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 REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Na temelju Pravilnika o provedbi 
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014.-2020. („Narodne novine“  br. 71/16) 
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 36. sjednici, 
održanoj dana 02. studenog 2016. godine, 
donijelo je 

 
 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja  

„Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na 
području Općine Pisarovina: Mikše - 

Salajci“ 
 
 

Članak 1. 

Daje se suglasnost za provedbu 
ulaganja „Rekonstrukcija nerazvrstanih 
cesta na području Općine Pisarovina: 
Mikše – Salajci“, u svrhu prijave na 
natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.2. – 
Ulaganja u izradu, poboljšanje ili 
proširenje svih vrsta male infrastrukture, 
uključujući ulaganja u obnovljive izvore 
energije i uštedu energije, tip operacije 
7.2.2. – Ulaganja u građenje nerazvrstanih 
cesta iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. te ostvarivanje bespovratne potpore.  
 

 

Članak 2. 
Ova suglasnost se daje na temelju 

dokumenta „OPIS 

PROJEKTA/OPERACIJE“ koji je prilog 

ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

KLASA:021-05//16-01/36 
URBROJ:238/21-01-16-10 
Pisarovina, 02. studenog 2016. godine 
   

PREDSJEDNIK       
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 

 
 
 

 
 
 

 

             
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
 

Na temelju članka 17., stavka 1., a 
u svezi s člankom 8. Statuta Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i članka 20. 
Odluke o javnim priznanjima Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 29/11), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na 36. sjednici, održanoj dana 
02. studenog 2016. godine, d o n i j e l o   
je 
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O D L U K U 
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA 

 
 

Članak 1. 
 
 
I. Nagrada Općine Pisarovina 

dodjeljuje se: 
 

1. MARIJI MILATOVIĆ - za 
dostignuća i osobite rezultate u području 
sporta i tjelesne kulture; 

 
2. DAVIDU ŠAJNOVIĆU - za 

dostignuća i osobite rezultate u području 
sporta i tjelesne kulture; 

 
3. g. DANKU BRAIMU - za 

dostignuća i osobite rezultate u području 
sporta i tjelesne kulture; 

 
4. gđi. BRANKI SMOLKOVIĆ 

CEROVSKI – za doprinos od osobitog 
značaja u području kulture; 

 
5. g. STJEPANU ŽUNCU – za 

postignute iznimne rezultate u proizvodnji 
meda; 

 
6. NOGOMETNOM KLUBU 

JAMNICA, PISAROVINA - za doprinos od 
osobitog značaja u području sporta i 
tjelesne kulture; 

 
7. MJESNOM ODBORU 

PISAROVINA – za iznimne aktivnosti i 
suradnju s Općinom u realizaciji 
infrastrukturnih projekata; 

 
8. OPG-u JELENA GRČEVIĆ – za 

osvojeno I. mjesto kao najbolji OPG – 
mlada nada 

 
 

II. Zahvalnica Općine Pisarovina 
dodjeljuje se: 

 
1. g. SRETENU JURIĆU -  

za uspješnu suradnju i 
izniman doprinos 
gospodarskom razvoju 
Općine Pisarovina 

 
2. g. IVANU NESTIĆU 

MLAĐEMU – za izradu 
umjetničkog djela 
„korpus Isusa“ na 
groblju Jamnica 
Pisarovinska 

 

3. KLESARSTVU NESTIĆ 
d.o.o. – za uspješnu 
suradnju na uređenju 
memorijalnog trga na 
groblju Jamnica 
Pisarovinska 

 

4. LJEVAONICI 
UMJETNINA „UJEVIĆ“ 
– za doprinos u izradi 
korpusa Isusa na križu 
za memorijalni trg na 
groblju Jamnica 
Pisarovinska 

 

 
Članak 2. 

 
Javna priznanja iz prethodnog 

članka biti će javno uručena na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća 11. studenog 
2016. godine u povodu dana Općine 
Pisarovina. 

 
Članak 3. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

 
KLASA:021-05/16-01/36 
URBROJ:238/21-01-16-6 
U Pisarovini, 02. studenog 2016. godine  
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
 

Na temelju članka 9. stavka 2. 
Zakona o pogrebničkoj djelatnosti 
(“Narodne novine” broj 36/15) 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 36. sjednici, održanoj 
dana 02. studenog 2016. godine, donijelo 
je 

  

  

ODLUKU 
o određivanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju  

iz proračuna Općine Pisarovina 

 

 

Članak 1.  

 

Ovom se Odlukom određuju 
poslovi prijevoza pokojnika koji se 
financiraju iz Proračuna Općine Pisarovina 
(u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i 
postupak provedbe javnog natječaja te 
obvezni sadržaj ugovora o povjeravanju 
obavljanja navedenih poslova.  

  

Članak 2. 

