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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 i 38/09, 153/09, 143/12 i 

152/14), i 17. st. 3. Statuta Općine 

Pisarovina  («Glasnik Zagrebačke 

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

Općinsko vijeće Općine Pisarovina  donosi 

na 29. sjednici održanoj  dana 08. veljače 

2016. slijedeću:   

                                                  

 O D L U K U 
 o raspisivanju javnog natječaja 

za prodaju  građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni  

Pisarovina 

 

I.  Općina Pisarovina raspisati će Javni 

natječaj čiji će predmet biti prodaja 

građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj 

zoni Pisarovina ukupne površine 24ha 47a 

19m2. Za raspisivanje natječaja ovlašćuje 

se Općinski  načelnik. 

 

II. Početna kupoprodajna cijena zemljišta 

određuje se u iznosima  6.00  i 12.00  

EUR-a za m2, preračunato u kune prema 

srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja 

natječaja u oglasniku Narodnih novina. 

Kupac  snosi porez na promet nekretnina i 

sve troškove kupoprodaje. 

 

      II.a Početna kupoprodajna cijena od 6 

EUR-a za m2, preračunato u kune prema 

srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja 

natječaja u oglasniku Narodnih novina, 

određuje se za slijedeće katastarske 

čestice ukupne površine 20ha 48a 69m2: 

 

-  k.č.br. 590/5 livada Kal  površine 1773 

m2; k.č.br. 590/6 livada Kal površine 2657 

m2: k.č.br. 590/10 livada Kal  površine 

1072 m2;  k.č.br. 590/13 livada Kal  

površine 982 m2; k.č.br. 590/14 oranica 

Kal površine 40 m2; k.č.br. 592/8 oranica 

Falatec površine 267 m2; k.č.br. 592/9 

oranica Falatec površine 491 m2; k.č.br. 

592/10 oranica Falatec površine 2133 m2, 

k.č.br. 593  pašnjak Falatec površine 313 

m2; k.č.br. 594/1  livada Falatec površine 

4352 m2;  k.č.br. 594/2, livada Falatec, 

površine 3266 m2;  k.č.br. 594/3 dio -  

livada Falatec površine 3176 m2;  k.č.br. 

594/5  livada Falatec površine 2176 m2; 

k.č.br. 595/1 livada Kal površine 1155 m2;  

k.č.br. 595/2 livada Kal površine 5014 m2; 

k.č.br. 595/3 livada Kal površine 1155 m2; 

k.č.br. 595/4 livada Kal površine 2309 m2; 

k.č.br. 596/1 oranica Kal površine 2064 

m2; k.č.br. 596/2 livada Kal površine 7035 

m2; k.č.br. 600/21 dio – livada Velika 

sjenokoša površine 5123m2; k.č.br. 

600/22 dio – livada Velika sjenokoša 

površine 4195 m2; k.č.br. 600/29 dio – 

oranica Velika sjenokoša površine 1986 

m2; 600/30 dio – livada Velika sjenokoša 

površine 1091 m2; k.č.br. 600/31 dio – 

livada Velika sjenokoša površine 1129 m2; 

k.č.br. 600/32 dio – Velika sjenokoša 

površine 1130 m2; k.č.br. 600/33 dio – 

livada Velika sjenokoša površine 1081 m2; 

k.č.br. 601/1 dio – oranica Tabla površine 

5165 m2: k.č.br. 601/14 livada Tabla 

površine 158 m2; k.č.br. 601/48 oranica 

Tabla površine 1726 m2; k.č.br. 601/51 

oranica Tabla I površine 701 m2; k.č.br. 

603/8  oranica Kal površine 9438 m2;  

k.č.br. 603/9 livada Kal površine 1949 m2; 

k.č.br. 603/10 oranica Jakšinje površine 

1680 m2; k.č.br. 605/7 oranica Tabla 

površine 572 m2;  k.č.br. 605/36 oranica 

Tabla  površine 3ha 9581 m2; k.č.br. 

605/38 dio - oranica Kal površine 5987 

m2; k.č.br. 605/59 oranica u Pisarovini, 

Poduzetnička zona površine 2ha 4090 m2; 

k.č.br. 638/20 – oranica Breg površine 

8609 m2; k.č.br. 638/21 – oranica Breg 

površine 1ha 4140 m2; k.č.br. 638/23 – 

oranica Breg  površine 309 m2; k.č.br. 

640/10 livada Široka površine 97 m2; 

k.č.br. 640/11 oranica Široka površine 
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1022 m2; k.č.br. 3460/10 put Jamnica 

površine 3730 m2; k.č.br. 1659 koja se 

prema novoj katastarskoj izmjeri sastoji od 

slijedećih katastarskih čestica iz stare 

katastarske izmjere: k.č.br. 764/2 oranica 

Široka površine 97 m2;  k.č.br. 766/1 

oranica Široka površine 3751 m2; k.č.br. 

767/1 oranica Široka površine 832 m2; 

k.č.br. 767/2 oranica Široka površine 2275 

m2; k.č.br. 768 – oranica Rosulja površine 

2574 m2; k.č.br. 769 oranica Rosulja 

površine 2182 m2; k.č.br. 770/1 oranica 

Šikara površine 2794 m2; k.č.br. 770/2 

oranica Šikara površine 1940 m2; k.č.br. 

771 oranica Šikara površine 4671 m2; 

k.č.br. 777 oranica Telečak površine 1314 

m2; k.č.br. 779 oranica Telečak površine 

1102 m2; k.č.br. 780/2 oranica Telečak 

površine 331 m2; k.č.br. 782/2 oranica 

Rosulja površine 68 m2; k.č.br. 783/2 

oranica Rosulja površine 68 m2; k.č.br. 

784/2 oranica Rosulja površine 25 m2; 

k.č.br. 842/2 oranica Mala šikara površine 

6 m2; k.č.br. 843/1 oranica Mala šikara 

površine 169 m2; k.č.br. 844/1 dio -  

oranica Gnojnik površine 3 m2; k.č.br. 

847/1 dio -  oranica Gnojnik površine 928 

m2; k.č.br. 854/4 oranica Sredak površine 

2652 m2; k.č.br. 3463/7 put Jamnica 

površine 842 m2; k.č.br. 3465/2 put 

Jamnica površine 126 m2. 

    

II.b. Početna kupoprodajna cijena od 12 

EUR-a za m2, preračunato u kune prema 

srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja 

natječaja u oglasniku Narodnih novina, 

određuje se za slijedeće katastarske 

čestice ukupne površine  3ha 9a 85m2: 

 

- k.č.br. 573/1 oranica Popovica površine 

1137 m2; k.č.br. 573/4 oranica Popovica 

površine 380 m2; k.č.br. 573/9 oranica 

Popovica površine 876 m2; k.č.br. 573/19 

oranica Popovica površine 266 m2; k.č.br. 

573/20 oranica Popovica površine 95 m2; 

k.č.br. 573/21 oranica Popovica površine 

50 m2; k.č.br. 575/3 livaca Falatec 

površine 1460 m2; k.č.br. 575/4 dio - 

oranica Greblica površine 2316 m2; k.č.br. 

575/8 dio - oranica Greblica površine 2378 

m2; k.č.br. 575/9 oranica Greblica Falatec 

površine 1915 m2; k.č.br. 575/10 oranica 

Greblica Falatec površine 1935 m2; k.č.br. 

575/13 livada Falatec površine 894 m2; 

k.č.br. 600/22 dio - livada Velika sjenokoša 

površine 3080 m2; k.č.br. 600/23 – livada 

Velika Sjenokoša dio površine 3360 m2; 

k.č.br. 600/28 dio - livada Velika sjenokoša 

površine 2691 m2; k.č.br. 600/29 dio - 

livada Velika sjenokoša površine 2542 m2; 

k.č.br. 600/30 dio - livada Velika sjenokoša 

površine 1059 m2;  k.č.br. 600/31 dio -  

livada Velika sjenokoša površine 1163 m2; 

k.č.br. 600/32 dio - livada Velika sjenokoša 

površine 1163 m2: k.č.br. 600/33 dio - 

livada Velika sjenokoša površine 1097 m2; 

k.č.br. 3460/2 dio – put  površine 1128 m2. 

 

III. Nekretnine iz točke II.a prodaju se  u 

svrhu izgradnje proizvodnih pogona i 

drugih poslovnih  prostora  svih vrsta 

gospodarskih djelatnosti, a zemljište pod 

II.b prodaje se u svrhu izgradnje poslovnih 

prostora pretežito uslužnih djelatnosti.  

Ponuditelji su obvezni ispuniti slijedeće 

kriterije: 

             1. Ponuditelji mogu biti isključivo 

fizičke osobe i pravne osobe registrirane 

za obavljanje gospodarske djelatnosti.  

             1.Ponuditelj ne može dostaviti 

ponudu za površinu manju od 2.000 m2. 

               2.Minimalna izgrađenost 

kupljene parcele mora iznositi 30 % njene 

ukupne površine; 

               3.  Rok za ishođenje lokacijske ili 

građevinske dozvole od strane kupca 

zemljišta iznosi 6 mjeseci od dana 

potpisivanja Predugovora o kupoprodaji 

zemljišta nakon čega se  potpisuje Ugovor 

o kupoprodaji zemljišta u kojem se 

primjenjuje srednji tečaj HNB na dan 

sklapanja Ugovora. 
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               4. Rok za dovođenje poslovnog 

prostora u funkciju obavljanja gospodarske 

djelatnosti  iznosi 2 godine od dana 

potpisivanja Ugovora o kupoprodaji 

zemljišta; 

               5.  Gospodarska djelatnost  koju 

obavlja kupac zemljišta mora biti ekološki 

sigurna i prilagođena europskim 

standardima.  

  

IV.   Kriterij za odabir je najviša ponuđena 

cijena. 

 

V.  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 koja je 

ponuđena ponudom ponuditelja koji ne 

ispunjava uvjet prebivališta ili sjedišta na 

teritoriju Općine. 

    

VI. Radi ozbiljnosti ponuda svaki ponuditelj 

je dužan uplatiti na žiro račun Općine  

jamčevinu u visini 10 %  ponuđene ukupne 

cijene, te  dostaviti dokaz o uplati iste. 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun  

Općine Pisarovina broj 

HR7123400091833100004 s pozivom na 

broj 68  7706 – OIB, uz naznaku „Jamstvo 

za ponudu“. Na jamčevinu se primjenjuju 

odredbe Zakona o obveznim odnosima 

koje se odnose na kaparu. 

          

VII. Svaki ponuditelj uz ponudu, osim 

zakonom predviđene dokumentacije mora 

dostaviti: 

-   Plan i program  izgradnje poslovnog 

objekta, 

-  način zbrinjavanja otpada 

- dokaz (izjava) o ekološkoj sigurnosti i 

prilagođenosti europskim standardima, 

ovjerena od Javnog bilježnika. 

