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Na temelju članka 86. i 198. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“
broj 153/13 - dalje u tekstu: Zakon) i
članka 17. st.1 . t. 3. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na 17. sjednici
održanoj dana 26. veljače 2015. godine,
donijelo je

Br. 1/15 – str. 2

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 3.
Postupak izrade i donošenja ovih
Izmjena i dopuna Plana temelji se na
odredbama članaka 81. - 113. te članka
198. Zakona.
Članak 4.

ODLUKU O IZRADI

Naručitelj izrade V. Izmjena i
dopuna Plana je Općina Pisarovina koju
zastupa načelnik Općine.

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE
PISAROVINA

III. RAZLOZI IZRADE I DONOŠENJA
IZMJENA I DOPUNA PLANA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 5.

Donosi se Odluka o izradi V.
Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 6/03, 1/06,
12/06,15/09 i 25/12) (u nastavku teksta:
Plan).

Razlozi za izradu i donošenje
Izmjena i dopuna Plana:
(1) Usklađenje sa prostorno–planskim
rješenjem IV. Izmjena i dopuna
Prostornog
plana
Zagrebačke
županije u cijelosti;
(2) Potrebi usklađenja Plana sa
Zakonom o prostornom uređenju i
ostalim zakonskim i podzakonskim
propisima;
(3) Korekcija obveze izrade UPU-a;
(4) Razmatranje mogućnosti proširenja
i smanjenja građevinskih područja i
izdvojenih građevinskih područja
izvan naselja;
(5) Korekcija
UPU-a
zona
gospodarske namjene;
(6) Izrada grafičkog dijela Plana u
službenom
projekcijskom
koordinatnom referentnom sustavu
Republike Hrvatske (HTRS96/TM);
(7) Izrada pročišćenog teksta Odredbi
za provođenje i grafičkog dijela
Plana (prema članku 113. Zakona)

Članak 2.
Ovom Odlukom uređuje se pravna
osnova za izradu i donošenje V. Izmjena i
dopuna Plana, razlozi izrade i donošenja,
obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i
programska polazišta, popis sektorskih
strategija, planova, studija i drugih
dokumenata te način pribavljanja stručnih
rješenja za Izmjene i dopune Plana, zatim
popis javnopravnih tijela određenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za
izradu Izmjena i dopuna Plana kao i drugih
sudionika korisnika prostora koji trebaju
sudjelovati u njegovoj izradi, zatim rokovi
za izradu te izvori financiranja izrade
Izmjena i dopuna Plana.
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Treće izmjene i dopune donesene su
2009. godine („Glasnik Zagrebačke
županije“,
br.
15/09)
usklađenje
prostornog plana sa Prostornim planom
Zagrebačke
županije
(„Glasnik
Zagrebačke županije“, br. 3/02, 8/05 i
8/07) i Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“, br. 76/07).
Izmjene i dopune Plana su sveobuhvatne
te su njime izmijenjene odredbe za
provođenje
i zamijenjen sadržaj
dotadašnjih grafičkih prikaza PPUO
(„Glasnik Zagrebačke županije“, br. 06/03,
01/06 i 12/06). Novi grafički prikazi u svim
elementima zamjenjuju dosadašnje, a
uneseni su elementi iz I. i II. izmjena i
dopuna Plana.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 6.
Prostorni obuhvat V. Izmjena i
dopuna Plana je područje jedinice lokalne
samouprave Općina Pisarovina u svojim
administrativnim granicama u kojima je
rađen i temeljni plan PPUO Pisarovina.

V. SAŽETA OCJENA
OBUHVATU IZMJENA
PLANA

Br. 1/15 – str. 3

STANJA U
I DOPUNA

Članak 7.
Prostorni plan uređenja Općine
Pisarovina donesen je 2003. godine,
(„Glasnik Zagrebačke županije“, br. 6/03),
i do sada su donesene četiri izmjene i
dopune istog.

Četvrte ciljane izmjene i dopune
donesene
2012.
godine
(„Glasnik
Zagrebačke županije“, br. 25/12) odnose
se na proširenje gospodarskih zona,
definiranje površina i lokacija turističkih
djelatnosti, uvođenje odredbi za smještaj
građevina i postrojenja za dobijanje
energije iz obnovljivih izvora, korekcije
trasa
infrastrukture
(ceste
i
visokonaponski
dalekovodi),
izmjene
odredbi za odvodnju temeljem zahtjeva
Hrvatskih voda, ukidanje obveze izrade
UPU Lijevo Sredičko i usklađenje sa
Prostornim planom Zagrebačke županije („
Glasnik Zagrebačke županije“, br. 3/02,
8/05, 8/07, 4/10 i 10/11) u dijelu koji se
odnosi na: status zračne luke u
istraživanju, gradnja izvan građevinskog
područja,
osjetljivost
prostora
–
vodozaštitne zone i turistički punktovi.

