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               Na temelju članka 40. st. 1. t. 
10. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“  br. 
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), članka 16. 
Odluke o javnim priznanjima Općine 
Pisarovina ("Glasnik Zagrebačke 
županije“  br. 29/11) i Odluke načelnika 
Općine Pisarovina o raspisivanju 
pozivnog natječaja za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina u 2017. 
godini (KLASA:023-05/17-50/2; 
URBROJ:238/21-04-17-1) od dana 24. 
kolovoza 2017. godine, Općinski 
načelnik Općine Pisarovina objavljuje 
  

P O Z I V N I     N A T J E Č A J 
za predlaganje kandidata za dodjelu 

javnih priznanja 
Općine Pisarovina u 2017. godini 

 
 
  

I. VRSTE JAVNIH 
PRIZNANJA  

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu 
sljedećih vrsta javnih priznanja 
utvrđenih Odlukom o javnim 
priznanjima Općine Pisarovina: 
  
 

1. Počasni građanin Općine 
Pisarovina 
Počasnim građaninom može se 
imenovati fizička osoba koja se istakla  
naročitim zaslugama za Općinu 
Pisarovina. 
Počasnom građaninu dodjeljuje se 
posebna POVELJA O IMENOVANJU 
POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE 
PISAROVINA. 
Imenovanje počasnim građaninom 
znak je počasti i ne daje nikakva 
posebna prava.  
 
 

2. Nagrada Općine Pisarovina 
za životno djelo 

Godišnje se može dodijeliti 
jedna nagrada za životno djelo. Ova se 
nagrada istoj osobi može dodijeliti 
samo jednom. 
Dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je 
pojedinac ostvario tijeku svog radnog 
vijeka i koje predstavlja izuzetan i 
osobito vrijedan doprinos razvoju 
Općine iz područja: kulture, 
gospodarstva, znanosti, odgoja i 
obrazovanja, zdravstva i socijalne 
skrbi, tehničke kulture, športa i tjelesne 
kulture, prostornog uređenja, zaštite 
okoliša i sl. 
Nagradu za životno djelo čini 
POVELJA O DODJELI NAGRADE ZA 
ŽIVOTNO DJELO OPĆINE 
PISAROVINA i novčana nagrada čija 
visina iznosi 5.000,00 kuna neto. 
 
      

3. Nagrada Općine Pisarovina 
Nagrada Općine Pisarovina je javno 
priznanje koje se može dodijeliti 
fizičkim i pravnim osobama za iznimna 
postignuća i doprinos od osobitog 
interesa, ostvarene u protekloj 
kalendarskoj godini. 
Nagradu Općine Pisarovina čini 
POVELJA O DODJELI NAGRADE 
OPĆINE PISAROVINA. 
Nagrada Općine Pisarovina koja se 
dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je 
ostvarenje odnosno doprinos koji se 
nagrađuje rezultat njihovog 
zajedničkog rada, sastoji se od povelje 
o dodjeli nagrade za svaku fizičku 
osobu ponaosob. 
 

4. Zahvalnica Općine 
Pisarovina 

Zahvalnica Općine Pisarovina je 
javno priznanje koje se dodjeljuje 
fizičkim i pravnim osobama za dane 
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donacije i slične aktivnosti kao i za 
uspješnu suradnju i doprinos razvoju i 
ugledu Općine Pisarovina. 
Nagradu Općine Pisarovina čini 
ZAHVALNICA OPĆINE PISAROVINA. 

 

I. DODJELA I OPĆI 
KRITERIJI  DODJELE 
JAVNIH PRIZNANJA 

Članak 1. 

1. Dodjela javnih priznanja  
Javna priznanja dodjeljuju se na Dan 
Općine Pisarovina 11. studenog – dan 
Svetog Martina, a uručuju ih 
Predsjednik Općinskog vijeća i 
Općinski načelnik na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća Općine Pisarovina. 

Općinski porezi prihod su 

Proračuna Općine Pisarovina. 