 

VIII. Javni natječaj  objavit će se u 

„Narodnim Novinama“ i biti će stalno 

otvoren do 31. prosinca 2016. godine, do 

kada se mogu dostavljati ponude sa 

traženom  dokumentacijom. Pristigle 

ponude otvarat će se svakog prvog u 

mjesecu, od dana objave u navedenom 

glasilu. Ponude će otvarati i ocjenjivati  

Povjerenstvo Općine Pisarovina u sastavu 

:  

      1. Snježana Balić - predsjednik ; 

      2. Dragutin Grbiniček - član; 

      3. Ivan Špišić - član.  

  

IX. Općinsko vijeće zadržava pravo 

raspodjele zemljišta unutar Poduzetničke 

zone ovisno o površini kupljenog zemljišta, 

vrsti djelatnosti kupca i  ponuđenoj cijeni. 

  

X. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 

dana donošenja  a objavit će se u 

„Službenim novinama Općine Pisarovina “. 

          

KLASA: 021-05/16-01/29 

URBROJ: 238/21-01-16-3 

Pisarovina, 08. veljače 2016. 

 

                                                                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                 

                                                                            

Tomo  Smolković, v.r. 
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Na temelju članka 61. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 

15/15) članka 17. st.2. Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i 

Računskom planu („Narodne novine“ broj 

124/14 i 115/15) i članka 17. Statuta 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

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

Općinsko vijeće na 29. sjednici održanoj 

dana 08. Veljače 2016. godine donosi  

O D L U K U 

O PRIHVAĆANJU PRIJEDLOGA 

RASHODOVANJA I ISKNJIŽAVANJA 

DJEČJEG VRTIĆA CENTAR 

PISAROVINA IZ IMOVINE U 2015. 

GODINI 
 

Članak 1. 

             Ovom Odlukom prihvaća se 
prijedlog Povjerenstva za popis imovine, 
obveza i potraživanja od 15.01.2016. 
godine za rashodovanje i isknjižavanje 
Projektne dokumentacije za izgradnju 
Dječjeg vrtića Centar Pisarovina iz 
imovine, a koje je sastavni i neodvojivi dio 
ove Odluke. 

Članak 2. 

            Nalaže se računovodstvu  da 

odmah po stupanju na snagu ove Odluke 

navedenu dugotrajnu imovinu – Projektnu 

dokumentaciju za Dječji vrtić Centar 

Pisarovina isknjiži iz imovine Općine 

Pisarovina s datumom 31.12.2015. 

godine. 

Članak 3. 

          Ova Odluka stupa na odmah, a 

objaviti će se u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/16-01/29 

URBROJ: 238/21-01-16-4 

Pisarovina, 08. veljače 2016. 

 

                                                                                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                                                                                                                           

Tomo Smolković, v.r. 

Na temelju članka 17., stavak 1., 
podstavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 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 29. sjednici, 
održanoj dana 08. veljače 2016. godine, 
donosi 
 

ANALIZU 
 stanja sustava civilne zaštite  

Općine Pisarovina u 2015. godini 
 

I. UVOD 
 

Sustav civilne zaštite, sukladno 
članku 5., stavku 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima 
se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj 
i djelovanje svih dijelova sustava civilne 
zaštite i način povezivanja institucionalnih i 
funkcionalnih resursa sudionika koji se 
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 
te zaštite i spašavanja građana, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 
teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 
terorizma i ratnih razaranja. 

Općina Pisarovina dužna je 
organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, 
razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite. 

Člankom 17., stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite definirano je da 
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog 
tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine 
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Sustav civilne  zaštite na području 
Općine Pisarovina organiziran je i provodi 
se sukladno odredbama Zakona o sustavu 
civilne zaštite, Zakona o zaštiti od požara 
(NN 92/10), Zakona o vatrogastvu (NN 
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 
38/09 i 80/10), Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 
174/04) te propisima donesenim temeljem 
navedenih zakona. 

 
II. PLANSKI DOKUMENTI 
1. Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina je dana 13. travnja 2011. 
godine donijelo Procjenu ugroženosti 
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).  

Temeljem članka 17., stavak 1., 
podstavak 2. Zakona , predstavničko tijelo, 
na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne 
i područne samouprave, donosi procjenu 
rizika od velikih nesreća umjesto Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća.  

Člankom 97., stavak 1. Zakona, 
jedinice lokalne i područne samouprave 
dužne su donijeti procjenu rizika od velikih 
nesreća u roku od dvije godine od dana 
stupanja na snagu pravilnika iz članka 49., 
stavka 2. Zakona. 

Procjene ugroženosti i planovi 
zaštite i spašavanja jedinica lokalne i 
područne samouprave doneseni na 
temelju Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

 
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, URBROJ: 
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 

 

Udruge od značaja za zaštitu i 
spašavanje: 

1. 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 
 

2.   Savez športskih ribolovnih udruga 
Općine Pisarovina sa 3 kluba:  
 a) „Smuđ“ – Donja Kupčina 
 b) „Som“ – Pisarovina 
 c) „Sredičko“ – Lijevo Sredičko
      
3.   Lovačke udruge:   
   a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 
   b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 
   c) „Srnjak“ – Bratina 
   d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 
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   e) „Golub“ - Pisarovina 
III. OPERATIVNE SNAGE 
Sukladno članku 20., stavak 1. 

Zakona, mjere i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite provode sljedeće operativne snage 
sustava civilne zaštite: 
a) stožeri civilne zaštite 
b) operativne snage vatrogastva 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog 
križa 
d) operativne snage Hrvatske gorske 
službe spašavanja 
e) udruge 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
g) koordinatori na lokaciji 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
 
 

STOŽER ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

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 spremnosti za 
izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja. 
 

Zakonom je predviđeno da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave više ne osniva stožer, već 

izvršno tijelo temeljem članka 20., stavak 
1. Zakona osniva stožer civilne zaštite i 
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i 
članove stožera od predstavnika 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
upravnih tijela jedinice lokalne 
samouprave i drugih pravnih osoba  od 
osobite važnosti za sustav civilne zaštite 
jedinice lokalne samouprave. 
 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
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.). 
 

VATROGASTVO 
Za provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite 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: 

201 član s položenim vatrogasnim 
ispitom i to: 

3 viša vatrogasna časnika 
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11 vatrogasnih časnika I. klase 
17 vatrogasna časnika 
38 vatrogasnih dočasnika I. klase 
12 vatrogasnih dočasnika 
50 vatrogasaca I. klase 
70 vatrogasaca 

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 2015. godine odazivale 
su se i uspješno provodile zahtjevne 
intervencije. 
 
 

UDRUGE GRAĐANA OD 
ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU 

Za izvršenje zadaća u civilnoj zaštiti 
angažiraju se kao dio operativnih snaga 
službe i postrojbe pravnih osoba i udruga 
građana koje civilnu zaštitu obavljaju kao 
dio svojih redovnih aktivnosti. Na području 
Općine mogu se angažirati u aktivnostima 
civilne zaštite: 

- Lovačka društva i udruge 
a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 
b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 
c) „Srnjak“ – Bratina 
d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 
e) „Golub“ – Pisarovina 
 
 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 
KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje se 
civilnom zaštitom bave u okviru redovne 
djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava 
civilne zaštite na području Općine. Službe 
i pravne osobe koje imaju zadaću u 
sustavu civilne  zaštite imaju obvezu 
uključivanja u sustav civilne zaštite kroz 
redovnu djelatnost. 

Posebno možemo naglasiti  ulogu i 
aktivnost prilikom angažiranja na 
poslovima civilne zaštite 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 
 

IV. ELEMENTARNE NEPOGODE 
Na području Općine Pisarovina u 

promatranom periodu župan Zagrebačke 
županije proglasio je stanje elementarne 
nepogode – poplave na području Općine 
Pisarovina dana 28.05.2015. godine 
(KLASA: 021-04/15-22/06, 
URBROJ:238/1-03-15-03) i dana 
23.10.2015. (KLASA: 021-04/15-22/09, 
URBROJ: 238/1-03-15-03). 

 
V. EPIDEMIOLOŠKE I 

SANITARNE NESREĆE 
Na području Općine Pisarovina nije 

bilo ugroza od epidemioloških i sanitarnih 
nesreća. Na dijelu Općine Pisarovina 
provedeno je preventivno tretiranje 
komaraca. 

 
VI. ZAKLJUČNE OCJENE 
Razmatrajući stanje civilne zaštite 

na području Općine Pisarovina može se 
konstatirati da su sve mjere, radnje i 
postupci subjekata uključenih u sustav 
civilne zaštite provedeni sukladno 
zakonskim i drugim propisima. 

S obzirom na brojne zadaće koje 
su novim Zakonom stavljene u nadležnosti 
izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave 
(članak 17., stavak 3.“Izvršno tijelo jedinice 
lokalne samouprave izvršava sljedeće 
zadaće: 
– donosi plan djelovanja civilne zaštite 
– donosi plan vježbi civilne zaštite 
– priprema i dostavlja predstavničkom 
tijelu prijedlog odluke o određivanju 
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pravnih osoba od interesa za sustav 
civilne zaštite i prijedlog odluke o 
osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– kod donošenja godišnjeg plana nabave 
u plan uključuje materijalna sredstva i 
opremu snaga civilne zaštite 
– donosi odluke iz svog samoupravnog 
djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i 
financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno 
usvojenim smjernicama i planu razvoja 
sustava civilne zaštite 
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća 
i redovito ažurira procjenu rizika i plan 
djelovanja civilne zaštite 
– osigurava uvjete za premještanje, 
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 
izvršavanje zadaća u provedbi drugih 
mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 
građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša 
– osigurava uvjete za raspoređivanje 
pripadnika u postrojbe i na dužnost 
povjerenika civilne zaštite te vođenje 
evidencije raspoređenih pripadnika 
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje 
baze podataka o pripadnicima, 
sposobnostima i resursima operativnih 
snaga sustava civilne zaštite 
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih 
osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koordinira 
djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite osnovanih za područje te 
jedinice u velikim nesrećama i 
katastrofama uz stručnu potporu 
nadležnog stožera civilne zaštite. 
Izvršno tijelo jedinice područne 
(regionalne) samouprave, pored poslova 
navedenih u stavku 3. ovog članka, donosi 
vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju 
nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku 
od godine dana od dana primitka odluke 
Državne uprave o obvezi izrade vanjskog 
plana za postrojenje ili industrijsku zonu. 
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan 
dužni su se osposobiti za obavljanje 

poslova civilne zaštite u roku od šest 
mjeseci od stupanja na dužnost, prema 
programu osposobljavanja koji provodi 
Državna uprava.“) potrebno je Planom 
razvoja sustava civilne zaštite Općine 
Pisarovina za 2016. godinu propisati 
izvršenje istih te usklađenje s novim 
Zakonom o sustavu civilne zaštite. 

Procjenjuje se da je neophodan 
daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti 
djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 
osiguranje sredstava za njihovo 
opremanje sukladno internim propisima te 
razvojnim programima. 

 
KLASA:021-05/16-01/29 
URBROJ:238/21-01-16-5 
Pisarovina, 08. veljače 2016. godine 
 
PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća 
 
Tomo Smolković, v.r. 
 