Prve izmjene i dopune donesene
su 2006. godine, („Glasnik Zagrebačke
županije“, br. 1/06), a odnosile su se u
najvećem dijelu na: korištenje i namjenu
prostora i to prometni sustav i uvjete
korištenja i zaštite prostora i korekcije
granica građevinskog područja na prostoru
obuhvata Plana.
Druge izmjene i dopune donesene
su također 2006. godine
(„Glasnik
Zagrebačke županije“, br. 12/06) i odnose
se na točkasta proširenja građevinskih
područja naselja Bratina, Pisarovina i
Topolovec Pisarovinski, na proširenje
građevinskog
područja
izdvojene
gospodarske namjene, izmjenu trase u
istraživanju čvor Donja Zdenčina-most na
Kupi i na povećanje obuhvata uže zone
zaštite
kulturne
baštine
Ribnjaka
Pisarovina.

VI.
CILJEVI
I
PROGRAMSKA
POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA
PLANA
Članak 8.
Istaknutim razlozima za izradu
Izmjena i dopuna Plana određeni su
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ujedno i sljedeći osnovni
programska polazišta:

ciljevi

i

koje će dostaviti nadležna javnopravna
tijela iz svog djelokruga u postupku izrade
Izmjena i dopuna Plana.

1. Usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju,
naročito
u
pogledu
određivanja neizgrađenih – uređenih i
neuređenih
dijelova
građevinskih
područja, ukidanja potrebe izrade novih
detaljnih planova uređenja i dr.,

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA
Članak 10.

2. Usklađenje sa IV. Izmjenama i
dopunama
Prostornog
plana
Zagrebačke županije u cijelosti;

Stručna
rješenja
izrađuje
i
koordinira stručni izrađivač Plana u
suradnji s Nositeljem izrade Izmjena i
dopuna Plana.

3. Korekcije obuhvata UPU-a zona
gospodarskih namjena i potrebe izrade
UPU-a dosad predviđenih područja,
4. Mogućnosti proširenja
građevinskih područja,
5.

i
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Stručne podloge (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) koji su
potrebni za izradu Plana osiguravaju
javnopravna tijela određena posebnim
propisima, svaki iz svog djelokruga, a
pribavit će se u skladu s odredbom čl. 90.
Zakona u roku od 15 dana od dana
dostave poziva temeljem ove Odluke.

smanjenja

Izrada grafičkog dijela Plana u
službenom projekcijskom koordinatnom
referentnom
sustavu
Republike
Hrvatske (HTRS96/TM).

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA,
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA PLANA TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I
DOPUNA PLANA

Osim navedenih izmjena i dopuna,
moguće je unijeti i druge dopune i
korekcije, u skladu s zahtjevima nadležnih
javnopravnih
tijela
te
mišljenjima,
prijedlozima i primjedbama sudionika
javne rasprave.

Članak 11.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA

Sudionici u izradi V. Izmjena i
dopuna Plana su sljedeća javnopravna
tijela i drugi sudionici korisnici prostora:
1. Ministarstvo zašite okoliša i prirode,
Uprava za zaštitu prirode, Savska
cesta 41/20, Zagreb,
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede
i
prehrambene
industrije, Ulica grada Vukovara 78,
Zagreb,
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, Zagreb,

Članak 9.
Prilikom izrade V. Izmjena i dopuna
Plana neće se pribavljati nove sektorske
strategije i druge stručne podloge, već će
se koristiti važeća prostorno planska
dokumentacija svih razina, te podaci,
planske smjernice i propisani dokumenti
4
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4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Trg kralja P. Krešimira IV br.1,
Zagreb,
5. Ministarstvo obrane RH, Uprava za
materijalne resurse, Služba za
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Sarajevska cesta 7, Zagreb,
6. Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu
kulturne
baštine,
Konzervatorski odjel, Mesnička ul.
49, Zagreb,
7. Ministarstvo prometa i infrastrukture,
Uprava za prometnu infrastrukturu,
Prisavlje 14, Zagreb,
8. Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijska uprava zagrebačka, Sektor
upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih
poslova, Petrinjska 30,
9. Ministarstvo gospodarstva, Uprava
za industrijsku politiku, energetiku i
rudarstvo, Ul. Grada Vukovara 78,
Zagreb.
10. Zagrebačka županija, Upravni odjel
za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša, Ul. Grada Vukovara
72/V, Zagreb,
11. Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Područni ured za zaštitu
i spašavanje Zagreb, Odjel za zaštitu
i spašavanje, Capraška bb, Zagreb,
12. Hrvatska regulatorna agencija za
mrežne
djelatnosti,
Ulica
R.
Frangeša Mihanovića 9, Zagreb,
13. Susjedni Gradovi i Općine,
14. Županijska
uprava
za
ceste,
Remetinečka 3, Zagreb,
15. HEP- ODS d.o.o. Elektra Karlovac,
Vladka Mačeka 44, Karlovac
16. Agencija za elektroničke medije,
Jagićeva 31, Zagreb
17. Trgovačka društva, javne ustanove,
službe, pravne i fizičke osobe koje
obavljaju
komunalne
djelatnosti
(vodoopskrba, odvodnja, opskrba
toplinskom energijom i prijevoz
putnika u javnom prometu) na
području Općine Pisarovina,
i druga
propisima.

