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1. 
          
KLASA: 340-03/22-01/1 

URBROJ: 2103-19-03-22-2 

Velika Pisanica, 3. svibnja 2022. 

 

 

Na temelju članka 197. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) općinski načelnik Općine Velika 

Pisanica  dana 3. svibnja 2022., donosi  

 

ODLUKU  

o početku postupka javne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu javne nabave  
 

za izvođenje radova na sanaciji županijske ceste ŽC 4002, dionica: Polum-Bačkovica, duljina dionice: 1200 m, evidencijski 

broj nabave 39/2022 

 

Članak 1. 

- Naziv naručitelja: Općina Velika Pisanica 

- Sjedište naručitelja: Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica 

- OIB: 18872765530 

- Evidencijski broj nabave: 39/2022 

- Predmet nabave: radovi na sanaciji županijske ceste ŽC 4002, dionica: Polum-Bačkovica, duljina dionice: 1200 m  

- Procijenjena vrijednost nabave: 789.046,56 HRK bez PDV-a 

- Odabrani postupak nabave: otvoreni postupak javne nabave 

- Za članove stručnog povjerenstva imenuje se  

1. Tomislav Kozina, s važećim certifikatom u području javne nabave - predsjednik 

2. Zlata Berkeš - član 

3. Ozren Car - član 

Članak 2. 

Ovlašteni predstavnici iz točke 1. sudjeluju u pripremi i provedbi postupka javne nabave, izradi dokumentacije za nadmetanje, 

prethodnoj analizi tržišta, komunikaciji s gospodarskim subjektima, u javnom otvaranju ponuda, pregledu, analizi i ocjeni 

ponuda, predlaganje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju, te obavljaju ostale poslove u vezi s 

postupkom javne nabave. 

Ovlašteni predstavnici dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o 

javnoj nabavi u predmetnoj javnoj nabavi. 

Članak 3. 

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Fredi Pali, načelnik Općine Velika Pisanica. 

Članak 4. 

Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Pisanica. 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom njezinog donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Velika Pisanica i u “Službenom 

glasniku Općine Velika Pisanica“.  

 

 

 

Općinski načelnik 

                                                                                                                                                                           Fredi Pali 

 

2. 

            
            Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („ Narodne novine“ broj 84/21)  i članka 49. Statuta 

Općine Velika Pisanica ("Službeni glasnik Općine Velika Pisanica", br. 1/2021) općinski načelnik Općine Velika Pisanica,  

nakon održane sjednice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Velika Pisanica koja je održana 19.05.2022. godine 

i preporuke navedenog Savjeta, dana 20. svibnja 2022. godine, donosi 

  

SUGLASNOST 

na prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Velika Pisanica 

I. 

 Daje se davatelju javne usluge trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar prethodna suglasnost na prijedlog 

cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine  Velika Pisanica koji je sastavni dio ove Suglasnosti 

.  
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            Prijedlog cjenika nije predmet objave u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

II. 

 Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Velika Pisanica primjenjivat će se od 1. srpnja 

2022. godine. 

III. 

  Ova Suglasnost objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

 

 Općinski načelnik: 

                                                                                                                                                             Fredi Pali, v.r. 

KLASA: 363-01/22-01/6 

URBROJ: 2103-19-03-22-4 

Velika Pisanica, 20. svibnja 2022. 

 

 

 

 

3.  
              Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („ Narodne novine“ broj 84/21) i članka 49. Statuta 

Općine Velika Pisanica ("Službeni glasnik Općine Velika Pisanica", br. 1/2021) općinski načelnik Općine Velika Pisanica dana 

20. svibnja 2022. godine, donosi 

OČITOVANJE 

o usklađenosti prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine  Velika Pisanica od strane 

Komunalca d.o.o. Bjelovar sa Zakonom o gospodarenju otpadom 

I. 

 Prijedlog  Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine  Velika Pisanica od strane 

Komunalca d.o.o. Bjelovar u skladu je s Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine br. 84/21) i Odlukom o načinu 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika 

Pisanica, broj 2/2022). 

              Predložene cijene potiču korisnike javne usluge da odvojeno predaju biootpad, reciklabilni otpad, glomazni otpad i 

opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada, te da, kad je to primjenjivo kompostiraju biootpad. 

II. 

              Ovo Očitovanje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Velika Pisanica“. 

 

Općinski načelnik: 

Fredi Pali, v.r. 

                                                                                                                                                                                  

KLASA: 363-01/22-01/6 

URBROJ: 2103-19-03-22-5 

Velika Pisanica, 20. svibnja 2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„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: 30 primjeraka 

Tisak: Općina Velika Pisanica, Jedinstveni upravni odjel 
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