
05.svibnja 2015.      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA        Br. 2/15 – str. 1 
 

1 
 

 

Br. 2/15                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA              05.05.2015. 

 

                 SLUŽBENE NOVINE 

                           OPĆINE PISAROVINA  

 

Godina III          Pisarovina,  05. svibnja  2015. godine             Broj 2. 

 

S A D R Ž A J   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PISAROVINA 

 

ODLUKA o izradi I. Izmjena i dopuna plana nabave općine Pisarovina za 2015. godinu .................... 2  

Donošenje analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Pisarovina u 2014.godini 

................................................................................................................................................................. 6 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine pisarovina u 2015. 

godini ...................................................................................................................................................... 9 

ODLUKA o rapoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Pisarovina za 2015. godinu ...................................................................................................... 12 

ODLUKA o raspisivanju natječaja za davanje u zakup društevnog doma u Bregani Pisarovinskoj 

............................................................................................................................................................... 13 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2014. godinu ...................................... 16 

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu .............................................................. 26 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pisarovina za 2014. 

godinu ................................................................................................................................................... 26 

Izvješće o izvršenju programa odžavanja komunalne infrastrukture na području Općine Pisarovina za 

2014. godinu ......................................................................................................................................... 30 

Izvješće o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Pisarovina za 2014. godinu ............................. 33 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini ............................................... 34 

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u športu u 2014. godini ................................................ 36 

ODLUKA o kratkoročnom zaduženju Općine pisarovina u 2015. godini ........................................... 37 

ODLUKA o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu robe široke potrošnje za 2015. 

godinu Dječjem vrtiću ˝Potočić Pisarovina˝ ......................................................................................... 38 

ODLUKA o prodaji građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina .................................... 38 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

ODLUKA o planu pozivanja stožera zaštite i okoliša .......................................................................... 40



05.svibnja 2015.      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA        Br. 2/15 – str. 2 
 

2 
 

 

R. 

bro

j 

Predmet nabave Evidencijski broj 

nabave 

Procijenjena 

vrijednost 

(bez PDV-a) 

Postupak i  

način nabave 

Sklapanje 

ugovora o 

javnoj 

nabavi ili 

okvirnog 

sporazuma 

1. Uredski materijal  20.000,00 bagatelna  

2. Motorni benzin i dizel 

gorivo 

 32.000,00 bagatelna  

3. Lož ulje i pelete  84.000,00 bagatelna  

4. Usluge telefona i 

interneta 

 33.600,00 bagatelna  

5. Usluge promidžbe i 

informiranja 

 56.000,00 bagatelna  

6. Održavanje 

računalnih programa 

 72.000,00 bagatelna  

7. Reprezentacija  30.400,00 bagatelna  

8. Uredski namještaj  16.000,00 bagatelna  

        Na temelju članka 86. i 198. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 

- dalje u tekstu: Zakon) i članka 17. st.1 . t. 3. Statuta 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 

broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće 

Općine Pisarovina na 18. sjednici održanoj dana 29. 

travnja 2015. godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IZRADI 

I. izmjena i dcopuna plana nabave općine 

Pisarovina za 2015. godinu 

I. OPĆE ODRERDBE 

Članak 1. 

Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave 

za 2015. godinu (Službene novine Općine Pisarovina 

br. 10/14) za čiju su realizaciju sredstva planirana u 

Proračunu Općine Pisarovina za 2015. godinu.   

Daje se tablični prikaz kako slijedi: 
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9 Deratizacija i 

dezinsekcija 

 40.000,00 bagatelna  

10. Oprema za športsku 

dvoranu i ostale 

športske objekte 

 40.000,00        bagatelna  

11. Održavanje športskih 

terena i objekata 

 16.000,00 bagatelna  

12. Izgradnja i opremanje 

svlačionica i ostalih 

športskih objekata 

 104.000,00 bagatelna  

13. Oprema za civilnu 

zaštitu 

 40.000,00 bagatelna  

14. Uređenje i održavanje 

javnih površina 

 240.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Ugovor 

15. Geodetsko-

katastarske usluge 

 

 

64.000,00 bagatelna  

16. Sanacija klizišta 

(I. izmjene i dopune) 

3/15 640.000,00 otvoreni       Ugovor 

17. Održavanje 

nerazvrstanih cesta 

 440.000,00 Izravno 

ugovaranje 

Ugovor 

18. Oprema za dječje 

igralište 

 

 

64.000,00 bagatelna  

19. Oprema za dječji vrtić  

 

20.000,00 bagatelna  

20. Izgradnja i 

modernizacija javne 

rasvjete 

2/15 1.200.000,00 otvoreni Ugovor 

21. Investicijsko 

održavanje cesta 

(asfaltiranje) 

 

 

160.000,00 bagatelna  

22. Rekonstrukcija cesta 

iz EAFRD i IPARD 

programa 

1/15 8.180.700,00 otvoreni Ugovor 

23.  Izgradnja trga u 

Pisarovini 

 

 

240.000,00 bagatelna  

24.  Uređenje groblja i 

pratećih objekata 

 

 

120.000,00 Izravno 

ugovaranje 

 

25. Izgradnja mrtvačnice 

Dvoranci  

 400.000,00 bagatelna  

26. Izgradnja mrtvačnice 

Gradec Pokupski 

 120.000,00 bagatelna  

27.  Sanacija divljih 

odlagališta 

 

 

80.000,00 bagatelna  

28. Nabava ralice i 

posipača za 

komunalno vozilo 

 40.000,00  bagatelna  
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29.  Sanacija poljskih 

puteva  

 

 

200.000,00 bagatelna  

30. Projekti izmjena i 

dopuna urbanističkih 

planova 

 80.000,00 bagatelna  

31. Održavanje 

infrastrukture u 

gospodarskoj zoni 

 

 

160.000,00 bagatelna  

32.  Izgradnja cesta u 

gospodarskoj zoni  

 

4/15 

 

 

 

1.200.000,00 otvoreni Ugovor 

33.  Izgradnja javne 

rasvjete u 

gospodarskoj zoni  

 

5/15 

800.000,00 otvoreni Ugovor 

34. Izgradnja javnih 

površina, parkirališta, 

nogostupa u 

gospodarskoj zoni 

6/15 640.000,00 otvoreni Ugovor 

35.  Izvedba video 

nadzora u 

gospodarskoj zoni 

 120.000,00 bagatelna  

36. Izrada projekata 

komunalne 

infrastrukture (EU 

fondovi) 

7/15 200.000,00 

140.000,00 

(I. izmjene i 

dopune) 

Otvoreni 

bagatelna 

Ugovor 

37. Opskrba električnom 

energijom 

8/15 440.000,00 otvoreni Ugovor 

38.  Izrada glavnog 

projekta toplovoda 

 160.000,00 bagatelna  

39. Projekti za razvoj 

turizma 

 

 

120.000,00 bagatelna  

40. Usluge tekućeg 

održavanja općinskih 

objekata 

 200.000,00 

199.000,00 

(I. izmjene i 

dopune) 

bagatelna  

41.  Usluge investicijskog 

održavanja općinskih 

objekata 

 200.000,00 

199.000,00 

(I. izmjene i 

dopune) 

bagatelna  
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42. Sanacija klizišta 

Bratina – Deželići 

(I. izmjene i dopune) 

 

 

200.000,00 bagatelna  

43. Sanacija klizišta 

Lijevo Sredičko 

(I. izmjene i dopune) 

 199.000,00 bagatelna  

44. Sanacija klizišta 

Gorica Jamnička – 

Fabijanci 

(I. izmjene i dopune) 

 240.000,00 bagatelna  

45. Nabava kratkoročnog 

kredita 

 95.000,00 bagatelna  

 

46. 

 

 

Studija izvodljivosti i 

priprema dokumentacije za 

prijavu 

  

60.000,00 

 

bagatelna 
 

  

Članak 2. 

U I. Izmjenama i dopunama Plana 

nabave za 2015. godinu mijenjaju se sljedeće 

stavke: 

1. točka 16. tablice Plana nabave u 

potpunosti se briše, 

2. u točki 36. tablice Plana nabave, u 

rubrici procijenjena vrijednost, umjesto 

iznosa od 200.000,00 upisuje se iznos 

140.000,00 te se u rubrici postupak i 

način nabave umjesto riječi „otvoreni“ 

upisuje riječ „bagatelna“ 

3. u točki 40. tablice Plana nabave, u 

rubrici procijenjena vrijednost umjesto 

iznosa od 200.000,00 upisuje se iznos 

od 199.000,00 

4. u točki 41. tablice Plana nabave, u 

rubrici procijenjena vrijednost, umjesto 

iznosa od 200.000,00 upisuje se iznos 

od 199.000,00 

Prvim izmjenama i dopunama Plana 

nabave dodaju se nove točke 42., 43., 44., 45. i 

46. na način kako je to prikazano u članku 1. 