tijela

utvrđena

Br. 1/15 – str. 5

Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Plana
dostavit će se Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj u skladu s člankom 86.
Zakona.
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDNIH FAZA
Članak 12.
Za izradu Izmjena i dopuna Plana,
sukladno Zakonu o prostornom uređenju,
određuju se slijedeći okvirni rokovi:
-

-

-

15 dana za pribavljanje zahtjeva za
izradu Izmjena i dopuna Plana,
60 dana za izradu Nacrta prijedloga
Izmjena i dopuna Plana, utvrđivanje
Prijedloga za javnu raspravu i objavu
javne rasprave,
15 dana za provedbu javne
rasprave,
30 dana za izradu Izvješća o javnoj
raspravi i izradu Nacrta konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna Plana i
15 dana za izradu i utvrđivanje
Konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna Plana.

Rokovi za provedbu pojedinih faza
izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana
utvrđeni ovom Odlukom mogu se mijenjati
pod uvjetima propisanim Zakonom o
prostornom uređenju.

XI. IZVORI FINANCIRANJA
IZMJENA I DOPUNA PLANA

IZRADE

Članak 13.
Financiranje izrade Izmjena i
dopuna Plana osigurat će se iz Proračuna
Općine Pisarovina.

posebnim
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XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Br. 1/15 – str. 6

posebnim propisima koja daju zahtjeve za
izradu Plana iz područja svog djelokruga,
te drugih sudionika koji će sudjelovati u
izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te
izvori financiranja Plana.

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu 8 dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Pisarovina“.

II. PRAVNA OSNOVA I RAZLOG ZA
IZRADU I DONOŠENJE PLANA

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-5
Pisarovina, 26. veljače 2015.
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3.
(1) Odluka se donosi temeljem obveza
koje proizlaze iz odredbi Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj: 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon),
poglavito članka 79. i 76.

Tomo Smolković, v.r.

Na temelju članaka 79. i 86. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“,
broj: 153/13) i članka 17. Statuta Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na 17. sjednici
od 26. veljače 2015. godine donosi:

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
(1) Obuhvat Plana je definiran Prostornim
planom uređenja Općine Pisarovina
(Glasnik Zagrebačke županije 6/03, 1/06,
12/06, 15/09 i 25/12), u daljnjem tekstu
PPUO.

Odluku o izradi
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
TURISTIČKE ZONE
LIJEVO SREDIČKO

(2) Prostor obuhvata nalazi se između
građevinskog područja naselja Lijevo
Sredičko i lijeve obale rijeke Kupe.
Granicu građevinskog područja naselja i
obuhvata
urbanističkog
plana
čine
prometnice državna cesta D36 i put Vrbice
(obje izvan obuhvata Plana).

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)
Donosi se Odluka o izradi
Urbanističkog plana uređenja turističke
zone Lijevo Sredičko (u daljnjem tekstu:
Odluka).
Članak 2.

(3) Površina obuhvata iznosi 35,7 ha, a
podijeljena je na površinu ugostiteljskoturističke namjene površine i površinu
sportsko-rekreacijske namjene.

(1) Odlukom se utvrđuje pravna osnova za
izradu Urbanističkog plana uređenja
turističke zone Lijevo Sredičko (u daljnjem
tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja
u obuhvatu Plana, ciljevi i programska
polazišta Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, popis tijela i osoba određenih
6
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IV. SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PLANA

-

Članak 5.

-

(1) Prostor obuhvata je pretežito
neizgrađen i neuređen. U naravi se radi o
poljoprivrednim površinama, koje se
dijelom koriste kao livade i oranice, a
dijelom su zapuštene.

Br. 1/15 – str. 7

smještajni kapacitet zone do 200
ležajeva u kampu i/ili turističkom
naselju,
građevine od važnosti za Županiju:
ugostiteljsko-turistička zona, te
športsko-rekreacijski
sadržaji
ukupne površine preko 5 ha,
planirani dalekovod 2x110 kV

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNOG
PLANA

(2) U prostoru obuhvata uz obalu Kupe
postoji jedna građevina u funkciji kupališta
koja se sastoji od nadstrešnice površine
cca 100 m2, tipskog objekta (kiosk),
terena za odbojku na pijesku i nogomet.

Članak 7.
(1) Sukladno položaju i obuhvatu plana,
osim zakonskih i podzakonskih propisa
nema drugih dokumenata kojima,
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju
zahtjevi za izradu Plana.
(2) Nadležna tijela odrediti će zahtjeve
sukladno posebnim propisima i
odlukama iz područja svog djelokruga.

(3) Obuhvatu plana se pristupa obodnim
prometnicama: državnom cestom D36, te
dvjema neasfaltiranim prometnicama:
šetnica „Plaža“ i put Vrbice. Uz obalu
Kupe postoji neuređeni zemljani put na
zasebnoj čestici.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PLANA

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA

Članak 6.

