizacije ovoga Programa izvršavat će se u visini 

ostvarenih prihoda Općine Velika Pisanica. 
 

Članak 10. 

               Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. godine. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 
 

 

KLASA: 550-01/17-01/2 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 
 Velika Pisanica, 7. prosinca 2017. 

                      

                          Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

_______________________________________________________________________________________________ 
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              Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj  87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine 

Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), Općinsko vijeće Općine Velike Pisanice na  3. sjednici 

održanoj dana 7. prosinca 2017. godine donosi: 

 

O D L U K U 
o izvršavanju Proračuna Općine Velika Pisanica za 2018. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Velika Pisanica za 2018. godinu (u nastavku teksta 

Proračun), upravljanje primicima i prihodima kao i izdacima i rashodima Proračuna te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih 

sredstava. 

 

Članak 2. 

U proračunu su iskazani svi prihodi i primici koji pripadaju Općini Velika Pisanica te svi rashodi i izdaci za izvršavanje 

programa korisnika proračunskih sredstava. 

 

Članak 3. 

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela , te projekcije razvojnih programa za 2019. i 2020. godinu. 

            Opći dio proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda. 

            Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih za tekuću godinu prema organizacijskoj, 

ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji. 

 

Članak 4. 

Stvarna uplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznos rashoda utvrđeni u proračunu smatraju se 

maksimalnim svotama, a mogu se mijenjati po obračunskim razdobljima. 

 

Članak 5. 

Nakon donošenja Proračuna Jedinstven upravni odjel Općine obvezan je obavijestiti korisnike proračuna o odobrenim 

sredstvima. 

 

Članak 6. 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno 

preraspodjela sredstava, predložit će se Općinskom vijeću Općine Velika Pisanica da donese izmjene i dopune Proračuna. 

Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%. 

Članak 7. 

Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o proračunu uređene su ovlasti i odgovornosti čelnika jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog načelnika. 

 

Članak 8. 

Za financijske odnose radi kratkoročnih pozajmljivanja proračunskih sredstava ovlašten je načelnik na temelju odluke 

Općinskog vijeća općine Velika Pisanica. 

 

Članak 9. 

Odluka o zaduživanju Općine radi kapitalnih ulaganja iznad svota utvrđenih Proračunom donosi Općinsko vijeće.  

Odobrenim kreditom i realiziranim kreditom u prethodnim godinama, stanje dugovanja, tj. zaduženje Općine Velika Pisanica, 

sa 31.12.2017. godine iznosit će 134.000,00 kune knjigovodstveno. 

U stanje dugovanja s 31.12.2017. godine nije uračunata razlika zbog primjene valutne klauzule, a koja je u CHF. Stanje dugovanja će 

se revalorizirati s 31.12.2017. godine nakon zaprimanja obračuna razlike izrađenim od Zagrebačke banke na temelju kojeg će se 

korigirati stvarno stanje dugovanja. 

  

Članak 10. 

          Trgovačko društvo u vlasništvu Općine Velika Pisanica ne može se zaduživati (osim kratkoročno radi otklanjanja nelikvidnosti) 

bez Odluke Općinskog vijeća, kojom im se odobrava zaduženje. 

 

Članak 11. 

          Općina može davati jamstva trgovačkom društvu kojeg je osnovala do visine Zakonom utvrđenih iznosa. 

          Odluku o davanju jamstva donosi Općinsko vijeće a Općina je dužna obavijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima 

prema zakonskim odredbama. 

 

Članak 12. 



Broj   5/2017                      Službeni glasnik Općine Velika Pisanica                         Strana 43 

 

Korisnici proračuna dužni su sredstva proračuna koristiti za namjene kako su raspoređene u posebnom dijelu proračuna, te 

ne mogu preuzimati obveze na teret ulaganja iznad svota koja im je raspoređena u posebnom dijelu proračuna. 

 

Članak 13. 

Sredstva za tekuće izdatke (osim održavanja objekata i opreme), izvršavat će se prema planu i realnim potrebama po 

programima proračuna. 

 

Članak 14. 

Sredstva planirana za održavanje objekata i opreme, te za kapitalne izdatke, korisnici proračuna dužni su razraditi prema 

planu trošenja. 

 

Članak 15. 

Korisnicima proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme. 

 

 

Članak 16. 

U Proračunu utvrđeni iznos proračunske zalihe koristi se za podmirenje neplaniranih ili nepredviđenih rashoda koji se pojave 

tijekom proračunske godine. 

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. Ovog članka odlučuje načelnik. 

Načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava proračunske zalihe. 

 

Članak 17. 

Obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2017. godine, podmirit će se iz sredstava proračuna tekuće godine. 

Članak 18. 

Korisnici proračuna obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu općine. 

 

Članak 19. 

Jedinstveni upravni odjel, službenik za financije izrađuje godišnji obračun proračuna općine i dostavlja ga čelniku jedinice 

lokalne samouprave do 01.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. 