 

Pod poslovima prijevoza pokojnika 
koji se financiraju iz Proračuna Općine 
podrazumijevaju se poslovi preuzimanja i 
prijevoza umrle osobe ili posmrtnih 
ostataka osobe za koju nije moguće 
utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od 
mjesta smrti, odnosno od mjesta na kojem 
se nalaze posmrtni ostaci osobe, na 

području općine Pisarovina pa do 
nadležne patologije ili sudske medicine. 

  

Članak 3. 

 

Općina će sklopiti ugovor o 
povjeravanju poslova preuzimanja i 
prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu: 
ugovor o povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika) s najpovoljnijim ponuditeljem na 
temelju provedenog javnog natječaja (u 
daljnjem tekstu: natječaj). 

Odluku o raspisivanju natječaja te 
odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
na temelju provedenog natječaja donosi 
Općinski načelnik Općine (u daljnjem 
tekstu: Općinski načelnik). 

Natječaj se provodi prikupljanjem 
pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. 

Natječaj provodi povjerenstvo koje 
se sastoji od tri člana koje imenuje 
Općinski načelnik. 

Natječaj se provodi javnim 
otvaranjem pristiglih ponuda. 

 

Članak 4. 

 

Tekst natječaja utvrđuje Općinski 
načelnik. 

Postupak i uvjeti natječaja 
objavljuju na web stranicama Općine te se 
ističu na oglasnoj ploči Općine. 

Tekst natječaja iz stavka 1. ovoga 
članka sadrži naročito sljedeće: 

1. opis predmeta natječaja, 
2. podatak o tome da se prijevoz 

pokojnika obavlja u vremenu od 0,00 
do 24,00 sata tijekom svakog dana 
kalendarske godine, 

3. rok za podnošenje ponude na 
natječaj, 

4. vrijeme i mjesto javnog otvaranja 
ponuda, 

5. rok u kojem je odabrani ponuditelj 
dužan sklopiti ugovor o povjeravanju 
poslova prijevoza pokojnika, 

 



07. studenog 2016.     SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA    Br. 8/16 – str. 5 
 
 

5 
 

 

6. razdoblje na koje se sklapa ugovor o 
povjeravanju poslova prijevoza 
pokojnika, 

7. odredbu da na natječaju ne može 
sudjelovati ponuditelj:  
– koji nije ishodio rješenje o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti sukladno 
zakonu kojim se uređuje obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, 
– koji nije registriran za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, 
– koji na dan zaključenja natječaja 
ima dug prema Općini po bilo kojem 
osnovu, osim ako je sa Općinom 
regulirao plaćanje duga ili kada 
ponuditelj istodobno prema Općini 
ima dospjelo nepodmireno 
potraživanje u iznosu koji je jednak ili 
veći od duga ponuditelja, 
– koji na dan zaključenja natječaja 
ima dospjelih nepodmirenih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako mu 
prema posebnom zakonu plaćanje 
tih obveza nije dopušteno ili je 
odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza (npr. u postupku 
sklapanja predstečajne nagodbe), 
– koji je kao fizička osoba ili kao 
odgovorna osoba u pravnoj osobi 
pravomoćno osuđena za kaznena 
djela i/ili prekršaje sukladno zakonu 
kojim se uređuje pogrebnička 
djelatnost. 

Tekst natječaja može sadržavati i druge 
uvjete i podatke u svezi prijevoza 
pokojnika. 

 

Članak 5.  

 

Pisana ponuda za sudjelovanje na 
natječaju mora sadržavati: 

1. presliku važećeg rješenja o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti, 

2. presliku rješenja o upisu u sudski 
registar za pravne osobe odnosno 
obrtni registar za fizičke osobe ili 
drugi odgovarajući dokaz pravne 

sposobnosti (ne stariji od 30 dana od 
dana objave natječaja), 

3. presliku potvrde nadležne Porezne 
uprave o stanju duga ili važećeg 
jednakovrijednog dokumenta izdanog 
od nadležnog tijela države sjedišta 
ponuditelja ili odgovarajuću izjavu 
osobe ovlaštene za zastupanje 
ponuditelja za slučaj da se u državi 
sjedišta ponuditelja ne izdaju 
navedena potvrda ili dokument (ne 
stariji od 30 dana od dana objave 
natječaja), 

4. uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje 
o neizricanju prekršajnih kazni za 
fizičku osobu ponuditelja ili 
odgovornu osobu u pravnoj osobi 
ponuditelja, odgovarajući izvod iz 
kaznene i prekršajne evidencije 
države sjedišta ponuditelja ili 
odgovarajuću izjavu osobe ovlaštene 
za zastupanje ponuditelja za slučaj 
da se u državi sjedišta ponuditelja ne 
izdaje navedeni izvod (ne stariji od 
30 dana od dana objave natječaja),  

5. izjavu osobe ovlaštene za zastupanje 
ponuditelja o spremnosti na 
zaprimanje poziva mrtvozornika u 
vremenu od 0,00 do 24,00 sata 
tijekom svakog dana kalendarske 
godine te o mogućnosti preuzimanja 
umrle osobe ili posmrtnih ostataka 
najkasnije u roku od dva sata od 
primitka poziva, 

6. ponuđenu naknadu za poslove 
prijevoza pokojnika iskazanu po km, 

7. ostalu dokumentaciju koju je 
ponuditelj obvezan podnijeti 
sukladno uvjetima iz natječaja.  