Članak 8.

(1) Osnovni ciljevi izrade Urbanističkog
plana uređenja Turističke zone Lijevo
Sredičko sukladno PPUO i Zakonu:
-

-

-

(1) Stručni izrađivač Plana bit će odabran
postupkom predviđenim Zakonom o
javnoj nabavi. Stručni izrađivač će u
dogovoru
sa
službama
Općine
Pisarovina i nadležnim institucijama
izrađivati potrebna stručna rješenja.

definirati razgraničenje između
ugostiteljsko-turističke i sportskorekreacijske namjene,
prikazati
građevne
čestice
namijenjene za građenje odnosno
uređenje površina javne namjene i
definirati druge detaljne uvjete
korištenja i uređenja prostora te
gradnje građevina.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH
SUDIONIKA IKORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PROSTORNOG PLANA

(2)
Sukladno
odredbama
PPUO,
programska polazišta Plana su slijedeća:
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Članak 9.

-

Dostava zahtjeva (podaci, planske
smjernice i propisani dokumenti) za
izradu Plana: najviše 30 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na
dostavu zahtjeva,

-

Pripremni radovi i izrada Koncepcije
plana: najviše 10 dana od zaprimanja
zadnjeg zahtjeva,

-

Izrada i elaboracija Prijedloga Plana:
najviše 20 dana od usvajanja
Koncepcije Plana od strane načelnika
Općine,

-

Utvrđivanje Prijedloga Plana za
javnu raspravu i objava javne
rasprave,

-

Trajanje javne rasprave: 30 dana,

-

Izrada Izvješća o javnoj raspravi i
izrada konačnog prijedloga Plana:
15 dana od zadnjeg dana roka za
dostavu prijedloga i primjedbi s javne
rasprave,

-

Utvrđivanje
Plana,

Konačnog

-

Obavijest
rasprave,

sudionicima

-

Donošenje Plana,

-

Elaboracija Plana: najviše 10 dana od
dana objave Odluke o donošenju u
službenom glasilu.

(1) Tijela i osobe koja za potrebe izrade
Plana daju svoje prethodne zahtjeve i
sudjeluju u postupku njegove izrade su:













Ministarstvo zaštite okoliša i
prirode, Uprava za zaštitu prirode,
Savska cesta 41/20, Zagreb
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, Zagreb
Ministarstvo kulture, Uprava za
zaštitu
kulturne
baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Mesnička 49, Zagreb,
Ministarstvo unutarnjih poslova, PU
Zagrebačka, Petrinjska 30, Zagreb,
Državna uprava za zaštitu i
spašavanje, Nehajska 5, Zagreb,
Hrvatski
operator
prijenosnog
sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb
HEO ODS d.o.o. Elektra Karlovac,
Vladka Mačeka 44, Karlovac
Agencija za elektroničke medije,
Jagićeva 31, Zagreb
Trgovačka
društva,
javne
ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne
djelatnosti (vodoopskrba, odvodnja,
opskrba toplinskom energijom i
plinom,
održavanje
čistoće,
održavanje javnih površina i
nerazvrstanih
cesta,
prijevoz
putnika u javnom prometu) na
području Općine Pisarovina,
Društveni i značajniji gospodarski
koji djeluju ili imaju namjeru
djelovanja na području obuhvata
Plana.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA

Br. 1/15 – str. 8

prijedloga

javne

X. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE
PLANA

I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PLANA

Članak 11.

Članak 10.

Izrada Plana financira se u cijelosti iz
proračuna Općine Pisarovina.

(1) Utvrđuju se rokovi trajanja postupka
izrade i donošenja Plana po etapama kako
slijedi:

XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
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ODLUKU

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.

o javnom lokalnom linijskom prijevozu
putnika u cestovnom prometu

(2) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade
Plana obvezuje se da nakon objave ove
Odluke:




Br. 1/15 – str. 9

na području Općine Pisarovina

sukladno članku 86. Zakona,
obavijesti Zavod za prostorno
uređenje Zagrebačke županije,
sukladno članku 88. Zakona,
obavijesti javnost o izradi Plana,
sukladno članku 90. Zakona,
dostavi Odluku tijelima i osobama
iz članka 10. ove Odluke s pozivom
na dostavu zahtjeva za izradu
Plana.

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se organizacija,
način i uvjeti obavljanja javnog lokalnog
linijskog prijevoza putnika u cestovnom
prometu na području Općine Pisarovina (u
daljnjem tekstu: lokalni linijski prijevoz).
Lokalni linijski prijevoz putnika je
komunalna djelatnost od osobitog lokalnog
značenja.

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-6
Pisarovina, 26. veljače 2015.
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.
Lokalni linijski prijevoz je prijevoz koji uz
jednake uvjete dostupan svim korisnicima
prijevoznih usluga, a obavlja se na linijama
unutar područja Općine.