      II. Opći kriteriji dodjele 

- Javna priznanja mogu se dodijeliti 
fizičkim i pravnim osobama neovisno o 
njihovom prebivalištu, 
- Javna priznanja ne mogu se dodijeliti 
dužnosnicima određenim Zakonom o 
sprječavanju sukoba interesa u 
obnašanju javnih dužnosti za vrijeme 
trajanja njihova mandata, članovima 
Općinskog vijeća Općine Pisarovina te 
upravama trgovačkih društava i 
ravnateljima ustanova u vlasništvu ili 
većinskom vlasništvu Općine 
Pisarovina, 
- U jednoj kalendarskoj godini istoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi može se 
dodijeliti samo jedno javno priznanje, 
- Počasnom građaninu ne dodjeljuju se 
druga javna priznanja Općine 
Pisarovina, 
- Javna priznanja Općine dodjeljuju se 
nagrađenima za života. Ukoliko 
priznanje nije uručeno nagrađenom za 
života, uručit će se članovima njegove 
obitelji, odnosno zakonskim 
nasljednicima. 

 

    III. POSTUPAK PREDLAGANJA I 
DODJELE JAVNIH PRIZNANJA 

1.Prijedlog za dodjelu javnih 
priznanja mogu dati: 
 
-  najmanje 1/3 vijećnika Općinskog 
vijeća Općine Pisarovina, 
 - radna tijela Općinskog vijeća, osim 
Povjerenstva za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina, 
 -  općinski načelnik i zamjenik 
općinskog načelnika, 
 -   vijeća Mjesnih odbora, 
 -   pravne osobe i udruge građana sa 
sjedištem na području Općine 
Pisarovina, 
 -  najmanje tri fizičke osobe s 
prebivalištem na području Općine 
Pisarovina. 

 
2. Prijedlog za dodjelu javnih 

priznanja podnosi se u pismenom 
obliku i obvezno sadrži: 

 

- podatke o podnositelju prijedloga (do 
jedne stranice); 
- podatke o kandidatu/ima koji se 
predlaže/u;  
- iscrpno obrazloženje postignuća i 
doprinosa zbog kojih se daje prijedlog 
za kandidata za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina, prosudbu 
postignutih rezultata uz odgovarajuću 
dokumentaciju (do dvije stranice);  
- vrstu javnog priznanja za koje se 
osoba predlaže. 

Na zahtjev Povjerenstva za 
dodjelu javnih priznanja Općine 
Pisarovina podnositelj prijedloga dužan 
je dostaviti i naknadno zatražene 
dopunske podatke i dokumentaciju.  

Povjerenstvo za dodjelu javnih 

priznanja Općine Pisarovina može, uz 

suglasnost podnositelja prijedloga, 
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promijeniti vrstu javnog priznanja za 

koje se kandidat predlaže 

Povjerenstvo za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina može, uz 
suglasnost podnositelja prijedloga, 
odrediti područje iz kojeg se kandidatu 
predlaže dodijeliti javno priznanje. 

Konačni prijedlozi izrađeni su u 
obliku prijedloga odluke za svako 
priznanje zasebno. 

Povjerenstvo za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina izrađuje 
pisani izvještaj o svom radu i mišljenje 
s obrazloženjem o pojedinačnim 
prijedlozima. 

Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na temelju pisanog 
izvještaja Povjerenstva za dodjelu 
javnih priznanja  donosi odluku o 
dodjeli javnih priznanja Općine 
Pisarovina.  
 
IV.  ROK ZA PODNOŠENJE 
PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH  
 

Prijedlozi za dodjelu javnih 
priznanja podnose se zaključno do 30. 
rujna 2017. godine neposredno u 
tajništvo Općine Pisarovina ili 
preporučenom pošiljkom na adresu 
Općine: Trg Stjepana Radića 13, 
10451 Pisarovina. Neovisno o načinu 
predaje prijedloga isti se predaju u 
zatvorenoj omotnici s naznakom 
"Prijedlog za dodjelu javnih priznanja 
Općine Pisarovina -  ne otvarati". 

 

KLASA:023-05/17-50/2 
URBROJ:238/21-04-17-2 
Pisarovina, 25. kolovoza 2017. 
godine 
OPĆINSKI  NAČELNIK 
                                                                                                       
Tomo Kovačić, v.r.         
  