 

 

Na temelju članka 17., stavak 1., 
podstavak 1. Zakona o sustavu civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) 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 29. sjednici, 
održanoj dana 08. veljače 2016. godine, 
donosi 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE 
PISAROVINA  

U 2016. GODINI 
 

I. UVOD 

Člankom 17., stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite definirano je da 
predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog 
tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, u postupku 
donošenja proračuna razmatra i usvaja 
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godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i 
usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Analize o stanju sustava 
civilne zaštite na području Općine Pisarovina,  
a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedicama većih nesreća i katastrofa, 
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, 
okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, 
materijalnih dobara te okoliša kao i 
ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava 
civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i 
zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, 
udruga građana od značaja za zaštitu i 
spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Pisarovina 
za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan 
razvoja sustava civilne zaštite).  

Plan razvoja sustava civilne zaštite 
Općine odnosi se na sljedeće: 

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
OPĆINE PISAROVINA 

Stožeri civilne zaštite osnivaju se 
na državnoj razini, razini područne 
(regionalne) i razini lokalne samouprave. 

Stožer civilne zaštite je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo za 
provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite 
u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja 
zadaće koje se odnose na prikupljanje i 
obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava 
civilne zaštite na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 
poslove informiranja javnosti i predlaže 
donošenje odluke o prestanku provođenja 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Izvršno tijelo jedinice lokalne 
samouprave, sukladno članku 24. Zakona 
o sustavu civilne zaštite, odlukom osniva 
stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 
zamjenika načelnika i članove stožera od 
predstavnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave i drugih pravnih 
osoba od osobite važnosti za sustav 
civilne zaštite jedinice lokalne 
samouprave. 

Radom stožera civilne zaštite 
jedinice lokalne samouprave rukovodi 
načelnik stožera, a kada se proglasi velika 
nesreća rukovođenje preuzima izvršno 
tijelo jedinice lokalne samouprave. 

Članovi stožera jedinice lokalne 
samouprave su imenovani članovi iz 
stavka 1. ovoga članka, po prijedlogu tih 
službi, od kojih se dio članova imenuje po 
dužnosti, i to: predstavnici službi koje se 
civilnom zaštitom bave kao redovitom 
djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih 
snaga civilne zaštite, predstavnik 
područnog ureda Državne uprave, 
policijske postaje te predstavnik 
zdravstvenih ustanova. 

Članovi stožera civilne zaštite dužni 
su završiti osposobljavanje koje provodi 
Državna uprava prema Programu 
osposobljavanja članova stožera civilne 
zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, 
u roku od godinu dana od imenovanja u 
stožer civilne zaštite. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina 
je dana 12. rujna 2013. godine donijelo  
Odluku o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 
3/13). 

 
Aktivnosti u 2016. godini: 
- donijeti novu Odluku o stožeru 

civilne zaštite sukladno odredbama 
Zakona o sustavu civilne zaštite 

- nastaviti sa osposobljavanjem 
pripadnika Stožera CZ po planu DUZS, 
članove Stožera upoznati s odredbama 
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novog Zakona o sustavu civilne zaštite 
(NN 82/15) te sukladno dinamici 
donošenja podzakonskih propisa za 
primjenu istog, iste implementirati za 
područje Općine 

 
2. POSTROJBA CIVILNE 

ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE 
ZAŠTITE 

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, URBROJ: 
238/21-04-14-1). 

Sukladno novom Zakonu o sustavu 
civilne zaštite  popuna postrojbi CZ 
obveznicima CZ ukinuta je i ubuduće će 
se zasnivati na popuni dobrovoljcima 
(volonterima). Do tada postrojbu CZ 
Općine čine prethodno raspoređeni 
obveznici CZ. Budućom Procjenom rizika 
Općine utvrditi će se potreba osnivanja 
postrojbe CZ opće namjene ili 
specijalističke namjene i način popune 
iste. Nakon toga podnijeti će se prijedlog 
radi ukidanja dosadašnje postrojbe i 
rasporeda imenovanih. 

 
Aktivnosti u 2016. godini: 
- izvršiti smotru postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine Pisarovina te 
organizirati zajedničku vježbu s ostalim 
čimbenicima u sustavu civilne zaštite 

- izvršiti usklađenje novo 
imenovanih  povjerenika civilne zaštite, 
osposobiti ih za provođenje zadaća iz 
područja zaštite i spašavanja, naročito za 
provođenje zadaća u mjerama civilne 
zaštite, sklanjanja i evakuacije 

 
 
 
 
3.  VATROGASTVO 

Operativne snage vatrogastva su 
vatrogasne postrojbe i druge operativne 
snage vatrogastva određene posebnim 
propisima kojima se uređuje područje 
vatrogastva. 

Operativne snage vatrogastva 
temeljna su operativna snaga sustava 
civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama te su dužne djelovati u 
sustavu civilne zaštite u skladu s 
odredbama posebnih propisa kojima se 
uređuje područje vatrogastva, Zakona o 
sustavu civilne zaštite, planovima 
djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i 
Državnim planom djelovanja civilne 
zaštite. 

Na području Općine Pisarovina 
djeluje Vatrogasna zajednica Općine 
Pisarovina, u čijem je sastavu 6 DVD-a: 
DVD Donja Kupčina, DVD Bratina, DVD 
Gradec Pokupski, DVD Lijevo Sredičko, 
DVD Pisarovina i DVD Selsko Brdo, koji 
broje ukupno 201 člana, od toga 80 
članova osposobljenih za intervencije. 
Dobrovoljna vatrogasna društva 
predstavljaju najveću snagu te je moguće 
u najkraćem roku okupiti pedesetak 
članova na intervenciju. Društva su dobro 
opremljena i osposobljena za provođenje 
najsloženijih zadaća zaštite i spašavanja u 
slučaju velikih nesreća i katastrofa. 

DVD-i su glavna interventna snaga 
za zaštitu i spašavanje koja će moći 
obaviti sve zadaće uz logističku potporu 
pripadnika civilne zaštite, ekipa crvenog 
križa i redovnih službi. 

 
Aktivnosti u 2016. godini: 
- Vatrogasna Društva sustavno 

osposobljavati i za zadaće civilne zaštite  
- jasno definirati rukovođenje 

složenijim intervencijama na terenu, način 
koordinacije sa Stožerom CZ Općine 
Pisarovina te operativnim snagama CZ 

- surađivati s vatrogasnim 
zajednicama susjednih gradova i općina 
glede razvoja vatrogastva, a osobito o 
mogućnosti međusobne ispomoći kod 
djelovanja u sustavu CZ na području 
Općine 

- materijalno opremanje DVD-ova 
prilagoditi potrebama djelovanja DVD po  
mjerama civilne zaštite 

 
4. OPERATIVNE SNAGE 

HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I 
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HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 
SPAŠAVANJA 

Hrvatski Crveni križ djeluje na 
području Republike Hrvatske kao 
neprofitna pravna osoba sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje 
područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 
križa. Operativne snage Hrvatskog 
Crvenog križa su temeljna operativna 
snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama i izvršavaju 
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje 
područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 
križa i planovima donesenih na temelju 
posebnog propisa kojim se uređuje 
područje djelovanja Hrvatskog Crvenog 
križa, odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite i Državnom planu djelovanja civilne 
zaštite. 

Na području Općine Pisarovina 
djeluje crveni križ – Gradsko društvo 
crvenog križa Jastrebarsko. 

Na području Općine Pisarovina 
nalazi se Dom zdravlja Zagrebačke 
županije – ambulanta Pisarovina, u okviru 
koje djeluju 2 liječnika opće prakse, 
ljekarna te jedna zubarska ambulanta, koji 
će provoditi zdravstvenu zaštitu  
stanovništva u slučaju nesreće ili 
katastrofe. 

Hrvatska gorska služba spašavanja 
djeluje na području Republike Hrvatske 
kao neprofitna pravna osoba sukladno 
posebnim propisima kojima se uređuje 
područje djelovanja Hrvatske gorske 
službe spašavanja. Operativne snage 
Hrvatske gorske službe spašavanja su 
temeljna operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
i izvršavaju obveze u sustavu civilne 
zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja 
Hrvatske gorske službe spašavanja, 
Zakona o sustavu civilne zaštite, 
planovima civilne zaštite jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i 
Državnom planu djelovanja civilne zaštite. 

 

5. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU 
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

U slučaju prijetnje, nastanka i 
posljedica velikih nesreća i katastrofa 
pravne osobe, osobito pravne osobe u 
većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i 
pravne osobe koje su odlukom nadležnog 
središnjeg tijela državne uprave određene 
kao operativne snage sustava civilne 
zaštite od posebnog interesa na državnoj 
razini te pravne osobe koje su odlukama 
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave određene od 
interesa za sustav civilne zaštite, dužne su 
u operativnim planovima izraditi plan o 
načinu organiziranja provedbe mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama ovog Zakona, 
posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Pravne osobe posebno važne za 
obranu mogu biti određene za pravne 
osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
i koristiti se u provođenju mjera civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
na temelju odluke nadležnog središnjeg 
tijela državne uprave. 

Pravne osobe koje obavljaju 
djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne 
su izraditi procjene rizika i operativne 
planove sukladno metodologiji koju donosi 
čelnik Državne uprave. 

Pravna osoba dužna je Državnoj 
upravi i jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave bez naknade 
dostavljati podatke potrebne za izradu 
procjene rizika, plana djelovanja civilne 
zaštite i vanjskog plana zaštite i 
spašavanja u slučaju nesreće koja 
uključuje opasne tvari. 

U postupku donošenja 
podzakonskih akata temeljem Zakona o 
sustavu civilne zaštite kao i izvršenja 
obveza sudionika u jedinstvenom sustavu 
civilne zaštite, Općina Pisarovina izvršiti će 
izmjene i dopune svoje Odluke o 
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određivanju pravnih osoba od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području Općine 
Pisarovina (KLASA:022-01/14-01/5, 
URBROJ:238/21-04-14-1 od dana 10. 
ožujka 2014. godine). Od posebnog 
interesa za Općinu su i dalje: 
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o., 
Vode Pisarovina d.o.o., Dom zdravlja 
Zagrebačke županije, ambulanta 
Pisarovina, privatna ambulanta Pisarovina 
dr. Gordana Gržan,  Veterinarska stanica 
Jastrebarsko, ambulanta Pisarovina, 
Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Hrvatske 
šume, ispostava Pisarovina. 

Očekuju se Smjernice od strane 
DUZS glede regulative primjene novog 
Zakona i popisa pravnih osoba koje su od 
interesa za sustav civilne zaštite. 
 
 6. UDRUGE GRAĐANA U 
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, 
a od interesa su za sustav civilne zaštite 
(npr. kinološke djelatnosti, podvodne 
djelatnosti, radio-komunikacijske, 
zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), 
pričuvni su dio operativnih snaga sustava 
civilne zaštite koji je osposobljen za 
provođenje pojedinih mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite, svojim 
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 
temeljnih operativnih snaga i 
specijalističkih i intervencijskih postrojbi 
civilne zaštite te se uključuju u provođenje 
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno odredbama ovog Zakona i 
planovima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 

  Udruge koje su nositelji pojedinih 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
određuju se i navode u planovima 
djelovanja civilne zaštite na svim razinama 
ustrojavanja sustava. 

