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Na temelju članka 45. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04,
38/09, 80/10), članka 6., st.3. 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) i članka 40. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 11/07., 21/09. , 1/13. i 10/13.), Općinski
načelnik Općine Pisarovina, dana 15.
siječnja 2018. godine donosi sljedeći

Na temelju odredaba članka 5.,
stavka
2.
Zakona
o
turističkim
zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“ br. 152/08),
odredaba članka 6., st.3. i st.4. 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) i članka 40. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 11/07., 21/09. , 1/13. i 10/13.), Općinski
načelnik Općine Pisarovina, dana 15.
siječnja 2018. godine donosi sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Z A K LJ U Č A K
Članak 1.
Članak 1.

Općina
Pisarovina
će
sa
Vatrogasnom
zajednicom
Općine
Pisarovina sklopiti Ugovor o izravnoj
dodjeli financijskih sredstava planiranih u
Proračunu Općine Pisarovina za 2018.
godinu na razdjelu 002: Jedinstveni
upravni odjel, za financiranje redovne
djelatnosti
dobrovoljnih
vatrogasnih
društava i vatrogasne zajednice te za
opremanje njenih članica u 2018. godini, u
ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, koji
iznos je podložan promjenama proračuna
Općine Pisarovina za 2018. godinu.

Općina
Pisarovina
će
sa
Turističkom zajednicom Općine Pisarovina
sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli
financijskih
sredstava
planiranih
u
Proračunu Općine Pisarovina za 2018.
godinu na razdjelu 002: Jedinstveni
upravni odjel,
za financiranje rada
turističke zajednice Općine Pisarovina u
2018. godini, sukladno dostavljenom
Programu, u ukupnom iznosu od
250.000,00 kuna, koji iznos je podložan
promjenama proračuna Općine Pisarovina
za 2018. godinu.

Članak 2.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.

KLASA: 214-01/18-10/1
URBROJ: 238/21-04-18-1
Pisarovina, 15. siječnja 2018. godine

KLASA: 334-08/18-80/1
URBROJ: 238/21-04-18-1
Pisarovina, 15. siječnja 2018. godine
Općinski načelnik
Tomo Kovačić, v.r.
T
o
m
o

Općinski načelnik
Tomo Kovačić, v.r.
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Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i
područnoj
(regionalnoj)
samoupravi
(“Narodne novine” br. 33/0, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13), članka 40. st. 4. Statuta Općine
Pisarovina (“Glasnik Zagrebačke županije”
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i članka 9.
Odluke o socijalnog skrbi (“Službene
novine Općine Pisarovina br. 14/17),
Općinski načelnik Općine Pisarovina
donosi

Na temelju članka 76. Zakona o
sportu („Narodne novine“ br. 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i
85/15), članka 6., st.3. 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) i članka 40. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 11/07., 21/09. , 1/13. i 10/13.) Općinski
načelnik Općine Pisarovina, dana 15.
siječnja 2018. godine donosi sljedeći

ODLUKU
o visini novčane naknade za opremu
novorođenog djeteta

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.

Članak 1.

Roditeljima
ili
samohranom
roditelju djeteta rođenog u 2018. 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.

Općina
Pisarovina
će
sa
ZAJEDNICOM ŠPORTSKIH UDRUGA
OPĆINE PISAROVINA, Trg Stjepana
Radića 13, 10451 Pisarovina, OIB:
62498522153, sklopiti Ugovor o izravnoj
dodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Općine Pisarovina za 2018. godinu na
razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel,
Program javnih potreba u sportu u svrhu
utvrđenu člankom 1. ovog Ugovora, u
ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, koji
iznos je podložan promjenama proračuna
Općine Pisarovina.

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 2.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“.

Podnosioci 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.

KLASA: 620-02/18-20/1
URBROJ: 238/21-04-18-1
Pisarovina, 15. siječnja 2018. godine
Općinski načelnik
Tomo Kovačić, v.r.

Članak 4.
Roditelj ili samohrani roditelj koji
prilikom podnošenja zahtjeva da neistinite
T
ili netočne podatke te na temelju istih primi
o
isplatu novčane naknade, a naknadno se
utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu,
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dužan je vratiti isplaćeni iznos naknade sa
zakonskim zateznim kamatama od dana
isplate.

Nakon izvršenog uspoređivanja s
izvornim tekstom utvrđena je pogreška u
prepisivanju
i to u Programu javnih
potreba u sportu Općine Pisarovina za
2018. godinu (KLASA: 021-05/17-50/6,
URBROJ: 238/21-01-17-7 od dana 14.
prosinca 2017. godine), objavljenog u
„Službenim novinama Općine Pisarovina“
broj 14/17 od 18. prosinca 2017. godine,
te se u svezi s time daje sljedeći

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a primjenjuje se od 01.01.2018.
godine i objaviti će se u “Službenim
novinama Općine Pisarovina”.
KLASA: 402-08/18-80/3
URBROJ: 238/21-04-18-1
Pisarovina, 02. siječnja 2018.

ISPRAVAK
Programa javnih potreba u sportu
Općine Pisarovina za 2018. godinu
I.
U Programu javnih potreba u
sportu Općine Pisarovina za 2018. godinu,
u članku 4., stavak 1., točka 2.,
dosadašnja alineja 4 se briše te se dodaju
nove alineje 4 i 5 koje glase:
- za
izgradnju
sportskih
i
rekreacijskih terena 400.000,00
kuna
- za nabavu opreme za sportske
objekte 10.000,00 kuna.

NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA

Tomo Kovačić, v.r.

II.
Ostali tekst u programu javnih
potreba u sportu Općine Pisarovina za
2018. godinu, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 032-05/18-50/1
URBROJ: 238/21-04-18-1
Pisarovina, 24. siječnja 2018. godine.

UREDNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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