 

               Na temelju članka 40. st. 1. t. 
10. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) i  članaka 8. 
st. 2.,16., i 19. st. 2.  Odluke o javnim 
priznanjima Općine Pisarovina 
("Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
29/11), Općinski načelnik Općine 
Pisarovina donosi 
  
 

O D L U K U 
o raspisivanju pozivnog natječaja za 

dodjelu 
javnih priznanja Općine Pisarovina 

u 2017. godini 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
  Ovom  Odlukom određuju se: 

1. Objava i sadržaj pozivnog 
natječaja za  predlaganje 
kandidata za dodjelu javnih 
priznanja Općine Pisarovina; 

2. Visina novčane nagrade Općine 
Pisarovina za životno djelo;  

3. Članovi Povjerenstva za dodjelu 
javnih priznanja. 
 

II. OBJAVA POZIVNOG 
NATJEČAJA 
 

Članak 2. 

          
  Pozivni natječaj (dalje u  

tekstu: Natječaj) za predlaganje 
kandidata za dodjelu javnih priznanja 
raspisat će se najkasnije do dana 
31.08.2017. godine i  javno objaviti na 
oglasnoj ploči i službenoj Internet 
stranici Općine – www.pisarovina.hr.  
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           Natječaj ostaje otvoren do dana 
30. rujna 2017. godine, a prijedlozi koji 
se ne dostave do navedenog roka, 
odnosno koji imaju pečat pošte sa 
kasnijim datumom neće se uzeti u 
razmatranje. 
           Natječaj obvezno sadrži vrste 
javnih priznanja koja se dodjeljuju,  
uvjete za dodjelu i rok za podnošenje 
prijedloga za dodjelu javnih priznanja iz 
Odluke o javnim priznanjima Općine 
Pisarovina. 
 

III. VISINA NOVČANE 
NAGRADE ZA ŽIVOTNO 
DJELO 

 

Članak 3. 
 

Novčana nagrada za životno djelo 
u 2017. godini utvrđuje se u iznosu od 
5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna) 
neto. 
 
 

IV. ČLANOVI POVJERENSTVA 
ZA DODJELU JAVNIH 
PRIZNANJA 

 
                                              

Članak 4. 
 
 
Povjerenstvo za dodjelu javnih 
priznanja sastoji se od 5 članova. 
         U povjerenstvo se imenuju: 

1. Tomo Smolković; 
2. Štefica Radinić; 
3. Katarina Stepušin; 
4. Božica Žunec-Holbe; 
5. Ivanka Rogić. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

  

          Ova Odluka stupa na snagu  
danom donošenja. 

  
KLASA: 023-05/17-50/2 
URBROJ: 238/21-04-17-1 
Pisarovina, 24. kolovoza 2017. 
godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

                                                                                                       
Tomo Kovačić, v.r.         

  
 

Na temelju članka 20. Odluke o 
socijalnoj skrbi  („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 8/16) i članka 
40. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinski 
načelnik donosi slijedeću  

 
O D L U K U 
o novčanoj pomoći 

I. Odobrava se isplata novčanih 

sredstava u iznosu od 7.770,00 

kuna kao pomoć za jednotjednu 

neurorehabilitaciju robotikom za 

dijete Lucasa Čačkovića koji 

boluje od spastične cerebralne 

paralize. 

II. Nalaže se računovodstvu da 
izvrši isplatu sredstava 
navedenih u točki I. ove Odluke 
sa pozicije Socijalnog programa; 
stavka R121 – Ostali oblici 
pomoći, na žiro račun Izvršitelja 
terapije Poliklinika Glavić, za 
neurologiju i fizikalnu medicinu i 
rehabilitaciju, Radnička cesta 
54, Zagreb, OIB: 13459616266, 
IBAN: 
HR2624020061100819289 
temeljem dostavljenog 
predračuna. 
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III. Ova Odluka stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će 
se u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Ivana Matas Čačković, Selsko 

Brdo 45, Pisarovina, podnijela je dana 
08. kolovoza 2017. godine Zamolbu 
Općini Pisarovina kojom moli pomoć 
za terapiju neurorehabilitaciju 
robotikom za njeno dijete Lucasa 
Čačkovića koji boluje od spastične 
cerebralne paralize. 