Tablice. 

 Članak 3. 

        I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. 

godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit 

će se na internetskoj stranici Općine Pisarovina -  

www.pisarovina hr. 

KLASA:021-05/15-01/18 

URBROJ: 238/21-01-15-3 

Pisarovina, 29. travnja 2015. godine                                                                                                                                                          

Predsjednik Općinskog vijeća - Tomo 

Smolković, v.r. 
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Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i članka 17. Statuta Općine 

Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 

11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 29. 

travnja 2015. godine, donosi 

 

ANALIZU 

O stanju sustava zaštite i spašavanja na 

području općine Pisarovina u 2014. godini 

 

1. UVOD 

Članak 1. 

Sustav zaštite i spašavanja oblik je 

pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

spašavanja u slučaju nastanka katastrofe i velike 

nesreće te ustroj, priprema i sudjelovanje 

operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, 

reagiranju na nastale katastrofe i otklanjanju 

njihovih mogućih posljedica. 

 

Jedinice lokalne i područne samouprave  u 

okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i 

Zakonom uređuju, planiraju, organiziraju, 

financiraju i provode zaštitu i spašavanje. 

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 

br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da 

predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave 

najmanje jednom  godišnje ili pri donošenju 

proračuna razmatraju i analiziraju stanje sustava 

zaštite i spašavanja, donose smjernice za 

organizaciju i razvoj istog na svom području, 

utvrđuju izvore financiranja te obavljaju i druge 

poslove zaštite i spašavanja utvrđene Zakonom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA 

 

Članak 2. 

1) Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 

13. travnja 2011. godine donijelo 

Procjenuugroženosti stanovništva 

materijalnih i kulturnih dobara Općine 

Pisarovina na koju je Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje  izdala Suglasnost 

(KLASA: 810-03/10-04/28, URBROJ: 543-

21-01-10-8 dana 18. studenog 2010. godine) 

2) Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 

12. rujna 2013. godine donijelo  Odluku o 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Pisarovina („Službene novine Općine 

Pisarovina“ br. 3/13) 

3) Dana 27. siječnja 2014. godine, načelnik 

Općine Pisarovina donio je Odluku o 

osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine 

Pisarovina opće namjene i broju i razmještaju 

povjerenika civilne zaštite za područje 

Općine Pisarovina.(KLASA: 023-05/14-

50/3,URBR: 238/21-04-14-1) 

4) Pravne osobe, službe i udruge.  

Na području Općine Pisarovina djeluju slijedeće 

pravne osobe, službe i udruge, koje treba aktivno 

uključiti u sustav planiranja, rukovođenja i kao 

sastavni dio operativnih snaga na području zaštite 

i spašavanja za Općinu Pisarovina. 

1. Dom zdravlja Zagrebačke županije dr. 

Kristina Medved 

2. Ambulanta Pisarovina dr. Gordana Gržan i  

3. Veterinarska stanica Jastrebarsko, ambulanta 

Pisarovina 

4. Županijska uprava za ceste, ispostava 

Jastrebarsko 

5. Hrvatska elektroprivreda – Elektra Karlovac 

– pogon Jastrebarsko, ispostava Pisarovina 

6. Hrvatske šume – šumarija Pisarovina 

7. Komunalno poduzeće - Poduzetnička zona 

Pisarovina d.o.o. 

8. Trgovačko društvo Vode Pisarovina d.o.o. 

9. Hrvatski Crveni križ, gradsko društvo 

Crvenog križa Jastrebarsko 
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Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje: 

A) VZO Pisarovina sa 6 DVD-a 

a) DVD Donja Kupčina 

b) DVD Bratina 

c) DVD Gradec Pokupski 

d) DVD Lijevo Sredičko 

e) DVD Pisarovina 

f) DVD Selsko Brdo 

 

B) Savez športskih ribolovnih udruga   

Općine Pisarovina sa 3 kluba:  

 a) „Smuđ“ – Donja Kupčina 

 b) „Som“ – Pisarovina 

 c) „Sredičko“ – Lijevo Sredičko 

     

 C) Lovačke udruge: 

      a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 

 b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 

 c) „Srnjak“ – Bratina 

 d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 

 e) „Golub“ – Pisarovina 

 

3. PROCJENA UGROŽENOSTI 

Članak 3. 

Procjenom ugroženosti definiraju se sva 

moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara iz područja odgovornosti.  

Općina Pisarovina izradila je Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

Općine Pisarovina. 

 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina  

usvojilo je navedeni dokument na svojoj 19. 

sjednici, održanoj dana 13. travnja 2011. godine 

(KLASA:021-05/11-01/19, URBROJ.238/21-01-

11-10). 

         S obzirom da je dana 18. veljače 2014. godine 

donesen novi Pravilnik o metodologiji za izradu 

procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 30/14) te i iz razloga 

promijenjenih okolnosti zbog proteka vremena 

potrebno je pristupiti reviziji navedene Procjene 

ugroženosti te je uskladiti sa sadašnjim stanjem 

sustava zaštite i spašavanja u Općini Pisarovina kao 

i sa važećim zakonskim propisima. 

  

4. OPERATIVNE SNAGE 

 

Članak 4.  

           U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja 

stanovništva i otklanjanja nastalih posljedica u slučaju 

nesreća ili katastrofa nastalih uslijed prirodnih 

civilizacijskih ugroza na području nadležnosti, 

angažiraju se redovne snage te pravne osobe, službe i 

udruge koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili 

mogu izvršiti zadaću u zaštiti i spašavanju i 

predstavljaju operativne snage zaštite i spašavanja. 

 

5. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Članak 5. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, 

operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima 

rukovodi načelnik. Stožer zaštite i spašavanja se 

aktivira kad se proglasi stanje neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 

12. rujna 2013. godine donijelo  Odluku o imenovanju 

Stožera zaštite i spašavanja Općine Pisarovina 

(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/13).  

Za članove Stožera su imenovani: 

1. MLADEN JAKOLIĆ – zamjenik načelnika 

Općine Pisarovina 

2. RENATO BILIČIĆ – predstavnik Policijske 

postaje Jastrebarsko 

3. IVAN STEPIĆ – zapovjednik Vatrogasne 

zajednice Općine Pisarovina 

4. Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i 

spašavanje Zagreb, Ksaverska cesta 109, 

Zagreb 

5. dr. GORDANA GRŽAN – ambulanta  

Pisarovina 

 

       Općinski načelnik je dana 16. travnja 2015. 

godine donio Plan pozivanja Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Pisarovina (KLASA:810-03/15-

20/1, URBROJ:238/21-04-15-1) kojom je utvrdio 

radnje i postupke tijekom pripremanja i provođenja 

postupka aktiviranja i pozivanja Stožera zaštite i 

spašavanja do njihovog dovođenja u stanje  
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spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i 

spašavanja.  

 

6. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Članak 6.  

Na temelju Procjene ugroženost, a Odlukom 

načelnika Općine Pisarovina, dana 27. siječnja 

2014. godine, donesena je Oduka o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite Općine Pisarovina opće 

namjene i broju i razmještaju povjerenika civilne 

zaštite za područje Općine Pisarovina. (KLASA: 

023-05/14-50/3, URBROJ: 238/21-04-14-1). 

Postrojba civilne zaštite broji 20 pripadnika. 

Povjerenici civilne zaštite su po 2 osobe iz 

svakog mjesnog odbora na području Općine 

Pisarovina. 

Popunu Postrojbe i odabir i raspored 

povjerenika civilne zaštite provest će Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Zagreb u suradnji s 

Ministarstvom obrane, Područnim odjelom za 

poslove obrane Zagreb, sukladno članku 9. stavku 

4. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju 

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(„Narodne novine“, broj 111/07.). 

 

7. VATROGASTVO 

 

Članak 7. 

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju 

angažiraju se kao dio operativnih snaga postrojba i 

Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Pisarovina. 

Na području Općine Pisarovina djeluje 6 DVD-a i 

to DVD Donja Kupčina, DVD Bratina, DVD 

Gradec Pokupski, DVD Lijevo Sredičko, DVD 

Pisarovina i DVD Selsko Brdo. 

Strukturni prikaz zvanja u vatrogastvu:182 člana s 

položenim vatrogasnim ispitom i to: 

3 viša vatrogasna časnika 

11 vatrogasnih časnika I. klase 

17 vatrogasna časnika 

38 vatrogasnih dočasnika I. klase 

12 vatrogasnih dočasnika 

50 vatrogasaca I. klase 

51 vatrogasac 

 

        Interventna postrojba VZO Pisarovina ima 80 

pripadnika. 

 

Svi operativni članovi osposobljeni su za 

gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine prilikom 

prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća ili 

katastrofe. 