  

  

Članak 6.  

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat 
će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih 
uvjeta iz natječaja, sadrži najniži iznos 
ponuđene naknade za poslove prijevoza 
pokojnika. 

U slučaju da dva ili više 
ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz 
natječaja, ponude jednaki iznos naknade 
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za poslove prijevoza pokojnika, pravo 
prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda 
ranije zaprimljena u Općini. 

   

Članak 7.  

 

Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude na temelju provedenog natječaja 
donosi Općinski načelnik. 

Na temelju odluke iz stavka 1. 
ovoga članka, Općina i odabrani ponuditelj 
sklapaju ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od 
dana donošenja odluke. 

Ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika u ime Općine sklapa 
Općinski načelnik na vrijeme od 2 (dvije) 
godine. 

Ugovor iz stavka 3. ovoga članka 
osobito sadrži: 

–  ugovorne strane, 

–  ugovorene poslove, 

–  vrijeme na koje je ugovor 
sklopljen, 

–  naknadu za poslove prijevoza 
pokojnika iskazanu po km, 

–  odredbu o prestanku ugovora, 

– odredbu o spremnosti odabranog 
ponuditelja na zaprimanje poziva 
mrtvozornika  

tijekom 24 sata svakoga dana kalendarske 
godine te o mogućnosti za preuzimanje 
umrle osobe ili posmrtnih ostataka 
najkasnije u roku od dva sata od primitka 
poziva. 

   

  

Članak 8.  

 

Ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika prestaje: 

– istekom vremena na koje je 
sklopljen, 

– smrću fizičke osobe odnosno 
prestankom pravne osobe 
pogrebnika, 

– otkazom ugovora od strane 
Općine, 

– sporazumom Općine i 
pogrebnika o raskidu ugovora, 

– raskidom ugovora od strane 
pogrebnika.  

  

Članak 9.   

 

U slučaju da pogrebnik ne obavlja 
poslove u skladu sa sklopljenim ugovorom 
ili da prestane ispunjavati uvjete za 
obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina 
će otkazati ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika i prije isteka vremena 
na koji je sklopljen. 

Ugovor o povjeravanju poslova 
prijevoza pokojnika smatra se otkazanim 
istekom roka od 30 dana od dana 
upućivanja pisane obavijesti o otkazu 
ugovora pogrebniku. 

 

Članak 10. 

  

Ova Odluka stupa na snagu 
osmoga dana od dana objave u 
“Službenim novinama Općine Pisarovina”. 

 

KLASA:021-05/16-01/36 
URBROJ:238/21-01-16-8 
Pisarovina, 02. studeni 2016. Godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA PISAROVINA 

Pisarovina, Trg S. Radića 13 

 
KLASA:021-05/16-01/36 
URBROJ:238/21-01-16-12 
Pisarovina, 02. studeni 2016. godine  
 

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 36. 

sjednici održanoj dana 02. studenog 2016. 

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 16/2016) od dana 

19. veljače 2016. godine, radi prodaje 

građevinskog zemljišta u poduzetničkoj 

zoni Pisarovina, ukupne površine 24 ha 47 

a 19 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: -  

ŠTRLJIĆ d.o.o. za trgovinu i 

usluge, OIB: 24054659578, MBS 

080848321, Žitnjak Martinci 1. odvojak 

7.a, 10000 Zagreb  

za kupnju zemljišta  u površini od 

2.441 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. 

  

       III. 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 08. veljače 2016. godine 

(KLASA: 021-05/16-01/29; URBROJ: 

238/21-01-16-3), javni natječaj koji je 

objavljen na oglasnim stranicama 

(„Narodne novine„ broj 16/2016) od dana 

19. veljače 2016. 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. 
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    Ukupna površina građevinskog 

zemljišta koja je bila predmet natječaja 

iznosila je 24 ha 47 a 19 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 
02.11.2016. godine od strane 
tročlanog Povjerenstva 
imenovanog od strane Općinskog 
vijeća, po redoslijedu  zaprimanja: 

      

 

1. ŠTRLJIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge, 

OIB: 24054659578, MBS 080848321, 

Žitnjak Martinci 1. odvojak 7.a, 10000 

Zagreb  

 

- za kupnju zemljišta  u površini od 

2.441 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; ŠTRLJIĆ d.o.o. 

za trgovinu i usluge, OIB: 24054659578, 

MBS 080848321, Žitnjak Martinci 1. 

odvojak 7.a, 10000 Zagreb; za kupnju 

zemljišta  u površini od 2.441 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. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Tomo Smolković, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 
 

 
Na temelju članaka  6. i 117. 