Čelnik podnosi predstavničkom tijelu  na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za 

prethodnu godinu. 

Predstavničko tijelo donosi odluku o izvršavanju proračuna tekuće godine za prethodnu godinu. 

Čelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine.  

 

Članak 20. 

           Proračun se izvršava u skladu s odredbama Zakona o proračunu. 

           Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Općinski načelnik, koji je ujedno i naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini. 

 

Članak 21. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.  

 

KLASA: 400-08/17-01/7 

URBROJ:2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica,  7. prosinca 2017. godine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Ana Nemet 

 

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu (”Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Velika 

Pisanica (“Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 05/13. i 07/13), Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica na 3. sjednici 

održanoj 7. prosinca 2017. donosi, 

 

ODLUKU 

o planu razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine 
 

Članak 1. 

 

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje 

koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom 

klasifikacijom proračuna. 

Članak 2. 
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Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Pisanica, na temelju Strateškog razvojnog programa Općine Velika Pisanica izrađuje 

plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje.  

 

Članak 3. 

Plan razvojnih programa sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.  

 

 

KLASA: 400-08/17-01/5 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017. godine 

 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Na temelju članka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ br. 24/11, 61/11, 

27/13, 02/14, 96/16) i članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 5/13 i 7/13), 

Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica na 03. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2017. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o osiguranju i raspoređivanju sredstava za rad 

političkih  stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Pisanica za 

2018. godinu 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se način osiguranja i raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Velika Pisanica za 

financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Pisanica za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Dio sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Velika Pisanica osiguravanju se u Proračunu 

Općine Velika Pisanica. 

 

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka raspoređuju se političkim strankama koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću tako 

da se za svakog člana utvrđuje jednaki iznos sredstava i to 700,00 kn po jednom članu Vijeća godišnje. 

 

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika 

Pisanica“. 

 

Predsjednica Općinskog  vijeća: 

Ana Nemet 

 

KLASA:  400-01/17-01/7 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017. 

 

Na temelju članka 8. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 

31. Statuta Općine Velike Pisanice („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 05/13 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Velika 

Pisanica na 03. sjednici održanoj 7. prosinca 2017.,  donosi 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Pisanica 
 

Članak 1. 

           Članak 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika 

Pisanica – u nastavku teksta Odluka mijenja se i glasi: 
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RADNO MJESTO 

 

KOEFICIJENT 

KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

PROČELNIK 1,55 1. 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I RAZVOJ 1,50 6. 

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I 

RAČUNOVODSTVO 

1,25 9. 

REFERENT-KOMUNALNI REDAR 1,20 11. 

NAMJEŠTENIK – čistač/ica 1,00 13. 

 

Članak 2. 

   

 Ostali dijelovi Odluke  KLASA: 120-01/10-01/, URBROJ: 2103/05-01/10-03 od 21. rujna 2010., Odluke o izmjenama i 

dopunama navedene Odluke KLASA: 120-01/15-01/1, URBROJ: 2103/05-01-15-1 od 17. ožujka 2015. i KLASA: 120-01/15-01/3, 

URBROJ: 2103/05-01-15-1 od 16. lipnja 2015. ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 3. 

 

                     Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

KLASA: 120-01/17-01/2 

URBROJ: 2103/05-01-17-01 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017.godine 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                           Ana Nemet 

 

         Na temelju članka 3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), 

članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ broj 5/2013 i 7/13), Općinsko vijeće Općine 

Velika Pisanica na 3. sjednici održanoj  7. prosinca 2017.,  donosi 

 

O D L U K U 

o mjerilima za određivanje plaće 

općinskog načelnika Općine Velika Pisanica 

 

Članak 1. 

              Ovom Odlukom utvrđuje se koeficijent za određivanje plaće općinskog načelnika Općine Velika Pisanica koji svoju 

dužnost obavlja profesionalno i to: 

 

 

RADNO MJESTO 

 

KOEFICIJENT 

OPĆINSKI NAČELNIK 3,09 

 

Članak 2. 

              Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 

godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.  

Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio 

veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom zakonom. 

 

Članak 3. 

            Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika prema propisima 

kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 

 

Članak 4. 

            Prava dužnosnika ne smiju se poistovjećivati sa pravima službenika i namještenika stoga dužnosnici nemaju pravo na 

godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sl. 
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Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na 

naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih 

telefona kao i druge eventualne pogodnosti propisane posebnim internim aktom. 

  

Članak 5. 

              Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika Općine 

Velika Pisanica KLASA: 120-01/15-01/6, URBROJ: 2103/05-01-15-1 od 21. prosinca 2015. godine 

 

Članak 6. 

                    Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika 

Pisanica“. 