Na području VZO Pisarovina ima ukupno 11 

vatrogasnih vozila, od čega 3 navalna vozila, 3 

autocisterne, 4 kombi vozila i 1 vozilo za manje 

tehničke intervencije. 

Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina tijekom 2014. 

godine odazivale su se i uspješno provodile zahtjevne 

intervencije. 

 

9. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

 

 Članak 8.  

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju 

angažiraju se kao dio operativnih snaga službe i 

postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje zadaće 

i spašavanje obavljaju kao dio svojih redovnih 

aktivnosti. Na području Općine mogu se angažirati u 

aktivnostima zaštite i spašavanja: 

- Lovačka društva i udruge 

      a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 

      b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 

      c) „Srnjak“ – Bratina 

      d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 

      e) „Golub“ – Pisarovina 

 

S navedenim udrugama potrebno je 

kontaktirati po donošenju Procjene ugroženosti o 

podacima koji se odnose na  značaj za sustav zaštite i 

spašavanja te osigurati daljnje materijalno-tehničko i 

kadrovsko jačanje udruga na tim aktivnostima kroz 

osiguranje sredstava u Proračunu. 
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8. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE 

U OKVIRU REDOVNE 

DJELATNOSTI 

 

Članak 9. 

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru redovne  djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine. Službe i pravne osobe koje 

imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja imaju 

obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja 

kroz redovnu djelatnost. 

Posebno možemo naglasiti  ulogu i 

aktivnost prilikom angažiranja na poslovima zaštite 

i spašavanja sljedećih subjekta: 

1. VZO Pisarovina 

2. Dom zdravlja Zagrebačke županije, ambulanta 

Pisarovina 

3. „Poduzetnička zona Pisarovina“ d.o.o. 

4. „Vode Pisarovina“ d.o.o. 

5. Veterinarska stanica Jastrebarsko, ambulanta 

Pisarovina 

6. Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Pisarovina 

7. „Hrvatske šume“, ispostava Pisarovina. 

 

         10. ZAKLJUČNE OCJENE  

 

Članak 10. 

Razmatrajući stanje zaštite i spašavanja na 

području nadležnosti Općine Pisarovina može se 

konstatirati da su sve mjere, radnje i postupci 

subjekata uključenih u sustav zaštite i spašavanja na 

području Općine Pisarovina provedeni sukladno 

zakonskim i drugim propisima. 

Procjenjuje se da je neophodan daljnji 

razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih 

subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguranje 

sredstava za njihovo opremanje sukladno procjeni 

ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja te 

razvojnim programima. 

 

Smjernicama za razvoj i organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja Općine Pisarovina u 

2015. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti, 

pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem 

što kvalitetnijeg razvoja istog. 

 

 

 

 

 Članak 11. 

Ova Analiza stanja sustava zaštite i 

spašavanja objaviti će se u  „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

 

KLASA:021-05/15-01/18 

URBROJ:238/21-01-15-4 

Pisarovina, 29. travnja 2015. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća – Tomo  

Smolković, v.r. 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. 

Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 

174/04., 79/07, 38/09 i 127/10), članka 17. Statuta 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 

broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće 

Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici, održanoj 

dana 29. travnja 2015. godine, donijelo je 

 

 

SMJERNICE 

Za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Pisarovina u 

2015. godini 

 

I.  

Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, kao i 

sukladno mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, 

prijetnji i posljedicama nesreća, većih nesreća i 

katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 

okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem 

zaštite i spašavanja kao i ravnomjernog razvoja svih 

nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, 

vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od 

značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe, 

koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini. 

 

 

Smjernice se odnose na slijedeće: 

1. Stožer zaštite i spašavanja 
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proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i 

velike nesreće.  

 

            Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na 

svojoj 3. sjednici, održanoj dana 12.09.2013. 

godine donijelo Odluku o imenovanju članova 

Stožera zaštite i spašavanja („Službene novine 

Općine Pisarovina“ br. 3/13) po prethodno 

pribavljenom prijedlogu službi koje se zaštitom i 

spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, 

Uprave, Ministarstva unutarnjih poslova te 

zdravstvenih ustanova. 

 

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora 

načelniku kod rukovođenja operativnim snagama, 

te je za njegovu ulogu praćenja, planiranja i 

usklađivanja aktivnosti sustava zaštite i spašavanja 

potrebno osigurati konstantno usavršavanje na 

sljedeći način:  

- održavati sjednice Stožera zaštite i spašavanja 

najmanje 2 puta godišnje, a po potrebi i češće, kako 

bi se pravovremeno izvršile pripreme za moguće 

ugroze, odnosno izvršile sve Zakonom predviđene 

zadaće i naputci Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje. 

Općina Pisarovina zajedno sa DUZUS-a i dalje 

mora kontinuirano voditi brigu o osposobljavanju i 

usavršavanju članova Stožera zaštite i spašavanja, 

kao i zapovjednika DVD-a na području Općine 

Pisarovina.  

Općinski načelnik je dana 16. travnja 2015. 

godine donio Plan pozivanja Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Pisarovina temeljem članka 29. 

Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 

174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 10. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 

40/08, 44/08). 

2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva 

 
U cilju spremnosti i brzog djelovanja 

vatrogasnih postrojbi za 2015. godinu planirane su 

aktivnosti: 

 

 

         Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj 

jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i 

na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se  

- jačati vatrogasna društva  u smislu ostvarenja  

prema Planu Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina 

- izvršiti opremanje, osposobljavanje i 

usavršavanje prema planovima zaštite od požara 

- razvijati ukupno vatrogastvo na području 

Općine za učinkovitije intervencije u slučaju većih 

nesreća ili katastrofa, s posebnim naglaskom na 

intervencije u slučaju poplava 

- neophodno je i dalje provoditi različite oblike 

osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca i provoditi 

vježbe i teorijsku nastavu  temeljem Pravilnika o 

teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u 

vatrogasnim postrojbama.  

- potrebno je planirati i provesti barem jednom 

godišnje vježbu zaštite i spašavanja s težištem na 

zaštiti od poplava i požara  radi osposobljavanja 

operativnih snaga civilne zaštite i vatrogasnih 

postrojbi 

- u Proračunu osigurati sredstva za nabavku 

opreme i sredstava sukladno Pravilniku o minimumu 

opreme i sredstava za vatrogasne postrojbe, osigurati 

sredstva za vatrogasne vježbe te obuku vatrogasaca za 

zvanja i specijalnosti. 

 

 

3. Zapovjedništva i postrojbe Civilne zaštite 

 

Planiranje  

Općina Pisarovina izradila je Procjenu 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara Općine Pisarovina. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina  usvojilo 

je navedeni dokument na svojoj 19. sjednici, održanoj 

dana 13. travnja 2011. godine (KLASA:021-05/11-

01/19, URBROJ.238/21-01-11-10). 

 

Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu 

procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 30/14)  i Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za 

izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i 

spašavanja („Narodne novine“ br. 67/14) potrebno je 

što prije uskladiti Procjenu ugroženosti stanovništva, 
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Načelnik Općine Pisarovina je dana 10. 

ožujka 2014. donio Odluku o određivanju pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na 

području Općine Pisarovina, a sukladno popisu 

pravnih osoba navedenih u Procjeni ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

Općine Pisarovina. 

 

Daljnje mjere koje je potrebno kontinuirano 

poduzimati: 

- izvršavanje zadaća i aktivnosti u suradnji  

s Područnim uredom Zagreb na popuni,  

osposobljavanju i opremanju operativnih  

snaga zaštite i spašavanja. 

- planiranje financijskih sredstava te 

iskazivanje potreba u dijelu daljnjeg  

materijalnog razvoja, organizacije  

djelovanja, uvježbavanja snaga. 

- definirati zadaću, dati podršku te  

koordinirati sa udrugama građana,  

tvrtkama i ustanovama kojima će se  

dostaviti izvod iz Procjene ugroženosti kao  

podloga za pripremu izrade njihovih  

Operativnih planova zaštite i spašavanja. 

- vršiti redovito ažuriranje planskih, 

operativnih dokumenata. 

 

Na temelju Procjene ugroženost, a Odlukom 

načelnika Općine Pisarovina, dana 27. siječnja 

2014. godine, donesena je Oduka o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite Općine Pisarovina opće 

namjene i broju i razmještaju povjerenika civilne 

zaštite za područje Općine Pisarovina. (KLASA: 

023-05/14-50/3, URBROJ: 238/21-04-14-1). 

 
Postrojba civilne zaštite broji 20 pripadnika. 

Povjerenici civilne zaštite su po 2 osobe iz 

svakog mjesnog odbora na području Općine 

Pisarovina. 