Operativni članovi udruga ne mogu 
se istodobno raspoređivati u više 
operativnih snaga sustava civilne zaštite 
na svim razinama ustrojavanja sustava. 

Udruge imaju pravo na naknadu 
stvarnih troškova za sudjelovanje u 
provedbi mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite na teret proračuna Općine ili 
državnog proračuna Republike Hrvatske, 
ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u 
aktivnostima civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

Državna uprava i izvršna tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave međusobne odnose s 
udrugama reguliraju sporazumima kojima 
se utvrđuju zadaće udruga u sustavu 
civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge 
uključuju u aktivnosti sustava civilne 
zaštite te financijska sredstva (donacije) 
namijenjena jačanju sposobnosti udruga 
za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. 

Radi osposobljavanja za 
sudjelovanje u sustavu civilne zaštite 
udruge samostalno provode 
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju 
u osposobljavanju i vježbama s drugim 
operativnim snagama sustava civilne 
zaštite na svim razinama. 

Udruge građana koje će biti 
pričuvni dio sustava civilne zaštite Općine 
definirati će se novom Procjenom rizika. U 
međuvremenu na razini Općine održati će 
se koordinativni sastanak s istima u cilju 
sagledavanja njihove uloge, usklađenosti 
istih sa zakonima te potencijalima 
(resursima) za sudjelovanje u civilnoj 
zaštiti Općine, po kojim mjerama civilne 
zaštite će se regulirati međusobni odnosi.  

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 
KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U 
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

Službe i pravne osobe koje imaju 
zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a 
osobito one u vlasništvu Općine imaju 
obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite 
kroz redovnu djelatnost, posebno u 
slučajevima angažiranja snaga zaštite i 
spašavanja. 
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II. FINANCIRANJE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE 

Financijski učinci Plana razvoja 
sustava civilne zaštite Općine Pisarovina 
za naredno trogodišnje razdoblje 2016.-
2018. godine. 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 
proračuna Općine Pisarovina 

Visina planiranih sredstava u naredne 
3 godine 

2016.g. 2017.g. 2018.g. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina 350.000,00 350.000,00 400.000,00 

Civilna zaštita 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 
Jastrebarsko 

50.000,00 60.000,00 60.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 3.700,00 4.000,00 4.000,00 

UKUPNO  453.700,00 464.000,00 514.000,00 

 

Sukladno članku 72. Zakona o 
sustavu civilne zaštite, u proračunu 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave osiguravaju se financijska 
sredstva za pozivanje, raspoređivanje, 
popunu, opremanje, osposobljavanje, 
uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i 
djelovanje operativnih snaga sustava 
civilne zaštite sukladno smjernicama i 
planu razvoja sustava civilne zaštite 
jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. U proračunu jedinica lokalne 
i područne (regionalne) samouprave 
osiguravaju se financijska sredstva za 
izvršavanje mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite. Jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave mogu 
sufinancirati programe i projekte za razvoj 
udruga koje su od važnosti za sustav 
civilne zaštite. 

 

Sukladno odredbama članka 17., 
stavak 1. Zakona o civilnoj zaštiti 
predstavničko tijelo donosi smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

 

III. ZAKLJUČAK 

S obzirom da je na snagu stupio 
novi Zakon o civilnoj zaštiti (NN 82/15), a 
nisu doneseni brojni podzakonski propisi 
potrebno je pratiti i ažurirati postojeće 
dokumente sukladno dinamici donošenja 
istih. 

U nadolazećem razdoblju potrebno 
je jačati spremnost svih operativnih snaga 
civilne zaštite u jedinstvenom sustavu, sa 
prioritetom osposobljavanja i opremanja 
Vatrogasne zajednice Općine za isto te 
redefiniranjem udruga građana i pravnih 
osoba koje su od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine (po potrebi donijeti i novu 
Odluku), te kao i do sada i nadalje planirati 
sredstva u Proračunu za potrebe civilne 
zaštite. 

KLASA:021-05/16-01/29 

URBROJ:238/21-01-16-6 

Pisarovina, 08. veljače 2016. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomo Smolković, v.r.
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 Temeljem članka 17.  stavak 1. alineja 1. 

Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 

82/15.) 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 29. 

sjednici održanoj 08. veljače 2016. godine, 

donijelo je    

 

SMJERNICE  ZA ORGANIZACIJU I 

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

OPĆINE PISAROVINA OD 2016. DO 

2019. GODINE 

 

I.  UVOD  

Zakonom o sustavu civilne zaštite 

određeno je da sustav civilne zaštite 

obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, 

planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju 

prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih dijelova sustava civilne 

zaštite i način povezivanja institucionalnih i 

funkcionalnih resursa sudionika koji se 

međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa 

te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 

teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica 

terorizma i ratnih razaranja.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se 

na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i 

državnoj razini, a povezuje resurse i 

sposobnosti sudionika, operativnih snaga i 

građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja 

brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka te ublažavanja 

posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Brzo i učinkovito djelovanje 

operativnih snaga civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama može spasiti 

mnoge živote, smanjiti socijalno 

ekonomske, infrastruktualne i sigurnosne 

poremećaje i spriječiti naknadne nesreće 

koje mogu izazvati i veće posljedice od 

utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Smjernice se kratkoročno odnose 

na donošenje plana civilne zaštite, 

procjene rizika od velikih nesreća i plan 

djelovanja civilne zaštite kao temeljnih 

dokumenata za daljnje funkcioniranje 

samog sustava civilne zaštite, a 

dugoročno predstavlja kontinuirani proces 

provođenja aktivnosti kojima će se iz 

godine u godinu razvijati i usavršavati 

sustav civilne zaštite kako bi se postigao 

najviši standard potreban za provedbu 

zadaća svih operativnih snaga. 

Sustav civilne zaštite redovito 

djeluje putem preventivnih i planskih 

aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 

sudionika i operativnih snaga sustava 

civilne zaštite.  

II. PLANSKI DOKUMENTI   

  Općina Pisarovina ima izrađenu 

Procjenu ugroženosti 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), Plan zaštite i spašavanja od 

opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa 

i velikih nesreća i Plan civilne zaštite.   

Navedeni planski dokumenti ostaju 

na snazi do donošenja procjene rizika od 

velikih nesreća i Plana djelovanja civilne 

zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o 

sustavu civilne zaštite (NN 82/2015) kao i 

važeći propisi navedeni u članku 93. 

Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Općina Pisarovina donijet će 

procjenu rizika od katastrofa i plan 

djelovanja civilne zaštite temeljem članka 
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97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne 

zaštite u roku od dvije godine od dana 

stupanja na snagu pravilnika o 

smjernicama za izradu procjene rizika od 

katastrofa, pravilnika o mjerama civilne 

zaštite u prostornom planiranju i pravilnika 

o uvjetima koje moraju ispunjavati 

ovlaštene pravne osobe za obavljanje 

stručnih poslova u području planiranja 

civilne zaštite.   

Nakon donošenja procjene rizika, 

potrebno je izraditi plan upoznavanja svih 

sudionika u provedbi sustava civilne 

zaštite Općine sa vrstom i kvantitetom 

prepoznatih rizika i sa ulogom svakog 

pojedinog sudionika u njihovom 

otklanjanju.   

Do donošenja procjene rizika 

potrebno je kontinuirano (najmanje jednom 

godišnje)  ažurirati važeće planske 

dokumente – Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja 

i Plan civilne zaštite te sve prateće priloge.    

Predstavničko tijelo, na prijedlog 

izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, izvršava 

sljedeće zadaće:  

- u postupku donošenja proračuna 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 

godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se 

razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

 - donosi procjenu rizika od velikih 

nesreća  

- donosi odluku o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite  

- donosi odluku o osnivanju 

postrojbi civilne zaštite 

 - osigurava financijska sredstva za 

izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti 

civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi 

prema načelu solidarnosti   

  Izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave izvršava sljedeće zadaće:  

- donosi plan djelovanja civilne zaštite  

- donosi plan vježbi civilne zaštite  

- priprema i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog odluke o određivanju pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi 

civilne zaštite  

- kod donošenja godišnjeg plana nabave u 

plan uključuje materijalna sredstva i 

opremu snaga civilne zaštite  

- donosi odluke iz svog samoupravnog 

djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 

financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 

opremanje operativnih snaga sustava 

civilne zaštite  

- odgovorno je za osnivanje, razvoj i 

financiranje, opremanje, osposobljavanje i 

uvježbavanje operativnih snaga sukladno 

usvojenim smjernicama i planu razvoja 

sustava civilne zaštite  

- izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog procjene rizika od velikih nesreća 

i redovito ažurira procjenu rizika i plan 

djelovanja civilne zaštite  

- osigurava uvjete za premještanje, 

sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te 

izvršavanje zadaća u provedbi drugih 

mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša  

- osigurava uvjete za raspoređivanje 

pripadnika u postrojbe i na dužnost 

povjerenika civilne zaštite te vođenje 

evidencije raspoređenih pripadnika  

- osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje 

baze podataka o pripadnicima, 

sposobnostima i resursima operativnih 

snaga sustava civilne zaštite  
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- uspostavlja vođenje evidencije stradalih 

osoba u velikim nesrećama i katastrofama.   

  

III.       OPERATIVNE SNAGE 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE    

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite provode sljedeće operativne snage 

sustava civilne zaštite:  

a) stožeri civilne zaštite  

b) operativne snage vatrogastva  

c) operativne snage Hrvatskog 

Crvenog križa  

d) operativne snage Hrvatske 

gorske službe spašavanja  

e) udruge  

f) postrojbe i povjerenici civilne 

zaštite  

g) koordinatori na lokaciji  

h) pravne osobe u sustavu civilne 

zaštite.    

Temeljem članka 17. stavak 3. 

podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti 

Općinski načelnik je odgovoran za 

osnivanje operativnih snaga civilne zaštite 

sukladno usvojenim smjernicama i planu 

razvoja sustava civilne zaštite te sukladno 

članku 17. stavak 3. podstavak 2. 

navedenog Zakona donosi plan  odnosno 

vrstu i način provođenja vježbi operativnih 

snaga sustava civilne zaštite. 

Općina Pisarovina će sukladno 

članku 20. stavak 2.  Zakona o sustavu 

civilne zaštite  zajedno sa operativnim 

snagama civilne zaštite voditi i ažurirati 

bazu podataka o pripadnicima i resursima 

operativnih snaga, te o promjenama 

dostavljati podatke Državnoj upravi za 

zaštitu i spašavanje. 

 

III.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Budući da do donošenja ovih 

smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu 

i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će 

se odrediti sastav stožera, način rada kao i 

uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i 

članova stožera Općinski načelnik će po 

donošenju navedenog Pravilnika osnovati 

Stožer civilne zaštite Općine Pisarovina. 

