
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA VELIKA PISANICA                        
  
KLASA: 021-01/12-01/01 

URBROJ: 2103/05-01-12-6 

 

Velika Pisanica, 07.prosinca 2012. godine 

 

 

 
Temeljem  članka 42. Statuta Općine Velika Pisanica 

 
s  a  z  i  v  a  m 

dvadeset i prvu sjednicu Općinskog vijeća općine Velika Pisanica 
koja će se održati u Vijećnici općine, Trg hrvatskih branitelja 3, Velika Pisanica, dana 

12. prosinca 2012. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati. 
                                                                           

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

 

 

D n e v n i    r e d: 
 

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 18. i 20. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Aktualne minute, 

3. Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Velika Pisanica za 2012. (Izmjene i dopune 

programa su sastavni dio izmjena i dopuna proračuna), 
4. Prijedlog Proračuna za 2013.godinu s projekcijom za 2014. i 2015.godinu, 

- Prijedlog programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture u 2013. godini,  
- Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini, 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu za 2013. godinu, 
- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu, 

- Prijedlog programa javnih potreba u vatrogastvu i gorskoj službi za 2013. godinu, 
- Prijedlog programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2013. godini, 
- Prijedlog programa potpora razvojnih programa za 2013. godinu, 
- Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu, 

5.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna za 2013.godinu, 

6. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju grañevinskog zemljišta u vlasništvu 

Općine Velika Pisanica u području «Poslovne zone» 

7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni, 

8. Nacrt smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Velika                     

Pisanica za 2013.godinu i Nacrt analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine 

Velika Pisanica u 2012.godini, 

9. Prijedlog odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrañenih zgrada na području 

općine Velika Pisanica, 

10. Razno. 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                   Branko Kovač, v.r. 