 

Popunu Postrojbe i odabir i raspored 

povjerenika civilne zaštite provest će Državna 

uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za 

zaštitu i spašavanje Zagreb u suradnji s 

Ministarstvom obrane, Područnim odjelom za 

poslove obrane Zagreb, sukladno članku 9. stavku 

4. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju  

materijalnih i kulturnih dobara te Planova zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite sa odredbama 

navedenog Pravilnika. 

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(„Narodne novine“, broj 111/07.) 

 

Potrebno je započeti postupak opremanja 

postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom 

opremom u skladu s raspoloživim sredstvima 

predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja 

odobrenom od načelnika. 

 

U Proračunu Općine Pisarovina planirano je 

50.000,00 kn za aktivnost zaštite i spašavanja, a 

osobito za: 

- Obuku zapovjedništva i uvježbavanje 

- Nabavke opreme za zaštitu i spašavanje  

- Sufinanciranje opreme za zaštitu i spašavanje 

 

 

4. Hitna medicinska pomoć doma zdravlja 

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije, ambulanta 

Pisarovina,  zadužuje se da u narednom periodu 

definira nedostatnu opremu i sredstva hitne 

medicinske pomoći za intervencije u slučajevima 

velikih nesreća, odnosno katastrofa, koje se mogu 

dogoditi na području Općine Pisarovina, a prema 

Procjeni ugroženosti. Za navedena nedostatna 

sredstva potrebno je i izraditi plan nabavke u naredne 

dvije godine kako bi u navedenom periodu  Općina u 

suradnji sa Zagrebačkom županijom  isto moglo 

osigurati.  

 

6. Plan intervencija u zaštiti okoliša 

 

Općina Pisarovina sukladno glavi V. Plana 

intervencija u zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 

82/99) izraditi će i donijeti svoj Plan intervencija u 

zaštiti okoliša. 

 

7. Zaštita i spašavanje od poplava 

 

U dijelu Općine koja se nalazi u zoni ugroženosti od 

poplava potrebno je kontinuirano vršiti 

osposobljavanje građana. 
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II. 

 

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Pisarovina za 2015. godinu objaviti će se u 

Službenim novinama Općine Pisarovina. 

 

 

KLASA:021-05/15-01/18 

URBROJ:238/21-01-15-5 

U Pisarovini, 29. travnja 2015. godine  

Predsjednik Općinskog vijeća – Tomo  

Smolković, v.r. 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(“Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i 

članka 17. st. 3. al. 3. Statuta Općine Pisarovina 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 

1/13 i 10/13) Općinsko vijeće na svojoj 18. sjednici 

održanoj 29. travnja 2015. godine donosi   

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Pisarovina za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

           Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 

rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: 

Općinsko vijeće) za  2015. godinu, koja se 

osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina za 

2015. godinu. 

Članak 2. 

            Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 

se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj 

političkoj stranci i nezavisnim kandidatima 

pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova  

Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog 

vijeća. 

            Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 

podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 

pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova 

Općinskog vijeća podzastupljenog spola. 

 

Članak 3.  

            Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

iznos sredstava od 1.000,00 kuna. 

            Za svakog člana Općinskog vijeća 

podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna naknada u 

iznosu od 10% iznosa predviđenog za svakog 

zastupnika odnosno 100,00 kuna. 

 

 Članak 4. 

            Općinsko vijeće su u trenutku konstituiranja 

činili članovi slijedećih političkih stranaka i  lista 

nezavisnih kandidata: 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA (HDZ) - 8 vijećničkih mjesta - 

1  žena; 

2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE – 2 vijećnička mjesta; 

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) I 

AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU (ABH) - 

1 vijećničko mjesto; 

4. NEZAVISNI KANDIDATI – 2 vijećnička 

mjesta. 

5.  

Članak 5. 

Sredstava raspoređena temeljem ove Odluke 

doznačuju se na žiro-račun političke stranke, odnosno 

na poseban račun nezavisnih kandidata tromjesečno. 

Članak 6. 

        Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 

objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 



05.svibnja 2015.      SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA        Br. 2/15 – str. 13 
 

13 
 

KLASA: 021-05/15-01/18 

URBROJ: 238/21-01-15-6 

Pisarovina, 29. travnja 2015. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća – Tomo  

Smolković, v.r. 

 

 

Na temelju članka 6.,  stavak 1. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora 

(„Narodne Novine“ broj 125/11) i članka 17. 

Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

županije“ broj 11/07, 21/09, 1/13 i 

10/13),  Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. 

sjednici, održanoj dana,  29. travnja 2015. godine, 

donosi  

 

O D L U K U  

o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Pisarovina 

 

Članak 1 . 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i 

postupak za raspisivanje javnog natječaja za 

davanje u zakup  poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Pisarovina koji se nalazi u Društvenom 

domu Bregana Pisarovinska na adresi Bregana 

Pisarovinska 40B, ukupne površine 134,79 m2 

(dvorana – 51,44 m2, sanitarni čvor 9,36 m2, 

predprostor sanitarnog čvora 3,78 m2, prostor 

lokala 37,84 m2, loggia 5,85 m2, ulazni prostor 

15,96 m2 i ostava 10,56 m2), izgrađen na k.č.br. 

2209/2 – pašnjak kod Mađareve hiže u Hasan 

bregu, upisanoj u zk.ul. broj 1468, k.o. Jamnička 

Velika i k.č.br. 2262/2 – škola sa vrtom u Bregani, 

upisanoj u zk.ul.554, k.o. Jamnička Velika. 

 

Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka 

daje se u zakup u viđenom stanju. 

 

Članak 2. 

 

Prostor je namijenjen za obavljanje 

ugostiteljske i/ili trgovačke djelatnosti.  

 

U poslovnom prostoru se mora zadržati namjena – 

djelatnost iz natječaja.  

Početna cijena mjesečnog zakupa za navedeni  

poslovni prostor iznosi ukupno 200,00 EUR-a 

mjesečno, preračunato u kune po srednjem tečaju 

HNB, na dan objave natječaja. 

Zakupnina se plaća u mjesečnim iznosima 

unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu. 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje 

se u zakup na vrijeme od  5 godina. 

 

Članak 3. 

 

Poslovni prostor  iz članka 1. ove Odluke daje 

se u zakup  pravnim ili fizičkim osobama putem 

javnog natječaja, koji se provodi prikupljanjem 

zatvorenih ponuda. 

 

Članak 4. 

 

Javni natječaj objavit će se  oglašavanjem u 

Narodnim novinama, na oglasnoj  ploči Općine 

Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine 

Pisarovina. 

 

Članak 5. 

 

Ponuđeni poslovni prostor  može se razgledati 

svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati uz 

prethodnu najavu. 

 

Članak 6. 

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana 

objave u Narodnim novinama. 

 

Članak 7. 

 

Ponude se dostavljaju poštom preporučenom 

ili osobnom dostavom, u zatvorenom omotu, s 

naznakom na omotnici:  

„NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG    

PROSTORA U DRUŠTVENOM DOMU 

BREGANA PISAROVINSKA“ 

 na adresu:  

OPĆINA PISAROVINA 

TRG STJEPANA RADIĆA 13 

10451 PISAROVINA 
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Članak 8. 

Ponuda mora sadržavati: 

1. Naziv tvrtke, sjedište i OIB odnosno ime, 

prezime, adresu i OIB za fizičke osobe;  

2. Izvod ili Rješenje o upisu u sudski ili 

registar obrtnika iz kojeg je vidljivo da je tvrtka 

(obrt) registrirana za obavljanje ugostiteljske 

djelatnosti; 

3.  Ponuđeni iznos zakupnine; 

4.  Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u 

iznosu od 1.500,00 kuna na žiro-račun 

Proračuna Općine Pisarovina broj IBAN: 

HR7123400091833100004, sa svrhom uplate 

„Jamčevina“ i pozivom na broj 7706-OIB, 

model 68. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, 

jamčevina će biti vraćena u roku od 15 dana od 

dana donošenja Odluke o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja, a jamčevina 

ponuditelja čija ponuda bude prihvaćena kao 

najpovoljnija će se zadržati i uračunati u 

zakupninu. Ponuditelji mogu odustati od 

ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju 

imaju pravo na povrat jamčevine. U slučaju 

odustajanja od ponude nakon provedenog 

postupka otvaranja pisanih ponuda, ponuditelj 

čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija gubi 

pravo na povrat jamčevine,a isto se primjenjuje 

i kada odustane od sklapanja ugovora ili ga ne 

sklopi u roku od 30 dana od dana donošenja 

Odluke o odabiru, odnosno ukoliko prilikom 

sklapanja ugovora o zakupu ne priloži jamstvo 

za uredno izvršenje ugovora, 

5.  BON-2 ili SOL-2  kao dokaz o bonitetu 

i solventnosti ponuditelja; 

6.  Potvrdu Porezne uprave o podmirenim 

porezima i doprinosima; 

7. Potvrdu Općine Pisarovina o 

podmirenim obvezama prema Općini 

Pisarovina 

 8. Kratak opis djelatnosti koja će se 

obavljati u poslovnom prostoru 

 

 

            9. Dokaz o prvenstvenom pravu na sklapanje 

ugovora o zakupu (ukoliko isto postoji), sukladno čl. 