Tomo Smolković, v.r.

Na temelju članka 11. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst), 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04 i
38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka
33. Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu („Narodne novine“ broj 82/13). čl.
4. Zakona o koncesijama („Narodne
novine“ br. 143/12) i članka 17. stavka 1.
točke 3. Statuta Općine Pisarovina¸
("Glasnik Zagrebačke županije", broj
11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće
Općine Pisarovina na
17. sjednici
održanoj 26. veljače 2015. godine donosi

Članak 3.
Lokalni linijski prijevoz obavlja
prvenstveno kao putnička linija.

se

Putnička linija je linija na kojoj se obavlja
prijevoz između početnog i završnog
stajališta, uz obvezno zaustavljanje na
svim usputnim stajalištima utvrđenim
voznim redom.
Na određenim linijama može se prijevoz
putnika obavljati kao izravna odnosno
expresna linija.
Lokalni linijski prijevoz obavlja se
autobusima i iznimno radi manjeg broja
putnika kombibusima (8+1 sjedalo).
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Općinskog vijeća Općine Pisarovina o
dodjeli koncesije i ugovora o koncesiji.

Linije na kojima se obavlja lokalni linijski
prijevoz do katastarskih granica rubnih
naselja koja ulaze u područje.teritorijalnih
granica Općine Pisarovina su sljedeće:










Br. 1/15 – str. 10

Prijevoznik obavlja lokalni linijski prijevoz
sukladno uvjetima utvrđenim zakonom,
podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

Donja Kupčina – Pisarovina
– Bregana PisarovinskaKupinečki Kraljevec;
Donja Kupčina - Pisarovina
- Bratina - Kupinec;
Pisarovina
–
Gradec
Pokupski – Lijevo Sredičko,
Selsko Brdo – DvoranciPisarovina;
Gradec Pokupski – Lijevo
Sredičko – Selsko Brdo –
Lučelnica – Havidići Selo;,
Pisarovina – Lučelnica –
Selsko Brdo – Dvoranci Pisarovina;
Bratina
–
Kupinečki
Kraljevec;
Bratina – Velika Jamnička;
Pisarovina – Lučelnica –
Havidići Selo.

Članak 6.
Cijena prijevoza utvrđuje se tarifom.
Prijevoznik koji obavlja prijevoz donosi akt
kojim utvrđuje tarifu prijevoznih usluga na
osnovi prethodno pribavljene suglasnosti
izvršnog tijela Općine Pisarovina.
Prijevoznik je dužan uz zahtjev kojim traži
suglasnost
izvršnog
tijela
Općine
Pisarovina obrazložiti isti navodeći sve
elemente koji su od značaja za formiranje
cijene usluga prijevoza.
Tarifa (izvod) je akt koji sadrži voznu
cijenu i druge opće uvjete prijevoza za
priloženi vozni red u lokalnom linijskom
prijevozu.

Pod riječi „Pisarovina“ podrazumijeva se
autobusno stajalište u centru Pisarovine.

U formiranju cijene vozne karte primjenjuje
se sustav zakonskih cijena, s tim da jedna
cijena vozne karte obuhvaća više stanica
ovisno o udaljenosti i to:

Članak 4.
Vozila kojima se obavlja lokalni linijski
prijevoz moraju uz uvjete utvrđene
propisima o prijevozu u cestovnom
prometu, o sigurnosti prometa na
cestama, ovom Odlukom te drugim
odlukama
nadležnih
tijela
Općine
Pisarovina, ispunjavati i posebne uvjete
koji se odnose na izgled, uređaje i opremu
vozila.

1) I zona 0 – 10 km
2) II zona 11 – 20 km
3) III zona preko 20 km

Na prijedlog prijevoznika načelnik Općine
Pisarovina odobrava promjene cijena
prijevoza te promjene tarifnog sustava.

Članak 5.

Cijenu prijevoza prijevoznik je dužan
objaviti na način dostupan putnicima.

Lokalni
linijski
prijevoz
obavljaju
prijevoznici u skladu s odgovarajućom
dozvolom na određenim linijama te po
unaprijed utvrđenom redu vožnje, uz
unaprijed utvrđene cijene i druge opće
uvjete prijevoza, a na temelju odluke
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Članak 7.

Br. 1/15 – str. 11

obavlja prijevoz točno određene vrste
putnika (prijevoz zaposlenika do mjesta
rada i natrag do mjesta stanovanja ili
prijevoz učenika do škole i natrag i sl.) na
području Općine Pisarovina.

Uspostavu linija na kojima se vrši lokalni
linijski prijevoz u cestovnom prometu kao i
njihovu
izmjenu,
prometne
pravce,
određivanje odnosno utvrđivanje potreba
za uspostavu stajališta na takvim linijama
ili njihovu promjenu, vozni red ili njegove
promjene, poništenje dozvole zbog trajnog
obustavljanja
prijevoza
od
strane
prijevoznika i njegovu privremenu zamjenu
odobrava
Općinsko
vijeće
Općine
Pisarovina.