Navedena terapija, sukladno 
priloženoj specifikaciji plaćanja izdanoj 
od Poliklinike Glavić, Radnička cesta 
54, Zagreb, iznosi 7.770,00 kuna za 
jedan tjedan, dok je predviđeno vrijeme 
trajanja terapije 12 tjedana, što ukupno 
iznosi 81.600,00 kuna. 
 S obzirom na prethodno 

navedeno, odobrava se uplata iznosa 

od 7.770,00 kuna na račun Izvršitelja 

terapije i to iz stavke Proračuna kako je 

navedeno u dispozitivu. 

NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

 
 
.  

 

Na temelju članka 9. Pravilnika 
o financiranju javnih potreba Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi 
o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro 
koje provode  udruge („Narodne 
novine“ br. 26/15), Općinski načelnik 

Općine Pisarovina je dana 24. 
kolovoza 2017. godine, temeljem 
mišljenja Povjerenstva za dodjelu 
sredstava udrugama (od dana 17. 
kolovoza 2017. godine), donio sljedeću 

 
O D L U K U 

o izravnoj dodjeli sredstava  
 

Članak 1. 
 

 Udruzi hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata, 101. Brigade ZNG-
a/HV-a, Zagreb, Susedgrad, OIB: 
12355275165, dodjeljuje se iznos od 
1.000,00 kuna kao pomoć za 
umnožavanje filma „101. Brigada HV-
a“, distribuciju i prikazivanje filma u 
mjestima bojnih djelovanja brigada. 
 

Članak 2. 
S udrugom iz članka 1. ove 

Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti 
Ugovor o financiranju 
programa/projekta u kojima će se 
detaljno regulirati međusobna prava i 
obveze. 
 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
Službenim novinama Općine 
Pisarovina te službenoj internetskoj 
stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr. 

 
KLASA:402-08/17-80/44 
URBROJ:238/21-04-17-1 
Pisarovina, 24. kolovoza 2017. 

godine 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

http://www.pisarovina.hr/
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Na temelju članka 9. Pravilnika 
o financiranju javnih potreba Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi 
o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro 
koje provode  udruge („Narodne 
novine“ br. 26/15), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina je dana 24. 
kolovoza 2017. godine, temeljem 
mišljenja Povjerenstva za dodjelu 
sredstava udrugama (od dana 17. 
kolovoza 2017. godine), donio sljedeću 
 

O D L U K U 
o izravnoj dodjeli sredstava  

 
      Članak 1. 

 

Zajednici županijskih zajednica 
udruga HVIDR-a RH, Udruga HVIDR-a 
Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 10450 
Jastrebarsko, OIB: 96187682024, 
dodjeljuje se iznos od 4.000,00 kuna 
kao pomoć za rad udruge. 
                                   

 Članak 2. 
 
S udrugom iz članka 1. ove 

Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti 
Ugovor o financiranju 
programa/projekta u kojima će se 
detaljno regulirati međusobna prava i 
obveze. 
  

 Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
Službenim novinama Općine 
Pisarovina te službenoj internetskoj 
stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr. 

 

KLASA:402-08/17-80/38 
URBROJ:238/21-04-17-1 
Pisarovina, 24. kolovoza 2017. 

godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

 
Na temelju članka 22. Pravilnika 

o financiranju javnih potreba Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi 
o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro 
koje provode  udruge („Narodne 
novine“ br 26/15), Javnom pozivu za 
sufinanciranje javnih potreba u kulturi 
(KLASA: 612-01/17-10/1, URBROJ: 
238/21-04-17-1), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina dana 24. kolovoza 
2017. godine, na prijedlog 
Povjerenstva za dodjelu sredstava 
udrugama, donosi sljedeću 
 

 
O D L U K U 

o dodjeli sredstava udrugama u 
okviru javnih potreba u kulturi 

 

Članak 1. 