6, st. 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora. 

 

 

Sve zatražene isprave i dokazi mogu se 

dostaviti u izvorniku, ovjerenoj ili neovjerenoj 

preslici. 

Prije donošenja Odluke o odabiru, 

najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti izvornike 

ili ovjerene preslike svih dokumenta koji su traženi,a 

koja izdaju nadležna tijela, ako iste nije dostavio već 

pri samoj prijavi na natječaj. 

 

  Članak 9. 

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona 

ponuda koja uz  ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i 

najviši iznos zakupnine. 

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi 

Općinski načelnik.  

 

Članak 10. 

 

 Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 

zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz 

natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 

 

Članak 11. 

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa 

se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 30 dana 

od dana donošenja Odluke o odabiru. 

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora, 

sukladno odredbi čl.4, st.3. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora, mora biti sastavljen 

u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po 

javnom bilježniku. Trošak solemnizacije Ugovora 

snosi zakupnik. 

Sve druge eventualne troškove oko provedbe 

ugovora snosi zakupnik. 
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Članak 12. 
 

Općinski načelnik zadržava pravo 

poništenja natječaja ili dijela natječaja odnosno ne 

prihvaćanja niti jedne ponude. 

 

Članak 13. 

 

Zakupnik je dužan, osim zakupnine, plaćati 

i sve troškove redovitog održavanja kao i ostale 

naknade i troškove uzrokovane korištenjem 

predmetnog poslovnog prostora. 

 

Članak 14. 

 

Prilikom potpisivanja ugovora o zakupu, 

odabrani ponuditelj dužan je dostaviti jamstvo za 

uredno izvršenje ugovora u obliku bjanko 

zadužnice na iznos godišnje zakupnine. 

 

Članak 15. 

 

 Ovlašteni predstavnici u postupku izbora 

najpovoljnije ponude  je stručno povjerenstvo u 

sastavu : 

1. Ivana Vuksan;                                                                           

2. Ivan Krčelić; 

3. Stjepan Lovre. 

 

Članak 16. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Pisarovina na objavu javnog natječaja sukladno 

ovoj Odluci. 

Članak 17. 

 

Za sva ulaganja trajne naravi u predmetni 

prostor (npr.centralno grijanje i sl.), potrebna je 

prethodna pisana suglasnost Općinskog načelnika. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik na 

izdavanje suglasnosti za izvođenje radova i 

ulaganja trajne namjene u predmetni prostor kao i 

na potencijalno ugovaranje prijeboja potraživanja 

između izvršenih ulaganja i dospjele zakupnine. 

 

 
 

 

Članak 18. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

 

KLASA: 021-05/15-01/18 

URBROJ: 238/21-01-15-7 

Pisarovina, 29. travnja 2015. godine . 

Predsjednik Općinskog vijeća – Tomo  

Smolković, v.r. 
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Temeljem članka 84. Stavak 2. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(„Narodne novine“ br. 114/10., 31/11 i 124/14) i 

članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 11/07., 21/09. , 1/13. i 

10/13.) Općinsko Vijeće Općine Pisarovina, na 18. 

sjednici održanoj 29.04.2015. godine donosi 

 

ODLUKU  

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu 

 

Članak 1. 

 U godišnjem obračunu Proračuna Općine 

Pisarovina za 2014. godinu utvrđen je višak prihoda 

poslovanja 1.675.313,88 kn, manjak  prihoda od 

nefinancijske imovine 470.805,87 kn i manjak 

primitaka od financijske imovine 1.218.173,55 kn, što 

rezultira ukupnim manjkom za 2014. godinu u iznosu 

13.665,54 kn. 

Članak 2. 

             Višak prihoda poslovanja od 1.675.313,88 kn 

se raspodjeljuje za pokriće manjka prihoda od 

nefinancijske imovine u iznosu 470.805.87 kn i 

pokriće manjka primitaka od financijske imovine u 

iznosu 1.204.508,01 kn. 

            Ostatak manjka primitaka od financijske 

imovine u iznosu  13.665,54 kn će se uvrstiti u Izmjene 

i dopune proračuna Općine Pisarovina za 2015. 

godinu, te će se pokriti iz prihoda 2015. godine. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u Službenim novinama Općine Pisarovina. 

 

KLASA: 021-05/15-01/18 

URBROJ: 238/21-01-15-9 

Pisarovina,  29.04.2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća –   Tomo  

Smolković, v.r 

               Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,  38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 

153/13 i 147/14) i članka 17. Statuta Općine 

Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“  br. 

11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 

29.04.2015. usvojilo je 

 

IZVJEŠĆE                                                                                                                                                                                                                                                                            

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture                                                                                                                                                                      

na području Općine Pisarovina za 2014. godinu 

 

Članak 1.   

          Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2014. godini („Službene novine 

Općine Pisarovina“ br 5/13., 6/14., 8/14. i 9/14. ) 

izvršen je u 2014. godini kako slijedi: 
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 Opis radova  Planirano III. 

rebalansom 

proračuna u 2014.  

 Izvršeno u 2014. ( 

kn)  

        

I. IZGRADNJA NOGOSTUPA I 

OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 

275.000,00 230.750,00 

  a) Izgradnja nogostupa: 0,00  

        -Donja Kupčina                    

dužine 263 m 

 

        -Pisarovina                           dužine 

282 m 

  

        - Velika Jamnička                dužine 

122 m, 

  

        - Bratina                               dužine 

114 m 

  

        - Bregana Pisarovinska      dužine 

400 m 

  

  b) Projekt šetnica-plaža u Lijevom 

Sredičkom 

250.000,00 206.000,00 

  c) Projekat uređenja Trga S. Radića u 

Pisarovini 

25.000,00 24.750,00 

    

Izvori 

financiranja: 

   

 Opći prihodi i primici  206.000,00 

 Prihodi za posebne namjene  24.750,00 

 Ukupno izvori financiranja  230.750,00 

    

II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

LOKALNIH I NERAZVRSTANIH 

CESTA 

871.000,00 698.862,32 

  1. asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 

Bratini-Veliki Žunci-Lovački dom 

550 m 

0,00 

 

0,00 
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 3. rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 

D. Kupčina-J. Kiselica – 2.197 m i 

Gradec Pokupski-Selsko Brdo – 1.708 

m 

0,00 0,00 

 4. izgradnja cesta u posl. zoni 461.000,00 553.206,07 

 5. izrada projekata cesta u posl. zoni 160.000,00 145.656,25 

 6. izrada projekata rekonstrukcije 

nerazvrstanih cesta 

250.000,00 0,00 

    

Izvori 

financiranja: 

   

 Pomoći  150.000,00 

 Opći prihodi i primici  548.862,32 

  Ukupno izvori financiranja  698.862,32 

      

III. IZGRADNJA VODOVODA, 

VODOCRPILIŠTA I PRATEĆIH 

OBJEKATA 

432.000,00 352.870,00 

  1. izgradnja vodovodne mreže od 

vodocrpilišta do mag. cjevovoda u V. 

Jamničkoj – 2,7 km 

222.000,00 221.747,40 

  2. izgradnja vodovodne mreže u 

poduzetničkoj zoni 

150.000,00 131.122,60 

 3. izrada projekata sekundarne 

vodovodne mreže u poduzetničkoj 

zoni 

60.000,00 0,00 

      

Izvori 

financiranja: 

    

  Prihodi za posebne namjene   18.746,07 

 Pomoći  279.997,60 

 Opći prihodi i primici  54.126,33 

  Ukupno izvori financiranja  352.870,00 
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IV. IZGRADNJA KANALIZACIJE I 

PROJEKATA SEKUNDARNE 

MREŽE U PISAROVINI I 

POSLOVNOJ ZONI 

2.890.000,00 2.950.493,45 

 1. izgradnja kanalizacijske mreže u 

Pisarovini i posl.Zoni 

150.000,00 492.901,35 

 2. izrada projekata kolektorske mreže 200.000,00 121.826,00 

 3. rate kredita za kanalizaciju 2.540.000,00 2.213.940,01 

Izvori 

financiranja: 

   

 Opći prihodi i primici  731.616,05 

 Pomoći  218.877,40 

 Prihodi od prodaje ili zamjene 

nefinanc. imovine 

 2.000.000,00 

 Ukupno izvori financiranja  2.950.493,45 

    

V. UREĐENJE GROBLJA I 

PRATEĆIH OBJEKATA 

13.750,00 13.678,38 

  1.  uređenje groblja-Jamnica Pis., D. 