Zakona o socijalnoj skrbi   („Narodne 

novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)  

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 36. 

sjednici,  održanoj  dana 02. studenog 

2016. godine, d o n i j e l o   je  

 

ODLUKU 

O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi  

(u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 

prava  iz socijalne skrbi koje osigurava  

Općina Pisarovina (u daljnjem tekstu: 

Općina) propisana zakonom kojim se 

uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: 

Zakon) te prava iznad tih standarda 

propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova 

ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i 

postupak za ostvarivanje tih prava. 

 

Sredstva za ostvarivanje pomoći 

propisanih  Zakonom osiguravaju se u 

proračunu Općine, a sredstva za pomoći 

utvrđene ovom Odlukom iznad standarda 

propisanog Zakonom osiguravaju se u 

proračunu Općine sukladno Programu 
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javnih potreba i proračunskim 

mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

 

Članak 2. 

 Prava iz socijalne skrbi  utvrđena 

ovom Odlukom  ne mogu se ostvariti na 

teret Općine ukoliko je zakonom ili drugim 

propisom određeno  da se ta prava 

ostvaruju prvenstveno na teret Republike 

Hrvatske, te drugih  pravnih ili fizičkih 

osoba.  

Članak 3. 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena 

ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim 

državljanima koji imaju prebivalište na 

području Općine Pisarovina. 

Iznimno, pojedina prava iz socijalne skrbi 

utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se 

hrvatskim državljanima koji imaju 

prebivalište na području Općine u 

određenom vremenskom razdoblju, 

sukladno ovoj Odluci. 

 

Članak 4. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem 

prava iz socijalne skrbi propisane ovom 

Odlukom obavljaju: Jedinstveni upravni 

odjel  Općine Pisarovina (u daljnjem 

tekstu: Jedinstveni upravni odjel), Odbor 

za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: 

Odbor) i Općinski načelnik Općine 

Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinski 

načelnik).   

Poslove ili dio poslova u vezi s 

ostvarivanjem prava utvrđenih ovom 

Odlukom, Općinski načelnik može povjeriti 

Centru za socijalnu skrb Jastrebarsko (u 

daljnjem tekstu: Centar) ili javnoj ustanovi 

koja obavlja djelatnost predškolskog 

odgoja te osnovnog  obrazovanja, na 

temelju ugovora. 

Broj korisnika koji mogu ostvariti 

pojedina prava iz socijalne skrbi propisana 

ovom Odlukom može biti ograničen ovisno 

o stanju sredstava u proračunu Općine, 

osim u slučaju ostvarivanja prava iz 

socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom 

obavezna. 

 

Članak  5. 

 Izrazi  koji se koriste u ovoj Odluci 

za osobu u muškom rodu su neutralni i 

odnose  se na muške i ženske osobe. 

 

II.  PRAVA  IZ  SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak  6. 

 Pod uvjetima i u opsegu utvrđenim 

ovom odlukom, Općina utvrđuje sljedeće 

vrste prava i pomoći socijalne skrbi:  

1. Pravo na naknadu za troškove 
stanovanja 

2. Pravo na naknadu za trošak 
ogrijeva  

 3.   Pravo na jednokratnu naknadu 

4.   Pravo na novčanu naknadu za 

opremu novorođenog djeteta 

5.  Pravo na sufinanciranje troška 

prehrane učenika osnovne škole V. 

Nazor, Pisarovina 

6.  Pravo na sufinanciranje nabave 

udžbenika učenicima osnovne 

škole V. Nazor, Pisarovina 

7.   Pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza studentima 

8.   Pravo na učeničke i studentske 

stipendije 

9.   Pravo na sufinanciranje troška 

prijevoza osobama s invaliditetom 

10.   Pravo na jednokratnu novčanu 

pomoć umirovljenicima 
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11.  Pravo na sufinanciranje troška 

boravka djeteta u Dječjem vrtiću 

Potočić Pisarovina 

12.   Pravo na podmirenje 

pogrebnih troškova 

13.   Pravo na korištenje programa 

„Pomoć u kući“  

14.   Drugi oblici pomoći  

 Pomoći iz stavka 1., točke 1. i 2. 

ovog članka utvrđene su sukladno 

Zakonu. 

Pomoći iz stavka 1. točaka 3. do 

14. ovog članka ostvarivati  će se  

sukladno proračunskim mogućnostima 

Općine za tekuću godinu. 

 

III. UVJETI  I NAČIN 

OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE 

SKRBI 

 

1. Pravo na naknadu za troškove 

stanovanja 

 

Članak  7. 

 Troškovi stanovanja u smislu ove 

Odluke odnose se na najamninu, 

komunalnu naknadu, električnu energiju, 

plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge 

troškovi stanovanja u skladu s posebnim 

propisima. 

 Pravo na naknadu za troškove 

stanovanja priznaje se korisniku 

zajamčene minimalne naknade, i to 

mjesečno, do iznosa polovice iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate 

samcu, odnosno kućanstvu utvrđene 

Zakonom. 

 Visinu iznosa naknade za troškove 

stanovanja priznate samcu, odnosno 

kućanstvu, za svaku godinu utvrđuje 

Općinski načelnik posebnim aktom. 