Udruzi KULTURNO 
UMJETNIČKO DRUŠTVO 
„VRHOVJE“ ŽUPE 
DUBRANEC,  

Donjodragonoška cesta 30, 10253 
Donji Dragonožec, OIB: 
90241099244 dodjeljuje se 10.000,00 
kuna za sufinanciranje javnih potreba u 
kulturi i to za projekt: International 

http://www.pisarovina.hr/
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folk dance festival Hanioti 2017 
Greece. 

Članak 2. 

S udrugom iz članka 1. ove 
Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti 
Ugovor o financiranju 
programa/projekta u kojima će se 
detaljno regulirati međusobna prava i 
obveze. 

Članak 3. 

Sredstva za ovu namjenu 
osigurana su u proračunu Općine 
Pisarovina za 2017. godinu, Program: 
Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, 
Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju i 
ostalo, Konto 38114 i 38119, tekuće 
donacije. 
  
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 
danom donošenja, a objaviti će se u 
Službenim novinama Općine 
Pisarovina te na službenoj internetskoj 
stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr. 
 
KLASA:612-01/17-10/1 
URBROJ:238/21-04-17-8 
Pisarovina, 21. ožujka 2017. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

 
  

 
 

Na temelju članka 22. Pravilnika 
o financiranju javnih potreba Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi 
o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro 
koje provode  udruge („Narodne 
novine“ br 26/15), Javnom pozivu za 
sufinanciranje javnih potreba u kulturi 
(KLASA: 612-01/17-10/1, URBROJ: 
238/21-04-17-1), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina dana 28. lipnja 
2017. godine, na prijedlog 
Povjerenstva za dodjelu sredstava 
udrugama, donosi sljedeću 

 
O D L U K U 

o dodjeli sredstava udrugama u 
okviru javnih potreba u kulturi 

 
 

Članak 1. 
 

Udruzi „TITANIC 100“, 
BRATINA 84, PISAROVINA, OIB: 
10553757045  
dodjeljuje se 5.000,00 kuna za 
sufinanciranje javnih potreba u kulturi i 
to za akcije i manifestacije u kulturi 
koje pridonose razvitku i promicanju 
kulturnog života Općine Pisarovina. 

Konačan iznos sredstava za isplatu 
utvrditi će se zadnjim rebalansom 
proračuna Općine Pisarovina za 2017. 
godinu. 

 
   

Članak 2. 
    

S udrugom iz članka 1. ove 
Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti 
Ugovor o financiranju 
programa/projekta u kojima će se 
detaljno regulirati međusobna prava i 
obveze. 
 

http://www.pisarovina.hr/
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Članak 3. 
 

Sredstva za ovu namjenu 
osigurana su u proračunu Općine 
Pisarovina za 2017. godinu, Program: 
Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, 
Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju i 
ostalo, Konto 38114 i 38119, tekuće 
donacije. 
 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu 

danom donošenja, a objaviti će se u 
Službenim novinama Općine 
Pisarovina te na službenoj internetskoj 
stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr. 

 
KLASA:612-01/17-10/1 
URBROJ:238/21-04-17-6 
Pisarovina, 28. lipnja 2017. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

  
 

Temeljem članka 44. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ RH broj 39/13 i 48/15) i članka 
40. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), načelnik 
Općine Pisarovina dana 24. kolovoza 
2017. donosi  
 

Izvješće 
o 

utrošku sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 

razdoblju od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2016. godine 

 
 

Članak 1. 
 
U razdoblju od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2016. godine ostvarena 
sredstva od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznosila su 43.711,78 kn. 
 
 

Članak 2. 
 
Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa 
i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske u iznosu od 
43.711,78 kn, utrošena su za program 
katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta. 
 

Članak 3. 
 
Ovo Izvješće objaviti će se u 
“Službenim novinama Općine 
Pisarovina „.  
 
KLASA: 320-21/17-40/2 
URBROJ: 238/21-04-17-1 
Pisarovina, 24. kolovoza 2017. 
      
 
 

NAČELNIK 

OPĆINE  PISAROVINA 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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