Kupčina, Dvoranci 

0,00 9.928,38 

  2. izgradnja mrtvačnice Dvoranci 13.750,00 3.750,00 

  3. izgradnja mrtvačnice Gradec 

Pokupski 

0,00 0,00 

Izvori 

financiranja: 

    

  Opći prihodi i primici  13.678,00 

  Ukupno izvori financiranja  13.678,00 

      

VI. JAVNA RASVJETA 1.248.000,00 1.272.088,39 

 1.revitalizacija sustava javne rasvjete - 

Pisarovina 

1.177.000,00 1.201.463,39 

 2.projektiranje i izgradnja javne 

rasvjete u Pos. zoni 

71.000,00 70.625,00 
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Izvori 

financiranja: 

   

 Opći prihodi i primici  417.839,39 

 Pomoći  854.249,00 

 Ukupno izvori financiranja  1.272.088,39 

    

VII. PRIJEVOZ PUTNIKA 50.000,00 3.576,97 

  -izgradnja autobusnih čekaonica u 

Dvorancima, Pisarovini, Donjoj 

Kupčini, Bregani Pisarovinskoj i 

Selskom Brdu 

50.000,00 3.576,97 

Izvori 

financiranja: 

    

  Opći prihodi i primici  3.576,97 

  Ukupno izvori financiranja  3.576,97 

      

 SVEUKUPNO ( I.-XVI.) 5.779.750,00 5.522.319,13 

 

 

Članak 2. 

   Ovo Izvješće stupa na snagu osam dana od dana 

objave u "Službenim novinama Općine Pisarovina". 

KLASA: 021-05/15-01/18 

URBROJ: 238/21-01-15-10 

Pisarovina,  29.04.2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v.r 

 

 

 

 

 

 

            Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,  38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13 i 147/14) i članka 17. Statuta Općine 

Pisarovina ( „Glasnik Zagrebačke Županije“ br. 11/07, 

21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina na svojoj 18. sjednici,  održanoj dana  

29.04.2015. godine usvojilo je 

   

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa  održavanja komunalne 

infrastrukture 

na području Općine Pisarovina 
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 Opis radova Planirano u 

2014. ( kn) 

Izvršeno u 

2014. ( kn) 

    

I. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 750.000,00 730.990,76 

 1. troškovi električne energije za rasvjetljavanje javnih 

površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i 

nerazvrstanih cesta 

585.000,00 563.158,24 

 2. održavanje javne rasvjete 165.000,00 167.832,52 

    

Izvori 

financiranja: 

   

 Opći prihodi i primici  329.100,32 

 Prihodi za posebne namjene  200.000,00 

 Prihodi od prodaje ili zamj. nefinanc.imovine  201.890,44 

 Ukupno izvori financiranja  730.990,76 

    

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 950.000,00 777.200,99 

 1. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrst. i 

lokal. cesta 

  

 1.1. zimsko održavanje cesta 550.000,00 103.902,51 

 1.2. ljetno održavanje cesta, ulica i putova u svim 

naseljima na području Općine ( navoz kamena, čišćenje 

odvodnih kanala, malčiranje živica, iskop graba, izrada 

propusta…) 

465.095,39 

 2. Sanacija klizišta 400.000,00 208.203,09 

Izvori 

financiranja: 
   

 Opći prihodi i primici  477.209,99 

 

 

Prihodi za posebne namjene  300.000,00 

 Ukupno izvori financiranja   

777.200,99 

III. SANACIJA POLJSKIH PUTEVA 
 

210.000,00 205.747,28 

 iskop pokosa, iskop graba, čišćenje graba, navoz kamena, 

izrada propusta, sječa živica, sanacije, iskolčenja… 

210.000,00 205.747,28 

  

 

  

Izvori 

financiranja: 

 

 

  

 a) Opći prihodi i primici  105.747,28 

 b) Prihodi za posebne namjene  100.000,00 

Članak 1. 

 

         Program održavanja komunalne infrastrukture u 

2014. godini ( „Službene novine Općine Pisarovina“ 

br. 5/13, 6/14, 8/14 i 9/14) izvršen je u 2014. godini 

kako slijedi: 
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 Ukupno izvori financiranja  205.747,28 

    

IV. UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

 

428.000,00 442.524,97 

 1. uređenje i održavanje javnih površina 180.000,00 178.941,35 

 2. održavanje sajmišta 78.000,00 78.732,34 

 3. održavanje čistoće javnih površina, čišćenje odvodnih 

kanala oborinskih voda 

170.000,00 184.851,28 

    

Izvori 

financiranja: 
   

 Vlastiti prihodi  50.000,00 

 Prihodi za posebne namjene  392.524,97 

 Ukupno izvori financiranja  442.524,97 

    

V. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 50.000,00 38.377,50 

 1. deratizacija i dezinsekcija 50.000,00 38.377,50 

    

Izvori 

financiranja: 

   

 Opći prihodi i primici  38.377,50 

 Ukupno izvori financiranja  38.377,50 

 

 
SVEUKUPNO (I.-V.) 2.388.000,00 2.194.841,50 

 

 

Članak 2. 

             Ovo Izvješće stupa na snagu osam dana od 

dana objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

 

KLASA: 021-05/15-01/18                                                                                          

URBROJ: 238/21-01-15-11                                                                                  

Pisarovina, 29.04.2015. 

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v.r 
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Red. 

Br. 

OBLIK SOCIJALNE POMOĆI PLANIRANO              

za 2014. 

godinu 

IZVRŠENO                     

u 2014. 

godini 

1. Podmirenje troškova prehrane socijalno ugroženih učenika osnovne škole 65.000,00 62.604,00 

2. Podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih obitelji 5.000,00 - 

3. Podmirenje troškova prijevoza invalida 19.000,00 18.720,00 

4. Podmirenje troškova stanovanja 60.000,00 55.125,14 

5. Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i ostali socijalni slučajevi 50.000,00 35.500,00 

6. Pomoć obiteljima poginulih branitelja 9.000,00 9.000,00 

7. Pomoć za opremu za novorođenčad 90.000,00 84.000,00 

8. Potpore učenicima i studentima 160.000,00 159.400,00 

            Na temelju članka 5.  Zakona o socijalnoj skrbi  

(„Narodne Novine“ br. 33/12), članka 19.st.1.alineja .5. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 119/13 – pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 

11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina na 18. sjednici održanoj dana  29.04.2015. 

godine, donijelo je 

 

 

IZVJEŠĆE 

O izvršenju programa socijalne skrbi Općine 

Pisarovina za 2014. godinu 

Članak 1. 

       Program socijalne skrbi Općine Pisarovina za 2014. 

godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća  17. 

prosinca 2013. godine, a izmjene i dopune na 

sjednicama 17. srpnja  2014., 15. listopada 2014. i 16. 

prosinca 2014.  

 

 Članak 2. 

          Programom socijalne skrbi Općine Pisarovina 

za 2014. godinu obuhvaćeni su sljedeći oblici socijalne 

skrbi u 2014. godini: 

1) podmirenje troškova prehrane socijalno 

ugroženih učenika osnovne škole 

2) podmirenje pogrebnih troškova socijalno 

ugroženih obitelji 

3) podmirenje troškova prijevoza invalida 

4) podmirenje troškova stanovanja 

5) pomoć socijalno ugroženim 

umirovljenicima i ostali socijalni slučajevi 

6) pomoć obiteljima poginulih branitelja 

7) pomoć za opremu za novorođenčad 

8) potpore učenicima i studentima 

9) sufinanciranje đačkih i studentskih karata  

10) pomoć i njega u kući za bolesno staračko i 

socijalno ugroženo stanovništvo 

11) ostali oblici pomoći sukladno zakonom 

 

Članak 3. 

         Program socijalne skrbi Općine Pisarovina za 

2014. godinu izvršen je kako slijedi: 
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9. Sufinanciranje đačkih i studentskih karata  130.000,00 120.795,80 

10. Pomoć i njega u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo 200.550,00 196.154,31 

11. Ostali oblici pomoći sukladno zakonom 35.000,00 32.778,67 

12. Donacija oboljeloj Jani Petrić 32.625,00 32.625,00 

  SVEUKUPNO 856.175,00 806.702,92 

 

 

Članak 4. 

        Ukupno je za financiranje socijalne skrbi Općine 

Pisarovina za 2014. godinu u Proračunu Općine 

Pisarovina planirani iznos bio 856.175,00 kuna, a 

potrošeno je 806.702,92 kune. 

 

Članak 5. 

        Ovo izvješće objaviti će se u  Službenim novinama 

Općine Pisarovina. 