Članovi Stožera civilne zaštite 

obvezni su završiti osposobljavanje koje 

provodi Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje prema Programu 

osposobljavanja članova stožera civilne 

zaštite. 

Do osnivanja Stožera civilne zaštite 
Općine Pisarovina mjerodavan je Stožer 
zaštite i spašavanja Općine Pisarovina 
(Odluka o imenovanju članova Stožera 
zaštite i spašavanja, KLASA:021-05/13-
01/03, URBROJ:238/21-01-13-15 od dana 
12. rujna 2013. godine) te ih je potrebno 
upoznati s novim Zakonom o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
82/2015) odnosno sa mjerama sustava 
civilne zaštite,  ustrojavanjem sustava 
civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne 
zaštite i načelima sustava civilne zaštite, 
sudionicima u sustavu civilne zaštite, te 
obavezama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u provođenju 
zakonskih obveza definiranih Zakonom o 
sustavu civilne zaštite. 

 
Općinski načelnik odlukom osniva 

Stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 

zamjenika načelnika i članove stožera.  

Čelnik Državne uprave donosi 

pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te 

uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika  i članova stožera 

civilne zaštite. Po imenovanju stožer 

civilne zaštite obavlja zadaće temeljem 

Zakona o civilnoj zaštititi, pravilnicima i 

naputcima kojima će se regulirati 

navedena problematika. Članovi Stožera 

civilne zaštite dužni su završiti 

osposobljavanje kako bi mogli provoditi 

mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama.   
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III.2. OPERATIVNE SNAGE 

VATROGASTVA   

Operativne snage vatrogastva 

temeljna su operativna snaga sustava 

civilne zaštite koje djeluju u skladu s 

odredbama posebnih propisa kojima se 

uređuje područje vatrogastva (temeljni 

zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 

92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 139/04, 

174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici). 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina 

usvojilo je na svojoj 18. sjednici, održanoj 

dana 10. ožujka 2003. godine, Plan zaštite 

od požara i procjenu ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije za Općinu 

Pisarovina. 

Pravilnikom o minimumu tehničkih 

sredstava i opreme propisan je minimum 

tehničke opreme i sredstava potreban da 

bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati 

vatrogasnu djelatnost sukladno 

odredbama Zakona o vatrogastvu.  

U razdoblju od 2016. do 2019. 

godine potrebno je provoditi različite oblike 

osposobljavanja vatrogasaca, a sve prema 

Pravilniku o programu osposobljavanja i 

usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 

61/94) kao i prema odredbama Zakona o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 

80/10). 

Vatrogasnom djelatnošću 

razumijeva se i osposobljavanje 

vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u 

vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito 

obavljanje liječničkih pregleda sukladno 

posebnim propisima.  

Posebnu pažnju treba posvetiti 

radu sa vatrogasnom mladeži kao 

mogućim budućim vatrogascima, ali se ne 

smije zanemariti ni edukacija građana 

posebno poljoprivrednika u vezi spaljivanja 

biljnog otpada zbog  mogućnosti izbijanja 

požara na otvorenim prostorima, ali i 

štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, 

upoznati javnost i provoditi preventivne 

aktivnosti u svrhu povećanja sigurnosti i 

smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka 

požara. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od 

požara („Narodne novine“ broj 92/10.) u 

razmatranom periodu potrebno je: 

- donijeti godišnji provedbeni plan 

unapređenja zaštite od požara 

- izraditi izvješće o stanju zaštite od 

požara na svom području i stanju 

provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara 

- ažurirati Plan motrenja, čuvanja, 

ophodnje otvorenog prostora i građevina 

za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara  

- plan zaštite od požara jedinice 

lokalne i područne (regionalne) 

samouprave usklađivati najmanje jednom 

godišnje s novonastalim uvjetima 

- prema članku 17. Zakona o zaštiti 

od požara (NN 92/10), u cilju održavanja i 

provjere preventivnih mjera zaštite od 

požara jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te pravne osobe 

održavaju protupožarne vježbe, na način i 

u vremenu koje odredi ministar. 

Na području Općine Pisarovina 

djeluje šest (6) Dobrovoljnih vatrogasnih 

društava i to DVD Donja Kupčina, DVD 

Bratina, DVD Gradec Pokupski, DVD 

Lijevo Sredičko, DVD Pisarovina i  DVD 

Selsko Brdo koji broje ukupno 201 člana, a 

od toga 80 osposobljenih članova za 

intervencije. Operativne snage vatrogastva 

temeljna su operativna snaga sustava 

civilne zaštite.    

 
III.3. OPERATIVNE SNAGE 

CRVENOG KRIŽA   

Na području Općine Pisarovina 

djeluje Gradsko društvo Crvenog križa 

Jastrebarsko.  Gradsko društvo Crvenog 

križa Jastrebarsko temeljna je operativna 
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snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama u izvršavanju 

obveza sustava civilne zaštite sukladno 

Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim 

važećim propisima.    

Gradsko društvo Crvenog križa:  

- educira interventni tim za 

djelovanje u katastrofama  

- vrši procjenu situacije, podizanje 

naselja, organizacija smještaja, psihološka 

pomoć i podrška  

- provodi edukaciju i realistički 

prikaz pružanja prve pomoći za učenike 

osnovnih i srednjih škola   

- sudjeluje na natjecanjima prve 

pomoći u školama  

- vrši osposobljavanje za pružanje 

prve pomoći pripadnicima postrojbe civilne 

zaštite  

Osim navedenog Gradsko društvo 

Crvenog križa traži, prima i raspoređuje 

humanitarnu pomoć za potrebe na 

području svog djelovanja, obučava i 

oprema ekipe za izvršavanje zadaća u 

slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih 

nesreća s posljedicama masovnih 

stradanja i epidemija.   

III.4. OPERATIVNE SNAGE 

HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 

SPAŠAVANJA 

Operativne snage Hrvatske Gorske 

službe spašavanja su temeljna operativna 

snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama i izvršavaju 

obveze u sustavu civilne zaštite sukladno 

posebnim propisima kojima se uređuje 

područje djelovanja Hrvatske gorske 

službe spašavanja.   

Općina Pisarovina izdvaja iz 

proračuna za HGSS – Stanica Zagreb 

određena financijska sredstva temeljem 

sklopljenog Sporazuma o zajedničkim 

interesima.  Općina Pisarovina nastavlja 

suradnju  s Hrvatskom gorskom službom 

spašavanja – Stanica Zagreb.   

III.5. UDRUGE  

Na području Općine Pisarovina 

djeluju udruge koje su navedene u 

postojećim planskim dokumentima zaštite i 

spašavanja.   

Nakon donošenja procjene rizika, 

aktivnosti udruga definirati će se u 

planovima djelovanja civilne zaštite.  

 Osposobljavanje članova udruga 

vršiti će se kontinuirano, samostalno i kroz 

provođenje vježbi s drugim operativnim 

snagama civilne zaštite.   

III.6. POSTROJBE I 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE   

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, URBROJ: 
238/21-04-14-1) 

U razdoblju od 2016. do 2019. 

godine potrebno je:  

- izvršiti smotru  i osposobiti 

postrojbu civilne zaštite opće namjene  

- održati  vježbu civilne zaštite u 

skladu s donesenim planom  

Nakon donošenja procjene rizika, 

Općina Pisarovina kao osnivač postrojbe 

civilne zaštite:  

- popunjava postrojbu civilne 

zaštite  

- oprema postrojbu civilne zaštite   

- osigurava pozivanje obveznika 

civilne zaštite radi provođenja smotre, 

vježbi, mobilizacije, i dr.  

- osigurava osposobljavanje 

obveznika civilne zaštite.      
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U vremenskom razdoblju od 2016. 

do 2019. godine potrebno je upoznati 

povjerenike civilne zaštite i njihove 

zamjenike u izvršavanju njihovih zadaća.   

   Zadaća povjerenika i njegovog 

zamjenika je:  

- sudjelovanje u pripremanju 

građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te 

usklađivanje provođenja mjera osobne i 

uzajamne zaštite, 

 - davanje obavijesti građanima o 

pravodobnom poduzimanju mjera civilne 

zaštite te javne mobilizacije radi 

sudjelovanju u sustavu civilne zaštite  

- sudjelovanje u organiziranju i 

provođenju evakuacije, sklanjanja, 

zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite 

 - organiziranje zaštite i spašavanja 

pripadnika ranjivih skupina  

- provjeravanje postavljanja 

obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u 

stambenim zgradama na području svoje 

nadležnosti i obavještavanje inspekcije 

civilne zaštite o propustima.   

III.7.  KOORDINATOR NA 

LOKACIJI   

   Zadaće koordinatora na lokaciji su: 

 - procjena nastale situacije i njezine 

posljedice na terenu 

 - usklađivanje sa stožerom civilne zaštite i 

djelovanja operativnih snaga sustava 

civilne zaštite Koordinatora na lokaciji 

odrediti će prema potrebi načelnik stožera 

civilne zaštite iz redova operativnih snaga 

sustava civilne zaštite.    

III.8. PRAVNE OSOBE U 

SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

Općinski načelnik Općine 

Pisarovina, donio je dana 10. ožujka 2014. 

godine Odluku o određivanju pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i  

spašavanje na području Općine Pisarovina 

(KLASA:022-01/14-01/5, URBROJ:238/21-

04-14-1). 

 Do donošenja procjena rizika 

podatke o pravnim osobama potrebno je 

kontinuirano ažurirati. Nakon donošenja 

procjene rizika na prijedlog Općinskog 

načelnika, sukladno članku 17. stavak 1. 

podstavak 3. Zakona o sustavu civilne 

zaštite, odrediti će se pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite.    

IV. Smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava civilne zaštite Općine 
Pisarovina za  

period 2016. do 2019. stupaju na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“. 

 

KLASA:021-05/16-01/29 
URBROJ:238/21-01-16-7 
Pisarovina, 08. veljače 2016. godine 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Tomo Smolković, v.r. 

 

 

Na temelju članka 13., stavka 4. 
Zakona o zaštiti od požara („Narodne 
novine“ broj 92/10) 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 29. sjednici, održanoj dana 08. 
veljače 2016. godine, donijelo je 

 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na 

području Općine Pisarovina 
 za 2016. godinu 

 
 

UVOD 
 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina 

donijelo je Procjenu ugroženosti od požara 
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koja je temelj, sukladno članku 13., stavku 

4. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 

92/10), za donošenje godišnjeg 

Provedbenog plana za unapređenje 

zaštite od požara za područje Općine 

Pisarovina. 

I. 

U cilju unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Pisarovina, 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina donosi 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od 

požara za područje Općine Pisarovina za 

2016. godinu (u daljnjem tekstu: 

Provedbeni plan) 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od 

požara na području Općine Pisarovina 

potrebno je  u 2016. godini, a u skladu sa 

Provedbenim planom unapređenja zaštite 

od požara za područje Zagrebačke 

županije za 2016. godinu, provesti 

sljedeće organizacijske, tehničke i 

urbanističke mjere: 

1. Organizacijske mjere  

1.1. Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom 

broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti 

od požara osigurati potreban broj 

operativnih vatrogasaca. Operativni 

vatrogasac može biti profesionalni ili 

dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje 

uvjeta propisanih člankom 21. I 22. 

Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ 

broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 

174/04 i 38/09). 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina, te DVD-i na području Općine 

Pisarovina. 

b) Osigurati djelotvornu i 

pravodobnu operativnost vatrogasne 

postrojbe kao i cjelovitu prostornu 

pokrivenost općine u slučaju požara i 

eksplozija, spašavanja ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, pružanja 

tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina, te DVD-i na području Općine 

Pisarovina. 

c) Izvršiti stručni nadzor nad 

stanjem opremljenosti i osposobljenosti 

dobrovoljnih vatrogasnih društava s 

područja Općine Pisarovina.  

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna 

zajednica Općine Pisarovina. 

1.2. Normativni ustroj zaštite od 

požara 

a) Dimnjačarska služba na 

području Općine Pisarovina ustrojena je 

potpisanim koncesijskim ugovorom 

sukladno važećim zakonskim propisima. 

Potrebno je obavljati učestalije kontrole 

rada dimnjačara od strane komunalnog 

redara. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel – 

komunalni redar i Vatrogasna zajednica 

Općine Pisarovina. 

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi 

izvršiti sukladno važećim propisima. Za 

potrebe vatrogasnih postrojbi osigurati 

odgovarajuća  spremišta za vatrogasna 

vozila i tehniku. Proračunom Općine 

Pisarovina za 2016. godinu planirano je 

350.000,00 kuna na stavci „Tekuće 

donacije Vatrogasnoj zajednici Općine 

Pisarovina“. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina. 

2.2. Sredstva veze, javljanja i 

uzbunjivanja 
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U skladu s Provedbenim planom 

unapređenja zaštite od požara za područje 

Zagrebačke županije za 2016. godinu, 

Općina Pisarovina ima obvezu, sukladno 

Procjeni ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije osigurati dovoljan 

broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja, 

prema pregledu potrebne nedostajuće 

opreme. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina. 

3. Urbanističke mjere 

3.1. U postupku donošenja 

prostorno – planske dokumentacije 

(prvenstveno provedbene) ovisno o razini 

prostornih planova obavezno je primijeniti 

mjere zaštite od požara sukladno važećim 

propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel, 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke 

županije. 

 

3.2. U naseljima sustavno 

poduzimati potrebne mjere kako bi 

prometnice i javne površine uvijek bile 

prohodne u svrhu nesmetane intervencije. 

U većim kompleksima pravnih osoba 

potrebno je osigurati stalnu prohodnost 

vatrogasnih putova i putova evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o., Županijska uprava za ceste i 

pravne osobe koje su vlasnici većih 

proizvodnih kompleksa. 

3.3. Minimalne količine vode za 

gašenje požara i tlak 

Za gašenje požara potrebno je 

osigurati minimalno potrebne količine vode 

za gašenje požara i tlak u hidrantskoj 

mreži, sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina 

d.o.o. 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje 

požara 

Postojeću hidrantsku mrežu 

usklađivati s važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina 

d.o.o. 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje 

požara 

Urediti prilaze za vatrogasna vozila 

i pristupe do površine voda koje svojom 

izdašnošću udovoljavaju potrebama kod 

gašenje požara, a u svrhu crpljenja vode 

za potrebe gašenja požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o. 

4. Mjere zaštite odlagališta 

komunalnog otpada 

Divlje odlagalište Kravarščica u 

potpunosti je zatvoreno i sanirano 2013. 

godine te ne predstavlja potencijalnu 

opasnost od izbijanja požara, obzirom da 

je sanacija provedena u skladu s 

Projektom sanacije. 

5. Organizacijske i 

administrativne mjere zaštite od požara 

na otvorenom prostoru 

a) Sukladno važećim propisima koji 

reguliraju zaštitu požara na otvorenom 

prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja 

na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 

povećane opasnosti od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel i 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

b) Koristeći sve oblike javnog 

priopćavanja (radio, portale, web, info 

punktove, tiskane novine, letke, plakate i 

sl.) sustavno i redovito obavještavati i 

upozoravati stanovništvo na potrebu 
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provođenja preventivnih mjera zaštite od 

požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina. 

c) Organizirati savjetodavne 

sastanke sa svim sudionicima i 

obveznicima provođenja zaštite od požara 

u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako 

bi se opasnost od nastajanja i širenja 

požara smanjila na najmanju moguću 

mjeru. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine 

Pisarovina, Područni ured zaštite i 

spašavanja  Zagreb. 

d) Na snazi je Odluka o 
agrotehničkim mjerama i mjerama 
za uređivanje i održavanje  

poljoprivrednih rudina na području Općine 
Pisarovina (KLASA:021-05/15-01/21, 
URBROJ:238/21-01-15-17) koju je 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina 
donijelo na svojoj 21. Sjednici, održanoj 
dana 14. srpnja 2015. godine, a kojom su 
propisane mjere za uređivanje i 
održavanje rudina, živica i međa, poljskih 
putova i kanala prema važećim propisima, 
te je određen i nadzor nad provedbom 
navedene Odluke. 
 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel – 

komunalni redar te fizičke i pravne osobe 

koji su vlasnici odnosno posjednici 

zemljišta. 

e) Obvezno je osigurati redovito 

održavanje vodotokova i građevina za 

melioracijsku odvodnju od biljnog i 

komunalnog otpada. 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode 

f) Bunari i ostale prirodne pričuve 

vode koje se mogu koristiti za gašenje 

požara na otvorenom prostoru moraju se 

čistiti, a prilazni putovi uza vatrogasna 

vozila održavati prohodni. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o., fizičke i pravne osobe koje su 

vlasnici zemljišta na kojem se nalaze 

pričuve vode za gašenje požara. 

g) U slučaju nastajanja požara na 

otvorenom prostoru, pravne osobe čije su 

građevine ili uređaji locirani u neposrednoj 

blizini požara dužne su dati na 

raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju 

za potrebe radova na sprječavanju širenja 

požara ili za njegovo gašenje. 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe čije 

su građevine ili uređaji u neposrednoj 

blizini požara. 

h) Obvezan je nadzor i skrb nad 

državnim, županijskim i lokalnim cestama 

te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni 

pojas uz ceste mora biti čist i pregledan 

kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 

sprečavanja nastajanja i širenja požara na 

njemu. Stoga je obvezno čišćenje 

zemljišnog pojasa uz ceste od 

lakozapaljivih tvari, odnosno, osnih tvari 

koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 

odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Općina 

Pisarovina, Hrvatske ceste d.o.o., 

Županijska uprava za ceste Zagrebačke 

županije. 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine 

Pisarovina upoznati će sa sadržajem ovog 

Provedbenog plana sve pravne subjekte 

koji su istim predviđeni kao izvršitelji 

pojedinih zadataka.  

 

IV. 

Sredstva za provedbu obveza 

Općine Pisarovina koja proizlaze iz ovog 

Provedbenog plana, osigurati će se do 

visine utvrđene Proračunom Općine 

Pisarovina za 2016. godinu. 
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V. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina 

jednom godišnje razmatra izvješće o 

stanju provedbe Provedbenog plana. 

 

VI. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na 

snagu danom objave u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/16-01/29 
URBROJ:238/21-01-16-8 
Pisarovina, 08. veljače 2016. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

TOMO SMOLKOVIĆ, v.r. 

 

 

Na temelju članka 17. Statuta 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

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

a postupajući po Zahtjevu Stručne službe 

Skupštine Zagrebačke županije 

(KLASA:701-01/15-02/05, URBORJ: 

238/1-06-15-03), Općinsko vijeće Općine 

Pisarovina, na svojoj 29. sjednici, održanoj 

dana 08. veljače 2016. godine, donosi 

sljedeći 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

 Temeljem Zahtjeva Stručne službe 
Skupštine Zagrebačke županije 
(KLASA:701-01/15-02/05, URBORJ: 
238/1-06-15-03), kojim se traži dostava 
prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 
za mladež Županijskog suda u Velikoj  
Gorici, Općinsko vijeće utvrđuje da nema 
prijedloga za imenovanje muških sudaca 
porotnika za mladež. 
 

 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 
 
KLASA:021-05/16-01/29 
URBROJ:238/21-01-16-9 
Pisarovina, 08. veljače 2016. godine. 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Tomo Smolković, v.r. 

 

 
 

 
 

Na temelju članka 17. Statuta 
Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 
županije“ br. 11/07., 21/09. , 1/13. i 10/13.) 
Općinsko Vijeće Općine Pisarovina, na 29. 
sjednici održanoj dana 08. veljače 2016. 
godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvještaja o obavljenoj 

reviziji 
 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj 
reviziji upravljanja i raspolaganja 
nekretninama jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave na području 
Zagrebačke županije, izrađeno od strane 
Državnog ureda za reviziju u siječnju 
2016. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se  u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/16-01/29 
URBROJ: 238/21-01-16-10 
Pisarovina, 08. veljače 2016. godine
         
Predsjednik            
Općinskog vijeća Općine Pisarovina 
 

 Tomo Smolković, v.r. 
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     Na temelju članka 20. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13)  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 29. sjednici održanoj 
dana 08. veljače 2016. godine, donosi  
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pisarovina za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
       Prihvaća se Izvješće o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom općine 
Pisarovina za 2015. godinu (KLASA:363-
05/16-50/1, URBROJ:238/21-04-16-1). 
      Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Pisarovina 
za 2015. godinu sastavni je dio ove 
Odluke. 
 

Članak 2. 
 
     Ovaj Zaključak i Izvješće o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Pisarovina za 2015. godinu objavit 
će se u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/29 
URBROJ: 238/21-01-16-11 
Pisarovina,   08. veljače 2016. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                              

Tomo Smolković, v.r.      

 

 

 

 

Na temelju članka 28. stavak 1. 
točka 4. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i 
članka 40. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina dana 01. veljače 2016. 
godine izradio je 
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Plana gospodarenja 

otpadom 
Općine Pisarovina za 2015. godinu 

 
I. UVOD 

 
Plan gospodarenja otpadom za 

Općinu Pisarovina donijelo je Općinsko 
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 23. 
sjednici, održanoj dana 11.09.2008. 
godine, a u skladu je s tada važećim 
Zakonom o otpadu („Narodne novine“ br. 
178/04, 153/05, 111/06, 110/07). 

 
S obzirom da je isti donesen za 

vremensko razdoblje od 8 godina, 
odnosno do rujna 2016. godine, potrebno 
je pristupiti izradi novog Plana 
gospodarenja otpadom sukladno važećim 
zakonskim propisima. 
 

Na području Općine Pisarovina 
postoje dva reciklažna dvorišta koja su 
utvrđena Urbanističkim planom Općine 
Pisarovina, jedno se nalazi u Bratini u 
vlasništvu tvrtke EKO –FLOR d.o.o., a 
drugo reciklažno dvorište se nalazi u 
gospodarskoj zoni Pisarovina. Oba 
reciklažna dvorišta je potrebno predvidjeti i 
Planom gospodarenja otpadom. 