Članak 10.
U slučaju poteškoća u obavljanju linijskog
prijevoza putnika koji mogu nastupiti ako
prijevoznik obustavi prijevoz trajno ili
privremeno na rok od 6 mjeseci kao i iz
drugih razloga, načelnik Općine donosi
posebno rješenje te može drugim
prijevoznicima izdati privremena rješenja
za obavljanje tog prijevoza.

Članak 8.
Podnositelji zahtjeva za uvođenje nove
linije ili za promjenu dozvole, prijevoznog
pravca ili voznog reda, mogu biti:
prijevoznik, mjesni odbori ili Jedinstveni
upravni odjel Općine Pisarovina.

Članak 11.
Vozila kojima se obavlja prijevoz putnika
mogu iznimno promijeniti ili skratiti liniju,
odnosno promijeniti smjer kretanja uslijed
okolnosti koje onemogućavaju vožnju
određenom
linijom
(npr.
prometna
nezgoda, kvarovi, elementarne nepogode i
sl.).

Uz pisani zahtjev navedeni su dužni
priložiti podatke o nazivu i broju linija,
gospodarskoj opravdanosti promjena,
podatke o novim trasama i relacijama,
naziv početnog i krajnjeg stajališta,
udaljenosti između stajališta, vrstu i broj
vozila na liniji i vrijeme vožnje.

Članak 12.
Stajališta u linijskom prijevozu putnika u
cestovnom prometu na nerazvrstanim
cestama i drugim javnim prometnim
površinama, o kojima skrbi Općina
Pisarovina, odobrava Općinsko vijeće, a
prvenstveno se istima određuju lokacije
koje su duže vrijeme uobičajene i uređene
odobrenim voznim redovima. Zahtjevu za
uspostavljanje stajališta ili za njihovu
promjenu, podnositelj je dužan priložiti još
i podatke o mikrolokaciji stajališta na
prometnom pravcu linije, prometnotehničke i sigurnosne uvjete i opravdanost
njegove uspostave ili premještaja.

O izvršenim promjenama voznog reda,
prijevoznog pravca, o privremenoj ili trajnoj
obustavi prijevoza na odobrenoj liniji
prijevoznik je dužan pravodobno upoznati
javnost na primjeren način.
Prometno-tehnički uvjeti za ukidanje ili
promjenu linije odnosno prometnog
pravca, te uspostavljanje, ukidanje ili
izmjenu mikrolokacija stajališta utvrđuju se
komisijskim očevidom.
Članak 9.
Na području lokalnog linijskog prijevoza
može se obavljati i lokalna linija posebnog
linijskog prijevoza putnika. Lokalna linija
posebnog linijskog prijevoza putnika je
relacija ili skup relacija na kojima se

Zahtjev za ukidanje stajališta podnositelj je
dužan obrazložiti.
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Članak 13.

Br. 1/15 – str. 12

siguran i uredan prijevoz putnika, te
potrebitu razinu udobnosti prijevoza.

U projektiranju, izgradnji, uređenju i
korištenju stajališta lokalnog linijskog
prijevoza putnika u cestovnom prometu
potrebito
se
pridržavati
tehničkih
normativa koji utvrđuju minimalne uvjete
za sigurno odvijanje prijevoza.

Vozni red mora biti objavljen u sredstvima
javnog priopćavanja, te na stajalištima
linija, a cjenik usluga na početnim
odnosno krajnjim stajalištima i u vozilima
prijevoznika.

Članak 14.

Prijevoznik se mora pridržavati utvrđenog i
objavljenog voznog reda, cjenika usluga i
drugih općih uvjeta prijevoza. Prijevoznik
mora
putne
karte
prodavati
na
organiziranim prodajnim mjestima te
iznimno u vozilima tamo gdje nema
osiguranog prodajnog mjesta.

Vozila lokalnog linijskog prijevoza putnika
dužna su se zaustavljati na svim
registriranim stajalištima svoje linije te u
skladu
s
uvjetima
i
raspoloživim
kapacitetom vozila preuzeti na prijevoz
svakog putnika i njegov teret koji
posebnim propisima nisu izuzeti iz ovog
vida prijevoza. Na takvim stajalištima
pristaju
samo
vozila
ovlaštenih
prijevoznika koji obavljaju djelatnost
lokalnog linijskog prijevoza putnika u
cestovnom prometu, a iznimno i vozila
drugih prijevoznika pismenom odobrenju
Općinskog vijeća.

Nadzor nad urednim obavljanjem voznog
reda vrši komunalni redar Općine
Pisarovina.
Članak 17.
U slučaju zastoja i kraćih poremećaja u
prometu putnika, prijevoznik je dužan u što
kraćem roku osigurati prijevoz ili nastavak
prijevoza vlastitim vozilima ili vozilima
drugih prijevoznika.

Članak 15.
Za vrijeme obavljanja prijevoza u vozilu se
mora nalaziti dozvola.