                                                             

KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-12 

Pisarovina,  29.04.2015.         

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Na temelju članka 1. i  9a. Zakona o financiranju 

javnih potreba u kulturi („Narodne Novine“ br. 47/90, 

27/93 i 38/09), članka 19. st. 1. alineja 8. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne Novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i 

članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13. i 10/13), 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. sjednici 

održanoj dana  29.04.2015. godine, donijelo je  

 

IZVJEŠĆE  

O izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 

2014. 

 

Članak1. 

        Program javnih potreba u kulturi Općine 

Pisarovina za 2014. godinu donesen je na 05. sjednici 

Općinskog vijeća  17. prosinca 2013. godine, a I. 

izmjene i dopune na 12. sjednici Općinskog vijeća 17. 

srpnja 2014. godine.  

Članak 2. 

Javne potrebe u kulturi od značaja za Općinu 

obuhvaćaju: 

 djelatnost i poslove ustanova kulture, udruga 

kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i 

kulturnog stvaralaštva, 

 akcije i manifestacije u kulturi što pridonose 

razvitku i promicanju kulturnog života, 

 investicijsko održavanje i adaptacija objekata 

kulture od značaja za Općinu 
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Red. 

Broj KORISNIK SREDSTAVA 

PLANIRANO              

za 2014. godinu 

IZVRŠENO                     

u 2014. GODINI 

I. Donacije KUD-u i pjevačkim zborovima     

a) KUD "Bratinečko srce", Bratina 

90.000,00 

52.000,00 

b) KUD "Magdalena", Donja Kupčina 35.000,00 

c) KUD „Vrhovje župe Dubranec“ 3.000,00 

  UKUPNO 

             

90.000,00     90.000,00 

II. Donacije Pisarovinskim mažoretkinjama 35.000,00 34.250,00 

III. 

Donacije za redovno poslovanje Zavičajnog muzej u 

Donjoj Kupčini 80.000,00 42.777,23 

IV. 

Tekuće i investicijsko održavanje objekata i okoliša 

Zavičajnog muzeja u Donjoj Kupčini, nabava opreme i 

eksponata za muzej  40.000,00 37.477,18 

V. 

Donacije vjerskim zajednicama za obnovu i održavanje 

sakralnih objekata 30.000,00 27.000,00 

  SVEUKUPNO 275.000,00 231.504,41 

 

Članak 3. 

Javne potrebe u kulturi Općine Pisarovina za 2014. 

godinu izvršene su kako slijedi: 

  

 

Članak 4. 

          Ukupno je za financiranje javnih potreba u kulturi 

Općine Pisarovina za 2014. godinu u Proračunu Općine 

Pisarovina planirani iznos bio 275.000,00 kuna, a 

potrošeno je 231.504,41 kuna. 

Članak 5. 

           Ovo izvješće objaviti će se u  Službenim 

novinama Općine Pisarovina. 

KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-13 

Pisarovina,   29.04.2015.   

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v. 
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Red. 

Br. PRIMATELJ/NAMJENA SREDSTAVA 

PLANIRANO              

za 2014. godinu 

IZVRŠENO                     

u 2014. godini 

1. Zajednice, Savezi, udruge i klubovi       350.000,00 349.720,00 

2. Opremanje, održavanje i izgradnja športskih objekata     

  a) čišćenje i upravljanje sportskom dvoranom       120.000,00        121.330,91  

  b) dogradnja, opremanje i ostali rashodi športske dvorane       100.000,00             48.866,92 

  c) održavanje športskih terena i objekata         25.000,00         22.263,33      

 d) izgradnja športskih i rekreacijskih terena        100.000,00 0 

 e) nabava opreme za športske objekte          25.000,00 24.640,00 

  SVEUKUPNO 720.000,00 566.821,16 

Na temelju čl. 74.st. 2. Zakona o sportu 

(„Narodne Novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10 i 86/12), 

članka 19. st. 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, („Narodne Novine“ broj 

33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09 i 150/11) i članka 17. Statuta Općine 

Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07,  

21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, 

na 18. sjednici održanoj dana  29.04.2015. godine 

donijelo je: 

IZVJEŠĆE  

O izvršenju programa javnih potreba u športu na 

području Općine Pisarovina za 2014. godinu 
 

Članak 1. 

        Program javnih potreba u športu Općine Pisarovina 

za 2014. godinu donesen je na 05. sjednici Općinskog 

vijeća  17. prosinca 2013. godine, a I. izmjene i dopune 

na 12. sjednici Općinskog vijeća 17. srpnja  2014.godine. 

Članak 2. 

         Aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od 

značaja za Općinu obuhvaćaju: 

  

1) poticanje i promicanje športa 

2) provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži 

i studenata, 

3) djelovanje športskih udruga i športske 

zajednice, 

4) športska priprema, domaća i međunarodna 

natjecanja te opća i posebna zdravstvena 

zaštita športaša, 

5) zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih 

poslova u športu, 

6) športsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

7) športske aktivnosti osoba s teškoćama u 

razvoju i osoba s invaliditetom 

8) planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje 

športskih građevina značajnih za Općinu 

9) provođenje i financiranje znanstvenih i 

razvojnih projekata elaborata i studija u 

funkciji razvoja športa, 

10) sufinanciranje športskih manifestacija. 

 

Članak 3. 

        Javne potrebe u športu Općine Pisarovina za 2014. 

godinu izvršene su kako slijedi: 
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Članak 4. 

            Ukupno je za financiranje javnih potreba u 

športu Općine Pisarovina za 2014. godinu u Proračunu 

Općine Pisarovina planirani iznos bio 720.000,00 kuna, 

a potrošeno je 566.821,16 kuna. 

Članak 5. 

        Ovo izvješće objaviti će se u  Službenim novinama 

Općine Pisarovina. 

                                                                    
KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-14 

Pisarovina,   29.04.2015.   

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v. 

 

 

 

 
 
 

Na temelju članka 86.a. Zakona o proračunu 

(“Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. 

Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće 

na svojoj 18. sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine 

donosi   

 

O D L U K U  

o kratkoročnom zaduživanju Općine Pisarovina u 

2015. godini 

 

Članak 1. 

           Odobrava se kratkoročno zaduživanje Općine 

Pisarovina uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu do 

2.500.000,00 kn (slovima: dvamilijunapetstotisućakuna) 

za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike 

priljeva sredstava i dospijeća obveza. 

 

Članak 2. 

 Općina Pisarovina zadužiti će se pod sljedećim 

uvjetima: 

     - vrsta kredita: kratkoročni novčani kredit u kunama, 

     - iznos kredita: do 2.500.000,00 kn, 

     - kamatna stopa: do 6,00% godišnje, 

      - razdoblje korištenja kredita: 15.05.2015. – 

14.05.2016., 

      - način korištenja: jednokratno, unutar 12 mjeseci, 

 

Općinski načelnik Općine Pisarovina ovlašćuje 

se za izbor najpovoljnije ponude sukladno prethodno 

navedenim uvjetima, a temeljem kriterija najniže 

cijene. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Pisarovina na zaključivanje Ugovora o kreditu, 

sukladno uvjetima iz članka 2. ove Odluke sa 

najpovoljnijim ponuditeljem kao i na izdavanje 

instrumenata osiguranja povrata kredita. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenim novinama Općine 

Pisarovina. 

KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-15 

Pisarovina,   29.04.2015.   

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v. 
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              Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,  

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 17., stavka 1., alineja 

15. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko 

vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici održanoj 

dana 29. travnja 2015. godine donosi 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora za 

nabavu  robe široke potrošnje za 2015. godinu 

Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ 

 

Članak 1. 

 Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ daje se 

suglasnost na sklapanje Ugovora o nabavi „Robe široke 

potrošnje“ za 2015. godinu sa tvrtkom  „Trgo-prijevoz 

Kovačić“ d.o.o., OIB: 49839071129, Velika Jamnička 

38a, Pisarovina. 

Članak 2. 

 Vrijednost Ugovora iz članka 1. ove Odluke je 

32.506,39 kuna (bez PDV-a), odnosno 39.969,75 kuna 

(s PDV-om), a prema prihvaćenoj ponudi ponuditelja. 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“.  

 

KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-16 

Pisarovina,   29.04.2015.   

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v. 

 

 

 

III. 

             Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne  

Novine» broj 91/96 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),  

i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  («Glasnik 

Zagrebačke županije» broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. 

sjednici održanoj dana 29. travnja 2015. godine, donosi 

slijedeću:   

 

O D L U K U 

o prodaji građevinskog zemljišta u poduzetničkoj 

zoni Pisarovina 

 

I. 