Svi poslovi vezani za ostvarivanje prava 

na naknadu za troškove stanovanja za 

korisnike koji na to ostvaruju pravo 

Općinski načelnik može povjeriti Centru za 

socijalnu skrb Jastrebarsko. 

Međusobna prava, obveze i 

odgovornosti između Općine i Centra za 

socijalnu skrb Jastrebarsko utvrditi će se 

ugovorom. 

 

 

2. Pravo na naknada za trošak 

ogrijeva 

Članak 8. 

 Korisniku zajamčene minimalne 

naknade koji se grije na drva priznaje se 

pravo na naknadu za troškove ogrjeva na 

način da mu se jednom godišnje osigura 3 

m³ drva ili odobri novčani iznos za 

podmirenje troška ogrijeva u visini koju 

svojom odlukom odredi nadležno tijelo 

Zagrebačke županije.  

 Radi osiguranja sredstava za 

troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, 

Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev s 

podacima o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade koji se griju na drva 

nadležnom upravnom tijelu Zagrebačke 

županije najkasnije do rujna tekuće godine 

za sljedeću godinu. 

 

3. Pravo na jednokratnu naknadu 

Članak 9. 

 Jednokratna naknada može se 

odobriti  samcu ili kućanstvu koje zbog 

trenutačnih materijalnih teškoća nije u 

mogućnosti podmiriti osnovne životne 

potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja 

djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, 

elementarne nepogode i slično, a prema 

ocjeni Odbora za socijalnu skrb. 
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Zahtjevu stranke prilažu se sljedeće 

isprave: 

- Uvjerenje o prebivalištu ili presliku 
osobnih iskaznica za sve članove 
kućanstva, 

- potvrde o visini prihoda članova 
zajedničkog kućanstva koji 
ostvaruju prihode iz radnog 
odnosa, mirovine i dr. 

- ostalu dokumentaciju prema 
navodima iz zahtjeva (potvrda o 
nezaposlenosti, liječnička 
dokumentacija, dokaz o 
stambenom statusu, računi i dr.) 

- Presliku IBAN računa podnositelja 
Zahtjeva. 

 Jednokratna naknada iz stavka 1. 

ove Odluke, može se priznati zbog nabave 

osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave 

nužne odjeće i obuće ako ne postoji 

mogućnost da se nabava nužnih predmeta 

u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u 

suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 Jednokratna naknada može se 

odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili 

kao pravo na naknadu u naravi.  

 Jednokratna naknada može se 

odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično 

kad  Odbor za socijalnu skrb utvrdi da je to 

povoljnije za  korisnika  ili da on pomoć u 

novcu ne  koristi, odnosno  da postoji 

velika vjerojatnost da tu pomoć neće 

koristiti namjenski.  

 Istom korisniku jednokratna 

naknada može biti dodijeljena najviše dva 

puta godišnje, i to u najvišem 

pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kuna. 

Iznimno, u posebno opravdanim 

slučajevima, Općinsko vijeće može 

priznati uvećanu jednokratnu naknadu na 

prijedlog Općinskog načelnika. 

 

4. Pravo na novčanu naknadu za 

opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 10. 

 Pravo na novčanu naknadu za 

opremu novorođenog djeteta ostvaruje 

roditelj pod sljedećim uvjetima: 

- da novorođeno dijete ima 
prebivalište na području Općine 
Pisarovina, 

- da roditelji/samohrani roditelj 
novorođenog djeteta imaju/ima 
prebivalište na području Općine 
Pisarovina u trajanju od najmanje 6 
mjeseci prije rođenja djeteta, 

- da se zahtjev za priznanje prava 
na novčanu naknadu podnese u 
roku od šest mjeseci računajući od 
dana rođenje novorođenog djeteta. 
 

Uz ispunjeni Zahtjev moraju se 

priložiti sljedeće isprave u preslici: 

- presliku rodnog lista ili izvadka iz 
matice rođenih za novorođeno 
dijete, 

- presliku prijave prebivališta za 
novorođeno dijete, 

- presliku osobne iskaznice za oba 
roditelja/samohranog roditelja, 

- presliku IBAN računa roditelja – 
podnositelja zahtjeva, 

- u slučaju samohranog roditeljstva, 
izjavu o statusu samohranog 
roditelja 

 

Visinu iznosa novčane naknade za 

opremu novorođenog djeteta za svaku 

godinu  

posebnim aktom utvrđuje Općinski 

načelnik, sukladno sredstvima osiguranim 

u proračunu Općine Pisarovina. 

 

 Općinski načelnik može utvrditi 

različitu visinu iznosa, ovisno o tome 

stječe li se pravo na novčanu naknadu za 

prvo, drugo ili svako sljedeće novorođeno 

dijete u obitelji. 
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5. Pravo na sufinanciranje troška 

prehrane učenika osnovne škole V. 

Nazor,Pisarovina 

 

Članak 11. 

