Br. 1/20

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

13.1.2020.

SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE PISAROVINA
Godina VIII

Pisarovina, 13. siječanj 2020. godine

Broj 1.

SADRŽAJ

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA

Odluka o visini novčane naknade za opremu novorođenog djeteta ....................................... 2
Godišnji plan natječaja/javnih poziva u 2020. godini za financiranja projekata i programa koje
provode udruge na području Općine Pisarovina iz sredstava proračuna Općine Pisarovina .. 3

SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODE PISAROVINA D.O.O.
Odluka o opozivu i imenovanju člana uprave – direktora trgovačkog društva Vode Pisarovina
d.o.o. ..................................................................................................................................... 6

ISPRAVAK
Ispravak Odluke o II. Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.
godinu.................................................................................................................................... 7

1

Br. 1/20

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

13.1.2020.

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina (“Službene novine Općine
Pisarovina” br. 3/18) i članka 9. Odluke o socijalnog skrbi (“Službene novine Općine Pisarovina
br. 14/19), Općinski načelnik Općine Pisarovina donosi

ODLUKU
o visini novčane naknade za opremu novorođenog djeteta

Članak 1.
Roditeljima ili samohranom roditelju djeteta rođenog u 2020. godini, s prebivalištem na
području Općine Pisarovina u trajanju najmanje 6 mjeseci, isplatiti će se na temelju podnijetog
zahtjeva, novčana naknada za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 3.000,00 kn po
djetetu.
Članak 2.
Novčana naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćivati će se na tekući račun jednog od
roditelja u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Podnositelji zahtjeva iz čl. 1. ove odluke dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za
isplatu novčane pomoći dati na uvid važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja adrese
prebivališta te dostaviti presliku rodnog lista djeteta, presliku prijave prebivališta djeteta i
presliku kartice tekućeg računa jednog od roditelja.
Članak 4.
Roditelj ili samohrani roditelj koji prilikom podnošenja zahtjeva da neistinite ili netočne
podatke te na temelju istih primi isplatu novčane naknade, a naknadno se utvrdi da ne
ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos naknade sa zakonskim zateznim
kamatama od dana isplate.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.01.2020. godine
i objaviti će se u “Službenim novinama Općine Pisarovina”.
KLASA: 402-08/20-80/1
URBROJ: 238/21-04-20-1
Pisarovina, 02. siječnja 2020.
NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA
Tomo Kovačić, v.r.
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Godina: 2020.

Na temelju odredaba Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) te članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ 8/15), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 13. siječnja 2020. godine, donosi
Godišnji plan natječaja/javnih poziva u 2020. godini
za financiranja projekata i programa koje provode udruge
na području Općine Pisarovina iz sredstava proračuna Općine Pisarovina

I.
Utvrđuje se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekta/manifestacija udruga iz proračuna Općine Pisarovina za 2020. godinu:

R. br.

1.

2.
3.

Naziv natječaja - područje

Okvirni datum
objave natječaja

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Financijska
podrška se
ostvaruje na rok
od

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba u kulturi - kultura

1 tromjesečje 2020.
godine

145.000,00 kn

jedna godina

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba u socijalnoj skrbi – socijalna skrb

1 tromjesečje 2020.
godine

50. 000,00 kn

Jedna
godina

Javni poziv za sufinanciranje javnih
potreba iz ostalih društvenih područja

1 tromjesečje 2020.
godine

50.000,00 kn

jedna godina
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II.
Utvrđuje se Godišnji plan natječaja za odobravanje nefinancijske podrške u nekretninama udrugama i političkim strankama za 2020. godinu:

R. br.

Naziv natječaja - područje

Okvirni datum
objave natječaja

Podaci o nekretninama

-

Javni poziv za dodjelu na privremeno
korištenje nekretnina u vlasništvu Općine
Pisarovina udrugama

Prostorije u
staroj zgradi
Općine
Pisarovina,
Trg Stjepana
Radića 13 i

1 tromjesečje 2020.
godine

- prostorije u
„Staroj
školi“, I.G.
Kovačića

1.

Područje djelovanja

Udrugama koje djeluju na
području Općine Pisarovina,
koje su osnovane bez namjere
stjecanja dobiti ili drugih
gospodarsko procjenjivih
koristi, za rad i provođenje
programa i aktivnosti

III.
Ovaj Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Pisarovina za 2020. godinu objaviti će se u Službenim novinama i na internetskim stranicama Općine Pisarovina.
KLASA:402-04/20-40/1
URBROJ:238/21-04-20-1
U Pisarovini, 13. siječnja 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
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Tomo Kovačić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u prepisivanju i to u Odluci o
II. Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu (KLASA: 021-05/1950/12, URBROJ: 238/21-01-19-7 od dana 30. prosinca 2019.) objavljenog u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“ br. 15/19 od 31. prosinca 2019.godine, te se u svezi s time daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o II. Izmjenama Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.

U Odluci o II. Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, u
članku 1, riječi: „U Programu utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu“, zamjenjuju se sa riječima: „U Programu
utroška šumskog doprinosa za 2019. godinu“ .

Članak 2.

Ostali tekst u Odluci o II. Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.
godinu ostaje nepromijenjen.
KLASA: 021-05/19-50/12
URBROJ: 238/21-01-19-7a
Pisarovina, 30. prosinca 2019.
UREDNIK
Tomo Kovačić
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