          U postupku javnog natječaja objavljenog na 

oglasnim stranicama („Narodne novine„ broj 27/15) od 

dana 11. ožujka 2015. godine, radi prodaje 

građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni 

Pisarovina, ukupne površine 25 ha 57 a 45 m2, a u 

svrhu izgradnje poslovnih objekata koji se moraju u 

roku dvije godine staviti u funkciju obavljanja 

gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i 

prilagođena europskim standardima, pristigla je jedna 

ponuda te se ista i prihvaća. 

         1.  Prihvaća se ponuda slijedećeg ponuditelja koji 

je ispunio sve uvjete natječaja: -  

PINEA proizvodnja i trgovina d.o.o., Donja 

Zdenčina, Kupinec 128, OIB: 12243322420, MBS: 

080040792   

za kupnju zemljišta  u površini od 5.500 m2 po cijeni 

od 6,00 Euro/m2, preračunato u kune po srednjem 

tečaju HNB na dan objave natječaja 

 

II. 

           Sa gore navedenim ponuditeljem čija je ponuda 

prihvaćena temeljem ove Odluke, sklopit će se u roku  

30 dana od dana dostave iste, predugovor o kupoprodaji 

zemljišta. 
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          U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše 

predugovor u gore navedenom roku, smatrat će se da je 

odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o 

obveznim odnosima. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

     Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao prodavatelj 

građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, 

područje Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju 

svoje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta od dana 

26. veljače 2015. godine (KLASA: 021-05/15-01/17; 

URBROJ: 238/21-01-15-3), javni natječaj koji je 

objavljen na oglasnim stranicama („Narodne novine„ 

broj 27/15) od dana 11. ožujka 2015. godine, a radi 

prikupljanja ponuda za prodaju zemljišta u svrhu 

izgradnje poslovnih objekata, koji se u roku dvije godine 

moraju staviti u funkciju obavljanja gospodarske 

djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU 

standardima. 

    Ukupna površina građevinskog zemljišta koja je bila 

predmet natječaja iznosila je 25 ha 57 a 45 m2. Brojevi i 

nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom 

natječaju. 

     Početna cijena za zemljišta navedena u ovom 

natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 6 i 12 Eura/m2 

preračunata u kune po srednjem tečaju HNB na dan 

objave natječaja. 

     Nekretnine su namijenjene izgradnji objekata u svrhu 

obavljanja gospodarske djelatnosti, te su se, sukladno 

navedenom, na natječaj mogle javiti samo fizičke i 

pravne osobe koje imaju registriranu gospodarsku 

djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta: minimalna 

izgrađenost kupljene parcele mora iznositi najmanje 

30% ukupne površine parcele, rok u kojem kupac mora 

ishoditi lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci od dana 

potpisivanja predugovora o kupoprodaji zemljišta, 

nakon čega se potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za  

izgradnju i dovođenje u funkciju obavljanja gospodarske 

djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU 

standardima iznosi 2 godine od dana potpisivanja 

ugovora o kupoprodaji zemljišta. 

 

        Prioritet za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke 

osobe registrirane za obavljanje gospodarske 

djelatnosti čije je sjedište, odnosno prebivalište, na 

teritoriju Općine Pisarovina, ali samo uz uvjet 

prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije ponude čiji 

ponuditelj ne ispunjava uvjet prebivališta/sjedišta na  

teritoriju Općine Pisarovina. 

     Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime i 

OIB ili naziv tvrtke i OIB, ponuđenu cijenu po m2, 

ukupnu površinu, koja ne može biti manja od 2.000 m2, 

za koju se nudi navedena cijena te broj žiro-računa 

ponuditelja. Sve ponude morale su biti potpisane i 

ovjerene pečatom. 

        Uz ponudu se morala dostaviti slijedeća 

dokumentacija: dokaz o obavljanju gospodarske 

djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, obrtni 

registar ili drugi strukovni registar); plan i program 

ponuditelja koji sadrži: površinu objekta koji se 

namjerava izgraditi s rokom izgradnje, naziv djelatnosti 

koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, 

način zbrinjavanja otpada, predviđeni broj radnika sa 

navedenom stručnom spremom i izjava ovjerena od 

strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno 

djelatnost koja se obavlja biti ekološki sigurna i 

prilagođena europskim standardima. Radi ozbiljnosti 

ponude uz istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati 

jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa 

kupoprodajne cijene. 

 

- Na natječaj je pristigla 1 ponuda ponuditelja. 

- Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda. 

- Ponuda je otvorena dana 28. travnja 2015. 

godine od strane tročlanog Povjerenstva 

imenovanog od strane Općinskog vijeća, po 

redoslijedu  zaprimanja: 

 

PINEA proizvodnja i trgovina d.o.o., Donja 

Zdenčina, Kupinec 128, OIB:12243322420, MB: 

080040792 

- za kupnju zemljišta  u površini od 5.500 m2 

po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato u kune po 

srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja. 

Ponuda  ponuditelja  koja je prihvaćena sadržavala je 

svu dokumentaciju traženu javnim natječajem: 
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    1. Ponuda ponuditelja; PINEA proizvodnja i trgovina 

d.o.o., Donja Zdenčina, Kupinec 128, OIB: 

12243322420, MB: 080040792; za kupnju zemljišta  u 

površini od 5.500 m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, 

preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan 

objave natječaja. 

   - Nakon primitka ove Odluke, s odabranim 

ponuditeljem sklopiti će se u roku od 30 dana 

predugovor o kupoprodaji zemljišta. 

   - U slučaju nepotpisivanja predugovora od strane 

odabranog ponuditelja smatrat će se da je isti odustao od 

kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o 

obveznim odnosima. 

    - Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže 

sklapanje predugovora sa odabranim ponuditeljima. 

    -  Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke 

ne može se uložiti žalba, već se može pokrenuti upravni 

spor u roku 30 dana od dana primitka iste. 

KLASA: 021-05/15-01/18 

UR.BROJ: 238/21-01-15-17 

Pisarovina,   29.04.2015.   

Predsjednik Općinskog vijeća –    Tomo   

Smolković, v. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07, 38/09 

i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

(''Narodne novine'' br. 40/08 i 44/08) i članka 40. 

Statuta Općine Pisarovina (Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski 

načelnik Općine Pisarovina, dana 16. travnja 2015. 

godine donosi 

 

PLAN POZIVANJA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 OPĆINE PISAROVINA 

 

Članak 1. 

 Ovim se Planom uređuju radnje i postupci 

tijekom pripremanja i provođenja postupka aktiviranja 

i pozivanja Stožera zaštite i spašavanja do njihovog 

dovođenja u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća 

zaštite i spašavanja. 

Članak 2. 

 Zapovijed za aktiviranje i pozivanje Stožera 

zaštite i spašavanja izdaje Općinski načelnik. 

Članak 3. 

 Pozivanje pripadnika Stožera zaštite i 

spašavanja sukladno članku 10. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja (''Narodne novine'' br. 40/08 i 44/08) vrši se 

putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za 

zaštitu i spašavanje Zagreb po nalogu Općinskog 

načelnika. 

Članak 4. 

 Za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja kao 

zborno mjesto određuje se upravna zgrada Općine 

Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina. 

Članak 5. 

 Načelnik Stožera će na zbornom mjestu 

provesti sljedeće radnje: po dolasku članova Stožera 
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Uredništvo: Snježana Balić i Tomo Kovačić 

Glavni i odgovorni urednik: Tomo Kovačić 

upoznaje ih sa trenutno nastalom situacijom na terenu, a 

potom sa članovima Stožera utvrđuje zadaće te predlaže 

Općinskom načelniku mjere i postupke u pripremi i 

provođenju akcija zaštite i spašavanja. 

Članak 6. 

 Prihvat ljudstva imenovanih u Stožer zaštite i 

spašavanja na zbornom mjestu obavlja načelnik Stožera 

ili njegov zamjenik. 

Članak 7. 

 Kontrola provođenja sigurnosnih i zaštitnih 

mjera za vrijeme izvršenja aktiviranja i pozivanja 

Stožera osigurava se izvršenjem sljedećih mjera i 

postupaka: 

 - osiguranjem zbornog mjesta i 

 - sprječavanjem širenja dezinformacija i 

izazivanje panike. 

 

Članak 8. 

 Izvršitelj, odnosno rukovoditelj pozivanja je 

voditelj smjene u Županijskom Centru 112 Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb. 

Članak 9. 

 Sastavni dio ovog Plana pozivanja je popis 

članova Stožera zaštite i spašavanja. 

Članak 10. 

 Ovaj Plan pozivanja primjenjuje se od dana 

donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Općine 

Pisarovina. 

 

KLASA:810-03/15-20/1 

URBROJ:238/21-04-15-1 

Pisarovina, 16. travnja 2015. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK – TOMO KOVAČIĆ 

 

 

 

 