 Pravo na sufinanciranje troška 

prehrane u školskoj kuhinji osnovne škole 

V. Nazor Pisarovina ostvaruju svi učenici 

osnovne škole V. Nazor Pisarovina, koji 

imaju prebivalište na području Općine 

Pisarovina i to u iznosu od 1 kn/obroku, 

prema popisu koji dostavlja osnovna 

škola. 

 Pravo na besplatnu prehranu u 

školskoj kuhinji osnovne škole V. Nazor 

Pisarovina imaju učenici navedene škole, 

koji imaju prebivalište na području općine 

Pisarovina te ostvaruju jedan od sljedećih 

uvjeta: 

- djeca čiji su roditelji korisnici 
zajamčene minimalne naknade pri 
Centru za socijalnu skrb 
Jastrebarsko; 

- djeca čija su oba roditelja 
nezaposlena; 

- treće i svako daljnje dijete iz obitelji 
sa troje i više djece koja se 
redovno školuju, ako  

njihova obitelj po članu kućanstva ne 

ostvaruje prihod veći od 1.650,00 kuna 

mjesečno. 

Pravo na besplatnu prehranu 

ostvaruje se temeljem Zahtjeva kojem se 

prilažu dokazi, kao što su izjava o broju 

članova kućanstva, preslika Rješenje 

Centra za socijalnu skrb, potvrda Porezne 

uprave o visini prihoda svih punoljetnih 

članova kućanstva za zadnjih 6 mjeseci i 

sl., a koji se podnose navedenoj osnovnoj 

školi. 

Osnovna škola V. Nazor Pisarovina 

dužna je Općini Pisarovina dostaviti popis 

učenika koji ispunjavaju navedene kriterije.  

Odluku o sufinanciranju prehrane 

učenika osnovne škole V. Nazor 

Pisarovina donosi Općinski načelnik na 

temelju prethodno utvrđenih kriterija. 

 

6.  Pravo na sufinanciranje nabave 

udžbenika učenicima osnovne škole V. 

Nazor, Pisarovina 

 

Članak 12. 

Učenicima osnovne škole V.Nazor 

Pisarovina može se odobriti sufinanciranje 

troška nabave udžbenika sukladno 

programu javnih potreba i raspoloživim 

sredstvima u proračunu Općine 

Pisarovina, pod uvjetima, na način i u 

visini utvrđenoj posebnim aktom 

Općinskog načelnika. 

  

7. Pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza studentima 

 

Članak 13. 

Pravo na sufinanciranje cijene javnog 

cestovnog prijevoza ostvaruju redovni 

studenti 1., 2., 3., 4., 5., 6. godine fakulteta 

te apsolventi (do 6. mjeseci)  koji imaju 

prebivalište na području Općine 

Pisarovina.  

 

 Način ostvarivanja prava na 

sufinanciranje cijene javnog cestovnog  

prijevoza regulirati će se ugovorom 

između Općine Pisarovina i prijevoznika 

koji obavljaju uslugu javnog cestovnog 

prijevoza na području Općine Pisarovina. 

 

 Visinu iznosa sufinanciranja cijene 

prijevoza za svaku školsku godinu 

određuje Općinski načelnik, sukladno 

sredstvima osiguranim u proračunu 

Općine Pisarovina. 
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8. Pravo na učeničke i 

studentske stipendije 

Članak  14. 

 Općina godišnje dodjeljuje 

stipendije učenicima srednjih škola te 

studentima. 

Odluku o dodjeli stipendija donosi 

Općinski načelnik, na temelju kriterija i po 

prethodno provedenom postupku, pod 

uvjetima i na način utvrđen posebnom 

odlukom Općinskog načelnika. 

 

9.   Pravo na sufinanciranje 

troška javnog cestovnog 

prijevoza osobama s 

invaliditetom 

 

Članak 15. 

Pravo na sufinanciranje troška 

javnog cestovnog prijevoza osoba s 

invaliditetom u visini 100 % iznosa cijene 

mjesečne pokazne karte, ako to pravo ne 

ostvaruju po drugoj osnovi, imaju: 

- umirovljenici, koji primaju mirovinu 
do visine iznosa neoporezivog 
dijela plaće u RH, pod uvjetom da 
imaju tjelesno oštećenje 80 % i 
više; 

- osobe koje nisu zaposlene, pod 
uvjetom da imaju tjelesno 
oštećenje 80 % i više. 
Način ostvarivanja prava na 

sufinanciranje cijene javnog 

cestovnog prijevoza  

regulirati će se ugovorom između Općine 

Pisarovina i prijevoznika koji obavljaju 

uslugu javnog cestovnog prijevoza na 

području Općine Pisarovina. 

  

10. Pravo na jednokratnu novčanu 

pomoć umirovljenicima 

 

Članak 16. 

 Umirovljenicima se može odobriti 

jednokratna novčana pomoć sukladno 

programu javnih potreba i raspoloživim 

sredstvima u proračunu Općine 

Pisarovina, pod uvjetima, na način i u 

visini utvrđenoj posebnim aktom 

Općinskog načelnika. 