U slučaju dužih poremećaja u ostvarivanju
voznog reda, prijevoznik je dužan izvijestiti
Općinsko vijeće Općine Pisarovina o
stanju na liniijama lokalnog prijevoza i
predložiti program sanacije.

Vozila moraju imati oznake kojima se
označava naziv početnog i
naziv
završnog stajališta.

2. KONCESIJE

Prije stavljanja u promet, vozila moraju biti
prozračena i očišćena. Vozila moraju biti
na propisan način osvijetljena. Grijanje i
hlađenje u vozilima mora biti usklađeno s
vremenskim prilikama.

Članak 18.
Lokalni linijski prijevoz putnika u
cestovnom prometu na području Općine
Pisarovina obavlja se na temelju
koncesija.

Članak 16.
Vozne redove, daljinar, minimalno vozno
vrijeme, cjenik usluga i druge opće uvjete
prijevoza utvrđuje prijevoznik koji obavlja
lokalni linijski prijevoz putnika u cestovnom
prometu, a u skladu s dozvolom. Vozni red
mora biti izrađen tako da osigurava

Odluku o dodjeli koncesije donosi
Općinsko vijeće Općine Pisarovina.
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Članak 19.

Br. 1/15 – str. 13

cestovnom
prometu
Republike Hrvatske;

Prije postupka
davanja koncesije za
obavljanje lokalnog linijskog prijevoza
putnika u cestovnom prometu načelnik
Općine Pisarovina imenuje tročlano
Stručno povjerenstvo za koncesiju.

na

području

- da posjeduju licenciju za obavljanje
djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
putnika;
- da imaju dobar ugled prema Zakonu o
prijevozu u cestovnom prometu;

Postupak davanja koncesije započinje
danom slanja obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske, a završava
izvršnošću odluke o davanju koncesije ili
odluke o poništenju postupka davanja
koncesije. Obavijest o namjeri davanja
koncesije objavljuje načelnik Općine
Pisarovina.

- da imaju financijsku sposobnost prema
Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu;
- da imaju stručnu osposobljenost osoba
odgovornih za prijevoz prema zakonu o
prijevozu u cestovnom prometu;
- da raspolažu opremom, kadrovima,
prostorom i objektima neophodnim za
organizaciju lokalnog linijskog prijevoza ili
da imaju dokaze o financijskim sredstvima
ili jamstvo financijskih institucija za
ulaganje u sredstva, opremu, objekte i
kadrove neophodne za organizaciju
prijevoza;

Članak 20.
Na postupak davanja koncesije za
obavljanje lokalnog linijskog prijevoza i to:
rok provedbe, dokumentaciju potrebnu za
nadmetanje, način i rok dostave
dokumentacije,
razmatranje
ponuda,
kriterije odabira,
odluku o dodjeli
koncesije ili poništenje postupka davanja
koncesije, potrebna jamstva, sklapanje
ugovora, te novi postupak davanja
koncesije u cijelosti se primjenjuju se
odredbe Odluke o utvrđivanju komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju na temelju
ugovora o koncesiji na području Općine
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“
br. 10/13 i „Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 2/14), koje su sukladne
odredbama zakona kojima se uređuje
komunalno gospodarstvo, koncesije i
javna nabava.

- da imaju ponudu za vozni red, prijevozni
pravac (itinerer), daljinar, cjenik i opće
uvjete prijevoza za ponuđene linije;
- da ponude visinu ukupne godišnje
naknade za dodjelu koncesije, rokove i
način njenog plaćanja.
Članak 22.
Uz uvjete predviđene u prethodnom
članku ove Odluke prilikom izbora
najpovoljnijeg ponuđača prosuđuje se:
- poslovni ugled podnositelja ponude;

Članak 21.

- sposobnost za ostvarivanje koncesije;
- financijska i tehnička povoljnost ponude;

Zainteresirani prijevoznici (ponuditelji) za
dodjelu koncesije ispunjavati slijedeće
uvjete:

- povoljnost ponude za provedbu mjera
očuvanja i zaštite okoliša.

- da su registrirani za obavljanje djelatnosti
javnog linijskog prijevoza putnika u
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Članak 23.
Izvršno tijelo Općine Pisarovina može
donijeti odluku da na jednoj liniji vozi više
prijevoznika, ali su oni dužni prije svog
početka obavljanja djelatnosti uskladiti
vozne redove i uskladiti poslovanje
pisanim ugovorom.

Br. 1/15 – str. 14

– sporazumnim
koncesiji,

raskidom

ugovora

o

– jednostranim
koncesiji,

raskidom

ugovora

o

– pravomoćnošću sudske odluke kojom se
ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se
poništava,

Članak 24.

– u slučajevima određenima ugovorom o
koncesiji,

Ugovoreno plaćanje naknade za koncesiju
ide u prihod proračuna Općine Pisarovina.
Korisnik koncesije za prijevoz putnika u
linijskom prijevozu na području Općine
Pisarovina djelatnost obavlja u svoje ime,
uz vlastitu odgovornost i za vlastiti račun.