Novi Zakon o održivom 
gospodarenju otpadom stavlja jedinicama 
lokalne samouprave na teret brojne 
obveze sa jasno definiranim rokovima 
njihove provedbe. Radi se o projektima za 
realizaciju kojih je potrebno izdvojiti 
značajna sredstva. 
 

II. OPĆI PODACI – OPĆINA 

PISAROVINA 
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Prema posljednjem popisu 

stanovništva iz 2011. godine Općina 

Pisarovina ima 3.689 stanovnika, koji žive 

u 14 naselja u Općini Pisarovina. Usluga 

sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja 

komunalnog otpada osigurana je za sva 

naselja na području Općine. 

 

 III. ORGANIZACIJA 

SAKUPLJANJA KOMUNALNOG 

OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada koji nastaje u 

domaćinstvima, obrtima i pravnim 

osobama na području općine Pisarovina, 

tijekom 2015. godine vršila je tvrtka EKO-

FLOR PLUS d.o.o., OIB:50730247993 

temeljem Ugovora o koncesiji za 

skupljanje i odvoz komunalnog otpada s 

područja Općine Pisarovina (KLASA: 363-

02/05-01/02, URBROJ:238/21-03-05-1 od 

dana 30.12.2005.) i Aneksa Ugovora o 

koncesiji za skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada sa područja Općine 

Pisarovina (KLASA:363-02/05-01/02, 

URBROJ:238/21-04-12-3 od dana 

18.04.2012. godine). 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina 

donijelo je Odluku o određivanju 

komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na 

temelju ugovora o koncesiji na području 

Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 10/13) kojom je propisano da 

se djelatnost sakupljanja i odvoza 

komunalnog otpada  obavlja na temelju 

dodjele koncesije.  

Odvoz komunalnog otpada od 

domaćinstava i pravnih osoba provodi se 

jedanput tjedno za naselje Pisarovina, te 

svaki drugi tjedan u naseljima: Donja 

Kupčina, Gradec Pokupski, Lijevo 

Sredičko, Bratina, Dvoranci, Gorica 

Jamnička, Podgorje Jamničko, Jamnica 

Pisarovinska, Lučelnica, Selsko Brdo, 

Bregana Pisarovinska, Velika Jamnička i 

Topolovec Pisarovinski. 

Skupljanje i odvoz komunalnog 

otpada iz kontejnera vrši se dva puta 

mjesečno, osim iz press kontejnera koji se 

prazne po pozivu. 

Odvoz glomaznog otpada iz 

domaćinstava provodi se dva puta 

godišnje na način da građani iznesu 

glomazni otpad ispred kuće te se prema 

posebnom rasporedu otpad odvozi 

kamionima. 

Ovlaštenik koncesionara dostavio 

je informaciju o prikupljenom otpadu na 

području Općine Pisarovina u 2015. 

godini, kako slijedi: 

 

 
OPĆINA 

 
Ključni broj 
otpada 

 
Naziv otpada 

 
Ukupno sakupljeno u 
2015. godini (t) 

 
 

 
 
 
 

 
PISAROVINA 

20 03 01 Miješani komunalni 
otpad 
 

999,770 

20 03 07 Glomazni otpad - 

15 01 07 Staklena ambalaža 1,143 

20 01 01 Papir i karton 2,083 

15 01 02 Ambalaža od plastike 
 

 1,225 

15 01 01 Ambalaža od papira i 
kartona 

7,613 
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20 01 02 

 
Staklo  

 
- 

20 01 11 Tekstil  
 

- 
 

20 01 39 Plastika  12,175 

20 01 40 Metali  
 

- 

 

 

Na području Općine Pisarovina 

ukupno je zaduženo 1092 kante za 

miješani komunalni otpad i 539 kanti za 

papir ukupne zapremnine 180l. 

Također je na području Općine 

Pisarovina postavljeno 10 plastičnih 

spremnika za papir zapremnine 1100 l.   

3 press kontejnera, pužna, 

zapremnine 20m3 nalaze se groblju 

Jamnica Pisarovinska, groblju Donja 

Kupčina i na sajmištu u naselju Pisarovina. 

Po teritoriju Općine raspoređeno je 

i 5 otvorenih metalnih spremnika za 

komunalni otpad zapremnine 7m3 (groblje 

Lučelnica, groblje Dvoranci, groblje Lijevo 

Sredičko, Društveni dom Bregana 

Pisarovinska i sajmište Pisarovina). 

Korisni otpad – papir, staklo, 

plastika, metal i tekstil odvojeno se i 

besplatno odlagao i u zasebne spremnike 

postavljene na „zelenim otocima“ i to: 

- na sajmištu Pisarovina 

- kod društvenog doma Donja 

Kupčina 

- kod vatrogasnog doma Gradec 

Pokupski 

- kod mrtvačnice u Lijevom 

Sredičkom 

- kod društvenog doma u Lučelnici 

- na parkiralištu Crkve Sv. Trojstva 

u Dvorancima 

- kod društvenog doma u Bregani 

Pisarovinskoj   

- kod vatrogasnog doma u Bratini 

- kod vatrogasnog doma u Selskom 

Brdu. 

Pražnjenje postavljenih kontejnera 

vršilo se po pozivu ovlaštenom 

koncesionaru. 

IV. MJERE ZA UKLJUČIVANJE 

SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 

ORGANIZIRANOG ODVOZA 

KOMUNALNOG OTPADA 

Odlukom o komunalnom redu 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 14/04) 

propisana je obveza korištenja usluge 

odvoza otpada na način i pod uvjetima 

dogovorenim sa koncesionarom. 

V. MJERE ZA UPRAVLJANJE I 

NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 Na području Općine Pisarovina 

nema aktivnog legalnog odlagališta 

komunalnog otpada, već je koncesionar 

dužan sakupljeni komunalni otpad 

odvoziti, odnosno odlagati na odlagališta 

komunalnog otpada izvan područja Općine 

Pisarovina, a prema informaciji dobivenoj 

od ovlaštenog koncesionara, miješani 

komunalni otpad s područja Općine 

Pisarovina zbrinuo se na odlagalištu 

„Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalištu 

„Johovača“ Garešnica, odlagalištu Gorjak, 

Krapina te putem „Održivi razvoj“ d.o.o.“ iz 

Varaždina. Glomazni otpad zbrinut je 
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putem zbrinjavatelja „Doroslov“ d.o.o., 

Donji Miholjac te putem Komunalca d.o.o. 

na odlagalištu Johovača, dok je staklena 

ambalaža zbrinuta putem 

oporabitelja/zbrinjavatelja - Vetropack 

Straža d.d., Hum na Sutli, a koje proizlazi 

iz podataka dostavljenih od strane 

ovlaštenog koncesionara. 

 VI. SANACIJA DIVLJIH 

ODLAGALIŠTA 

 U vrijeme sastavljanja Plana 

gospodarenja otpadom Općine Pisarovina 

na području Općine Pisarovina postojala 

su 3 „divlja“ odlagališta – Jagodnjički put 

(Bratina), Puheki polje (Bratina) i 

Kravarščica (Lijevo Sredičko). Planom 

sanacije divljih odlagališta na području 

Općine predviđena je sanacija odnosno 

zatvaranje svih lokacija, na način da se 

lokacije počiste od drveća i šiblja, te da se 

otpad sa svih lokacija iskopa i preseli na 

odlagalište „Kravarščica“, koje će se u 

konačnici sanirati i zatvoriti.  

Radovi na sanaciji „divljih 

odlagališta“ Jagodnjički put i Puheki polje 

započeli su dana 25.10.2010. godine i 

izvedeni zaključno sa 09.02.2011. godine, 

dok se sanaciji odlagališta Kravarščica 

pristupilo 14.11.2012. godine (Ugovor o 

sanaciji odlagališta Kravarščica zaključen 

sa tvrtkom Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o. – KLASA: 363-08/12-10/13, 

URBROJ:238/21-04-12-1) te su radovi 

završeni u srpnju 2013. godine, čime su u 

potpunosti ispunjeni ciljevi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Pisarovina 

u pogledu sanacije „divljih odlagališta“. 

VII. ZAKLJUČAK 

Općina Pisarovina je ispunila svoju 

zakonsku obvezu i donijela Plan 

gospodarenja otpadom. S obzirom da je 

na snagu stupio novi Zakon o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 

br. 94/13), kojim je ukinut dotadašnji 

Zakon o otpadu (178/04, 153/05, 11/06, 

110/07 i 60/08) temeljem kojeg je izrađen 

naš Plan gospodarenja otpadom, nužno je 

što prije pristupiti izradi novog Plana 

gospodarenja otpadom za razdoblje od 

slijedećih 6 godina. Općina Pisarovina 

dužna je za prijedlog Plana gospodarenja 

otpadom ishoditi prethodnu suglasnost 

upravnog tijela Zagrebačke županije 

nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

Također je izvršena obveza 

propisana novim zakonom glede 

uspostave i opremanja „zelenih otoka“ 

koje se sada nalaze na 10 lokacija 

raspoređenih po cijeloj Općini. Tijekom 

2016. godine osigurati ćemo 

funkcioniranje 1 reciklažnog dvorišta i to 

na prostoru poduzetničke zone Pisarovina. 

 Ovo Izvješće objaviti će se u 

„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA:363-05/16-50/1 
URBROJ:238/21-04-16-1 
Pisarovina, 01. veljače 2016. godine 

OPĆINSKI   NAČELNIK 

Tomo Kovačić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” br. 33/0, 60/01 – 
vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i 
članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina 
(“Glasnik Zagrebačke županije” br. 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13) Općinski načelnik 
Općine Pisarovina donosi 
 

O D L U K U 
o isplati jednokratne novčane pomoći 
za nabavku opreme za novorođenčad 

za 2016. godinu 
 

Članak 1. 
Roditeljima ili samohranom 

roditelju djeteta rođenog u 2016. godini, s 
prebivalištem na području Općine 
Pisarovina u trajanju najmanje 6 mjeseci, 
isplatiti će se, na temelju podnijetog 
zahtjeva, jednokratna novčana pomoć za 
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nabavku opreme u iznosu od 3.000,00 kn 
po djetetu.   
 

Članak 2. 
 

Novčana pomoć iz članka 1. ove 
Odluke isplaćivati će se na tekući račun 
jednog od roditelja u roku 60 dana od 
dana podnošenja zahtjeva. 

 
Članak 3. 

 
 Podnosioci zahtjeva iz čl. 1. ove 
odluke dužni su prilikom podnošenja 
zahtjeva za isplatu novčane pomoći dati 
na uvid važeću osobnu iskaznicu radi 
utvrđivanja adrese prebivališta te dostaviti 
presliku rodnog lista djeteta, presliku 
prijave prebivališta djeteta i presliku kartice 
tekućeg računa jednog od roditelja.  
 

Članak 4. 
 
Roditelj ili samohrani roditelj koji 

prilikom podnošenja zahtjeva da neistinite 
ili netočne podatke te na temelju istih primi 
isplatu jednokratne novčane pomoći, a 
naknadno se utvrdi da ne ispunjava uvjete 
za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos 
pomoći sa zakonskim zateznim kamatama 
od dana isplate.  
            