 

11. Pravo na sufinanciranje 

troška boravka djeteta u Dječjem 

               vrtiću Potočić Pisarovina 

 

Članak 17. 

 Pravo na sufinanciranje troška 

boravka djeteta u Dječjem vrtiću Potočić 

Pisarovina može ostvariti korisnik pod 

uvjetima, na način i u visini utvrđenim 

Mjerilima o načinu i uvjetima financiranja 

dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, a u 

skladu s osiguranim sredstvima u 

proračunu Općine Pisarovina. 

 

 

12. Pravo na podmirenje pogrebnih 

troškova 

 

Članak 18. 

 Pomoć za podmirenje pogrebnih 

troškova može se odobriti za pogreb 

osobe koja je imala prebivalište na 

području Općine Pisarovina u slučaju kada 

pokojnik nema nasljednika te pravo na 

podmirenje pogrebnih troškova ne 

ostvaruje po drugoj osnovi. 

Troškovi se podmiruju u visini 

osnovne pogrebne opreme i troškova 

ukopa na temelju ispostavljenog računa. 
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 Ukoliko se naknadno pojave 

nasljednici, Općina Pisarovina je dužna 

poduzeti sve mjere naplate radi povrata 

neosnovano plaćenog u proračun Općine 

Pisarovina. 

13. Pravo na korištenje programa 

„Pomoć u kući“ 

 

Članak 19. 

Općina Pisarovina sufinancirati će 

program „Pomoć u kući“ koji ima za cilj 

podizanje kvalitete života pružanjem 

usluge organiziranja prehrane, obavljanja 

kućanskih poslova, održavanja osobne 

higijene te zadovoljavanja drugih 

svakodnevnih potreba starijim osobama 

koje žive u samačkim domaćinstvima te 

osobama kojima je zbog tjelesnog, 

mentalnog ili intelektualnog oštećenja ili 

trajnih promjena u zdravstvenom stanju 

prijeko potrebna pomoć druge osobe, pod 

uvjetom da njihova mjesečna primanja ne 

prelaze iznos od 3.500,00 kuna te da 

nemaju zaključene ugovore o doživotnom 

ili dosmrtnom uzdržavanju. 

Općinski načelnik će ugovorom 

povjeriti provođenje programa „Pomoć u 

kući“ pružatelju usluge koji ima licencu za 

pružanje socijalnih usluga pomoći u kući 

na području Općine Pisarovina, kojim će 

se detaljno regulirati prava i obveze 

ugovornih stranaka, u okviru sredstava 

predviđenih proračunom Općine 

Pisarovina za tu namjenu. 

 

14. Drugi oblici pomoći 

 

Članak 20. 

 Općina može osigurati sredstva u 

proračunu i za druge oblike pomoći kojima 

se neposredno ostvaruju socijalne potrebe 

stanovnika Općine Pisarovina, pod 

uvjetom da su planirane i utvrđene 

Programom javnih potreba na području 

Općine Pisarovina za tekuću godinu. 

 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA 

PRIZNAVANJE PRAVA 

        IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak  21. 

 Postupak za ostvarivanje prava iz 

socijalne skrbi utvrđenih  ovom Odlukom 

pokreće se  na zahtjev korisnika  ili po 

službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava 

propisanih ovom Odlukom pokreće se i na 

zahtjev bračnog druga, punoljetnog 

djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

 

Članak 22. 

 Zahtjev za ostvarivanje  prava 

odnosno pomoći iz socijalne skrbi podnosi 

se  Jedinstvenom upravnom odjelu  

Općine.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni 

priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze 

potrebne radi utvrđivanja  postojanja 

uvjeta potrebnih  za ostvarivanje prava  iz 

socijalne skrbi  (izjavu o  članovima 

zajedničkog domaćinstva, podatke o 

prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o 

nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, 

liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik  je  obvezan dati  istinite 

osobne podatke, podatke o svom prihodu i 

imovini, kao i drugim okolnostima o kojima 

ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i 

pisanom izjavom omogućiti njihovu 

dostupnost u postupku za priznavanje 

prava iz socijalne skrbi. 

 Za točnost podataka navedenih u 

zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno 
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naknada iz socijalne skrbi, korisnik 

odgovara materijalno i kazneno. 

 

 

Članak  23. 

 Ako ovom Odlukom nije propisano 

drugačije, o podnesenom zahtjevu za 

ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 

utvrđenih ovom Odlukom, odlučuje 

Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem. 

O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. 

ovoga članka odlučuje nadležno upravno 

tijelo Zagrebačke županije. 

 

Članak  24. 

 Korisnik je obvezan Jedinstvenom 

upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu 

činjenica koje utječu na ostvarivanje prava 

propisanih ovom Odlukom, u roku od 15 

dana od dana nastanka  promjene.  

 Ako se promijene okolnosti o 

kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava 

iz ove Odluke, donijeti će se novo rješenje, 

ukoliko ovom Odlukom nije drugačije 

određeno.  

 

 

Članak  25. 