 

KLASA: 120-01/17-01/4 

URBROJ: 2103/05-01-17-1 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017.godine 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

Ana Nemet 

 

 

Na temelju članka 3. i 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 

31. Statuta Općine Velike Pisanice („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br. 05/13 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Velika 

Pisanica na 03. sjednici održanoj  7. prosinca 2017.,  donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o  

plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Pisanica te dužnosnika Općine Velika Pisanica 

koji svoju dužnost obavljaju profesionalno 
 

Članak 1. 

           Članak 3.  Odluke o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Velika Pisanica te dužnosnika Općine Velika Pisanica koji svoju dužnost obavljaju profesionalno- u nastavku 

teksta Odluka kojom je propisano sljedeće:  

 

 Načelnik općine Velika Pisanica je dužnosnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno. 

             

            Odredbe koje se odnose na plaće i druga materijalna prava utvrđena ovom Odlukom odnose i na dužnosnike koji su se izjasnili 

da će svoju dužnost obavljati profesionalno 

- mijenja se i glasi – 

 

 Načelnik Općine Velika Pisanica je dužnosnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno. 

Plaću općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog 

staža, ukupno najviše za 20%. 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima 

se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. 

Dužnosnici imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu 

dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i službenih mobilnih telefona kao i 

druge eventualne pogodnosti propisane posebnim internim aktom. 

Prava dužnosnika ne smiju se poistovjećivati sa pravima službenika i namještenika stoga dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor, 

jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sl. 

 

Članak 2. 

    

     Članak 4. Odluke o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Velika Pisanica te dužnosnika Općine Velika Pisanica koji svoju dužnost obavljaju profesionalno- u nastavku teksta 

Odluka u dijelu 

 koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta  

 

 

mijenja se i glasi: 
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RADNO MJESTO 

 

KOEFICIJENT 

KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

NAČELNIK 3,09  

PROČELNIK 1,55 1. 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE I RAZVOJ 1,50 6. 

VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE I 

RAČUNOVODSTVO 

1,25 9. 

REFERENT-KOMUNALNI REDAR 1,20 11. 

NAMJEŠTENIK – čistač/ica 1,00 13. 

 

Članak 3. 

   

 Ostali dijelovi Odluke KLASA: 120-01/15-01/002, URBROJ: 2103/05-01-15-1 od 17. ožujka 2015. godine i Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke KLASA: 120-01/15-01/4, URBROJ: 2103/05-01-15-1 od 16. lipnja 2015. ostaju nepromijenjeni. 

 

Članak 4. 

 

                     Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA PISANICA 

 

KLASA: 120-01/17-01/3 

URBROJ: 2103/05-01-17-01 

Velika Pisanica, 7. prosinca 2017.godine 

Predsjednica Općinskog vijeća: 

                                                                                                         Ana Nemet 

 
 Temeljem Zapisnika Povjerenstva za otvaranje ponuda, KLASA: 945-01/17-01/5, URBROJ: 2103/05-01-17-5 od 07. studenog 2017. 

godine i članka 31. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik“ br. 5/13 i 7/13), Povjerenstvo za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Velika 
Pisanica i Grupe Cegra d.o.o., donosi 

  

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnije ponude za zakup nekretnina u vlasništvu Općine Velika Pisanica i Grupe Cegra d.o.o. 
 

Članak 1. 

Prihvaća se ponuda Pisaničanke d.o.o. iz Velike Pisanice,  Hrvatskih mučenika 198, za zakup nekretnina. Ponuđač Pisaničanka d.o.o. iz Velika 

Pisanice, Hrvatskih mučenika 198 prihvatio je najveću ponuđenu cijenu. od 5.000,00 kn po nekretnini. 

R.br. nekretnine Oznaka Katastarske čestice 
Površina 

u jutrima (ralima) 
U naravi  

Ponuđena  

cijena 

1. 
Općina Velika 

Pisanica 

1458/1, 1458/2, 1458/3, 1458/4, 

1458/5 
5 oranica 5.000,00 

2. Grupa Cegra 
1458/6, 1458/7, 1458/8, 1458/9, 

1458/10 
5 oranica 5.000,00 

 

Članak 2. 

Na temelju ove Odluke Općinski načelnik i  Pisaničanka d.o.o. sklopit će ugovor o zakupu nekretnina. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena  u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

 

 

KLASA: 945-01/17-01/05 
URBROJ: 2103/05-01-17-6 

Velika Pisanica, 06. studenog 2017. 

        Predsjednik Povjerenstva: 

         
            Julian Prenkaj 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ je službeno glasilo Općine Velika Pisanica. 

Izdaje ga Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, 43 270 Veliki Grđevac. 

 

Za izdavača: Fredi Pali, Općinski načelnik 

Glavni i odgovorni urednik: Zlata Berkeš 

Tehnički i izvršni urednik: Hrvoje Bokan 

 

Telefon: 043/883-920, Fax: 043/883-926, e–mail: info@velika-pisanica.hr 

WEB: www.velika-pisanica.hr 

 

Naklada: 35 primjeraka 

Tisak: Općina Velika Pisanica, Jedinstveni upravni odjel 

 

 