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama Općine Pisarovina”. 
 
KLASA: 023-02/16-50/1 
URBROJ: 238/21-04-16-1 
Pisarovina, 04. siječnja 2016. 
     
                            
NAČELNIK OPĆINE  PISAROVINA  
                
Tomo Kovačić, v.r. 
 

 

Na temelju čl. 93. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i 

članka 40. Statuta Općine Pisarovina 

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

21/09, 1/13 i 10/13), Općinski načelnik 

Općine Pisarovina, dana 12. siječnja 2016. 

godine, donosi 

 

PLAN PRIJMA 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 

U OPĆINU PISAROVINA ZA 2016. 

GODINU 

    

Članak 1. 

 Ovim Planom prijma na stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa utvrđuje se prijam osoba na 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja 
radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pisarovina u 2016. godini. 
 
 Popis radnih mjesta za čije se 
poslove planira stručno osposobljavanje i 
upravnih tijela u kojima su, sukladno 
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/13)  
sistematizirana radna mjesta prema vrsti 
stručne spreme i djelokrugu rada te broj 
osoba i potreban stupanj obrazovanja i 
struke koje iste moraju ispunjavati, 
utvrđuju se kako slijedi:
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Naziv radnog mjesta 

 
Stupanj obrazovanja i vrsta 
stručne spreme 

 
Broj osoba 

KNJIGOVODSTVENI 
OPERATOR 

 
Srednja stručna sprema 

ekonomske struke 

 
1 

 
UKUPNO 

  
1 

 

 

Članak 2. 

 Prijam osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa provoditi će se u suradnji s 

Hrvatskih zavodom za zapošljavanje. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Plan prijma provodit će se ako 

su sredstva za pokriće troškova stručnog 

osposobljavanja bez zasnivanja radnog 

odnosa u cijelosti osigurana kod nadležne 

službe za zapošljavanje.  

 

Članak 4. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se na web stranici 

Općine Pisarovina i u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA: 131-01/16-10/1 
URBROJ: 238/21-04-16-1 
Pisarovina, 12. siječnja 2016. godine  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                                                                                                                  

Tomo Kovačić, v.r. 

 

 

 

Na temelju članka 10., st. 2. 
Zakona o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 
61/11), Općinski načelnik Općine 
Pisarovina, dana 12. siječnja 2016. 
godine, utvrđuje 
 

Plan prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Pisarovina  

za 2016. godinu 
 
 

Članak 1. 
Ovim Planom prijma u službu 

utvrđuje se prijam službenika i 
namještenika u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pisarovina za 2016. godinu. 
 

 
Članak 2. 

 Plan prijma sadrži:  
- stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Pisarovina,  

- potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme za 
2016.g.  

- potreban broj vježbenika 
odgovarajuće stručne spreme za 2016.g.  
 
 

Članak 3. 
Stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Pisarovina, potreban broj 
službenika i namještenika na neodređeno 
vrijeme za 2016. godinu i potreban broj 
vježbenika odgovarajuće stručne spreme 
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za 2016. godinu naveden je u tablici, koja 
je sastavni dio ovoga Plana. 

Članak 4. 
Pravilnikom o unutarnjem redu 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Pisarovina (KLASA:110-04/13-10/1, 
URBROJ:238/21-04-13-1 od 11. veljače 
2013. godine) predviđeno je 7 radnih 
mjesta (6 službenika i 1 namještenik), a 
popunjeno je 6 radnih mjesta (5 
službenika i 1 namještenik). 

 
Članak 5. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Pisarovina, sukladno predviđenim 

financijskim  sredstvima u Proračunu 
Općine Pisarovina za 2016. godinu ne 
planira se prijam u službu. 
 

 
Članak 6. 

Ovaj Plan prijma stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA:112-02/16-20/1 
URBROJ:238/21-04-16-1 
Pisarovina, 12. siječnja 2016. godine 
 

 

 
TABLICA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU PISAROVINA  

R.br. Radno mjesto Stručna 
sprema 

Broj 
radnih 
mjesta 

Stvarno 
stanje  
popunjenosti 
radnih mjesta 
na dan 
31.12.2015.g. 

Potreban br. 
služb. i 
namj. u 
2016. g. 

Potreban 
br. 
vježbe-
nika 

 
1. 

 
Pročelnik 
 

 
VSS-magistar 
prava 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2. 

 
Savjetnik  

 
VSS-magistar 
prava 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3. 
 

 
Stručni suradnik 

 
Sveučilišni ili 
stručni 
prvostupnik 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4. 

 
Administrativni 
tajnik 
 

 
SSS upravne 
ili ekonomske 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5. 

 
Knjigovodstveni 
operator 
 

 
SSS 
ekonomske 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
6. 

 
Komunalni redar 
 

 
SSS tehničke 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
7. 

 
Čistačica 
 

 
NKV 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 

OPĆINSKI   NAČELNIK 
 
Tomo Kovačić, v.r. 
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Na temelju članka 5. Zakona o 
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
(„Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 
43/09) i članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski 
načelnik Općine Pisarovina donosi 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju Programa mjera suzbijanja 

patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca i štetnih glodavaca te  

Provedbenog plana preventivne i 
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije na području Općine 
Pisarovina za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

Donosi se Program mjera 
suzbijanja patogenih mikroorganizama, 
štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca 
te Provedbeni plan preventivne i obvezne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Općine Pisarovina za 2016. 
godinu, na prijedlog Zavoda za javno 
zdravstvo Zagrebačke županije od  
26.01.2016. godine. 
 

Članak 2. 
Program mjera suzbijanja 

patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca i štetnih glodavaca te 
Provedbeni plan preventivne i obvezne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Općine Pisarovina za 2016. 
godinu čini prilog i sastavni je dio ovog 
Zaključka. 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

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

KLASA:501-05/16-20/1 
URBROJ:238/21-04-16-1 
Pisarovina, 29. siječnja 2016. 
godine 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

Na temelju članka 19. stavak 1. Odluke o 

stipendiji Općine Pisarovina („Glasnik 

Zagrebačke županije „ br. 23/09 i 

„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 

7/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

općine Pisarovina donosi dana 21. 

prosinca 2015. godine slijedeću  

 

O D L U K U 

o dodjeli stipendija u školskoj godini 

2015./2016. 

 

I. 

 Utvrđuje se da je prema 

raspisanom natječaju od dana 16. studeni 

2015. godine za dodjelu stipendija za 

školsku godinu 2015/2016., zaprimljeno 5 

novih zahtjeva za stipendiranje učenika i 3 

nova zahtjeva za stipendiranje studenata, 

5 zahtjeva za produljenje stipendiranja 

učenika i 4 zahtjeva za produljenje iz 

srednjoškolske u studentsku stipendiju i 7 

zahtjeva za produljenje stipendiranja 

studenata. 

II. 

 Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

utvrdilo je prijedlog liste kandidata i 

konačnu listu kandidata za dodjelu ukupno 

23 stipendije u školskoj god. 2016/2016., 

i to 9 stipendija za učenike i 14 stipendija 

za studente. 

III. 

 Kao potpora za redovno školovanje 

u školskoj godini 2015/2016., dodjeljuju se 

stipendije redovnim učenicima srednjih 

škola i studentima kako slijedi: 

 
           I.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA: 
 
      1). KATARINA JANDREJ, Dvoranci 
64, učenica 4. razreda Upravne i 
birotehničke škole u Zagrebu 
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       2). IVAN KONJEČIĆ, Donja Kupčina 
361, učenik 4. razreda Zdravstvenog 
učilišta u Zagrebu 
       3). IVANA CVETNIĆ, Lijevo Sredičko, 
Cvetnička ul. 4, učenica 3. razreda 
zdravstvenog učilišta u Zagrebu 
       4).  IVAN SALAJEC, Lučelnica 116, 
učenik 4. razreda Geodetske tehničke 
škole u Zagrebu 
       5). DARKO BRITVEC, Donja Kupčina 
113, učenik 4. razreda V. Gimnazije u 
Zagrebu 
       6). PETRA STEPUŠIN, Donja 
Kupčina 175, učenica 2. razreda 
Graditeljske tehničke škole u Zagrebu 
       7). DOMINIK KRAMARIĆ, Velika 
Jamnička 24, učenik 2. razreda Geodetsko 
tehničke škole u Zagrebu 
       8).  IVAN SALAJEC, Lučelnica 45, 
učenik 2. razreda Geodetsko tehničke 
škole u Zagrebu 
       9). JOSIPA TURKOVIĆ, Bratina 142, 
učenica 4. razreda Upravne škole u 
Zagrebu       
 
 
 
       II.  STUDENTI: 
 
     1). MATEJA TURK, Bratina 121, 
student 5. godine Učiteljskog fakulteta u 
Zagrebu  
      2). FRANJO KUŠEVIĆ, Lučelnica 87, 
student 5. godine Veleučilišta u Velikoj 
Gorici, studij informacijskih sustava  
      3). MIHAELA MALEK, Donja Kupčina 
397, student 2. godine Zdravstvenog 
veleučilišta u Zagrebu 
      4). TOMISLAV BOŽURIĆ, Jamnica 
Pisarovinska 14, student 2. godine 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva u 
Zagrebu 
       5). IVAN GOLUBIĆ, Bregana 
Pisarovinska 37, student 2. godine 
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, stručni 
studij mehatronike 
       6). SANJA STEPUŠIN, Donja 
Kupčina 333, student 4. godine 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu 

       7). IVAN ARBANAS, Bregana 
Pisarovinska 47D, student 3. godine 
Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 
       8). KRISTIJAN ŽUNEC-VELIKI, 
Bratina 74, student 1. godine Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu, 
       9). MATIJA KONJEČIĆ, Donja 
Kupčina 256, student 1. godine 
Šumarskog fakulteta u Zagrebu 
     10). MARTINA MIKŠA, Lučelnica 69A, 
student 1. godine Fakulteta političkih 
znanosti u Zagrebu 
     11). MARTINA ZVONAR, Donja 
Kupčina 303, student 1. godine Fakulteta 
političkih znanosti u Zagrebu 
     12). MATIJA ŽIVKO, Lijevo Sredičko, 
Kupski slapovi 48, student 1. godine 
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 
     13). DAVID PETRIN, Bratina 56G, 
student 2. godine Fakulteta prometnih 
znanosti u Zagrebu, 
     14). SILVESTAR GRČEVIĆ, Gradec 
Pokupski 19a, student 3. godine 
Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.  
 
 

V. 

 Mjesečna stipendija iznosi 500,00 

kn za učenike i 700,00 kn za studente, a 

isplaćuje se za razdoblje od 01.09.2015. – 

30.06.2016. godine. 

VI. 

 Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA: 604-01/15-10/2 

URBROJ: 238/21-02-15-1 

Pisarovina, 21. prosinac 2015. 

POVJERENSTVO ZA DODJELU 

STIPENDIJA 

P r e d s j e d n i c a   

                                                                                            

Božica Žunec-Holbe, v.r
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