 Jedinstveni upravni odjel, dužan je 

voditi evidenciju i dokumentaciju o 

ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 

propisanih ovom Odlukom. 

Jedinstveni upravni odjel ima pravo 

nadzirati koriste li se sredstva odobrena za 

ostvarivanje prava sukladno odredbama 

ove Odluke u svrhu za koju su 

namijenjena. 

 

Članak 26. 

 Korisnik koji je ostvario neko pravo 

iz socijalne skrbi propisano ovom 

Odlukom,   dužan je vratiti neosnovano 

primljenu naknadu, odnosno pomoć,  ako 

je:  

 - na temelju   neistinitih ili netočnih  

podataka za  koje je on ili njegov skrbnik 

znao ili  je morao znati da su neistiniti, 

odnosno  netočni ili  je na drugi 

protupravan način  ostvario pravo  koje mu  

ne pripada;  

- ostvario  pravo zbog toga što on ili 

njegov skrbnik nije prijavio  promjenu koja 

utječe na gubitak ili opseg prava za koju  

je on, odnosno njegov skrbnik, znao ili je 

morao znati. 

 U slučaju utvrđenja okolnosti iz 

stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni 

odjel pozvati će korisnika da neosnovano 

primljenu naknadu, odnosno pomoć, vrati 

u roku od 15 dana od dana zaprimljene 

obavijesti o utvrđenim okolnostima. 

Općinski načelnik može s 

korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i 

vremenu povrata neosnovano primljene 

naknade, odnosno pomoći, pri čemu se 

uzima u obzir imovinsko stanje i socijalni 

položaj korisnika. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 27. 

 Na pitanja koja nisu regulirana 

ovom Odlukom shodno se primjenjuju 

odredbe Zakona o socijalnoj skrbi.  

 

Članak 28. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“ 
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KLASA: 021-05/16-01/36 
URBROJ: 238/21-01-16-7 
Pisarovina, 02. studeni 2016. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

          Na temelju članka 17. stavak 1. 
točka 3. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 36. sjednici 
održanoj dana 02. studenog 2016. godine, 
donijelo je  
 

 
                       O D L U K U 

o sufinanciranju poslova obnove 
zemljišne knjige  

za k.o. Pisarovina II 
                                                      
 

Članak 1. 
 
Općina Pisarovina sufinancirati će 

poslove obnove zemljišne knjige za k.o. 
Pisarovina II, sukladno nacrtu Sporazuma 
o sufinanciranju poslova obnove zemljišne 
knjige za k.o. Pisarovina II. koji će sklopiti 
Ministarstvo pravosuđa i Općinski sud u 
Novom Zagrebu s jedne strane te Općina 
Pisarovina s druge strane. 

 
 

Članak 2. 
 
Nacrt Sporazuma o sufinanciranju 

poslova obnove zemljišne knjige za k.o. 

Pisarovina iz prethodnog stavka čini 
sastavni dio ove Odluke. 

 
 

Članak 3. 
 
Ovlašćuje se Općinski načelnik na 

potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove 
Odluke. 

Članak 4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:021-05/16-01/36 
UR.BROJ:238/21-01-16-5 
Pisarovina,  02. studeni 2016. godine          
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r.  

 

 

Na temelju članka 17. stavka 1., 
alineja 14. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13), a u svezi s člankom 
11. stavkom 2. Statuta Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 
2010. godine, Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na 
svojoj 36. sjednici održanoj dana 02. 
studeni 2016. godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Godišnjeg plana i 

programa  
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg 

vrtića 
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku 

godinu 2016/2017 
 
  

Članak 1. 
 
 Prihvaća se Godišnji plan i 
program odgojno-obrazovnog rada 
Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ za 
pedagošku godinu 2016/2017. 
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Članak 2. 
 

 Godišnji plan i program odgojno-
obrazovnog rada za pedagošku godinu 
2016/2017. čini sastavni dio ovog 
Zaključka.  
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“.    
 
 
KLASA: 021-05/16-01/36 
URBROJ: 238/21-01-16-4 
Pisarovina, 02. studeni 2016. godine
      
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE PISAROVINA 
Tomo Smolković,v.r. 
 

 

Na temelju članka 17. stavka 1., 
alineja 14. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13), a u svezi s člankom 
11. stavkom 2. Statuta Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 
2010. godine, Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na 
svojoj 36. sjednici održanoj dana 02. 
studeni 2016. godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o 

ostvarivanju  
plana i programa rada Dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku 

godinu 2015/16 
 
  

Članak 1. 
 
 Prihvaća se Godišnje izvješće o 
ostvarivanju plana i programa rada 

Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ za 
pedagošku godinu 2015/16. 
  
 

Članak 2. 
 

 Godišnje izvješće o ostvarivanju 
plana i programa rada za pedagošku 
godinu 2015/16. čini sastavni dio ovog 
Zaključka.  
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“.    
 
KLASA: 021-05/16-01/36 
URBROJ: 238/21-01-16-3 
Pisarovina, 02. studeni 2016. godine 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE PISAROVINA 
Tomo Smolković, v.r. 
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