– u slučajevima određenima posebnim
zakonom.
U slučaju jednostranoga raskida ugovora o
koncesiji od strane korisnika Koncesije, uz
uvjet da druga strana ugovornica poštuje
ugovorne obveze, korisnik koncesije je
dužan vršiti lokalni linijski prijevoz putnika
dok se ne počne provoditi ugovor s drugim
korisnikom koncesije ili dok se ne steknu
uvjeti za preuzimanje linija iz koncesije od
strane novog prijevoznika. U slučaju
prestanka ili smrti korisnika koncesije
njegov pravni slijednik nastavlja s
obavljanjem prijevoza uz prethodnu
suglasnost davatelja koncesije.

Članak 25.
Rok na koji se izdaje koncesija je 7
godina.
Članak 26.
Ugovorom između Općine Pisarovina i
prijevoznika utvrdit će se eventualna visina
i način sufinanciranja lokalnog linijskog
prijevoza te druga pitanja od utjecaja na
potrebu i visinu sufinanciranja za
neprofitabilne linije.

Članak 28.
Koncesionar ne može koncesiju prenijeti
na drugu pravnu ili fizičku osobu.

U slučaju promjene uvjeta poslovanja
prijevoznik može zatražiti promjenu iznosa
sufinanciranja te je u tom slučaju obvezan,
uz zahtjev za sufinanciranje lokalnog
linijskog prijevoza, dostaviti sve podatke i
analize potrebne za ocjenu opravdanosti
svog zahtjeva.

3. DOZVOLA
Članak 29.

Obavljanje prijevoza putnika na određenoj
lokalnoj liniji uređuje se dozvolom.

Članak 27.

Prijevoznik može obavljati lokalni linijski
prijevoz putnika u cestovnom prometu na
području Općine Pisarovina samo na
temelju dozvole koju mu izdaje načelnik
Općine Pisarovina nakon izvršnosti odluke
o dodjeli koncesije za obavljanje ovog
prijevoza tom prijevozniku.

Koncesija prestaje:
– ispunjenjem zakonskih uvjeta,
– raskidom ugovora o koncesiji zbog
javnog interesa,
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Dozvola se izdaje s rokom važenja od 5
godina nakon čega je potrebno zatražiti
izdavanje nove dozvole.

- podatke o prijevoznim kapacitetima (za
osoblje
–
broj,
osposobljenost,
zdravstvena sposobnost i dob;

Dozvolu može koristiti samo prijevoznik
kojemu je izdana.

za vozila:
- vlasništvo, registracija, tehnički pregled i
starost; za prostor – parkiranje i popravci),

Dozvola obvezatno sadrži:
- naziv i sjedište prijevoznika;

- izjavu da nije na snazi pravomoćni akt o
zabrani obavljanja djelatnosti javnog
prijevoza putnika,

- naziv linije;
- prijevozni pravac;

- izjavu da podnesenim voznim redom
uvažava zaštićeno vrijeme polaska ostalih
prijevoznika,

- vozni red;
- cjenik usluga.

- broj traženih dozvola po autobusnoj liniji,

- rok važenja;

- rok važenja za svaku dozvolu.

Evidenciju izdanih dozvola za lokalni
linijski prijevoz putnika u cestovnom
prometu na području Općine Pisarovina
vodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Pisarovina.

4. PRAVA I OBVEZE PUTNIKA
Članak 31.

Članak 30.

Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz
vozila propisuje prijevoznik ovisno o
načinu naplate prijevoznih usluga.

Za izdavanje dozvole za obavljanje
lokalnog
linijskog
prijevoza putnika
podnosi se zahtjev načelniku Općine
Pisarovina.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan
vozaču, linijskom kontroloru ili drugoj
ovlaštenoj osobi pokazati putnu kartu ili
ispravu o pravu na prijevoz, odnosno
obvezan je kod vozača platiti uslugu
prijevoza ili važeću putnu kartu odmah
poništiti.

U zahtjevu prijevoznik treba navesti ime
odnosno naziv tvrtke prijevoznika, podatke
o odgovornoj osobi, te priložiti:
- odluku Općinskog vijeća Općine
Pisarovina o davanju koncesije ili ugovor o
koncesiji,

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće
mjesto te se na vrijeme pripremiti za
izlazak.

- utvrđeni vozni red,

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja
mjesta za sjedenje prednost imaju
invalidne osobe, trudnice, osobe s malom
djecom te starije i nemoćne osobe.

- shemu prijevoznog pravca, minimalno
vozno vrijeme i daljinar,
- tarifu (izvod) s cjenikom usluga i drugi
opći uvjeti prijevoza za priloženi vozni red,
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odredi prijevoznik,

Na početnim polaznim stanicama vozač je
dužan otvoriti vrata za ulaz putnika i to
najkasnije pet minuta prije polaska vozila
po voznom redu.

3) uznemiravanje drugih putnika i
prometnog osoblja u obavljanju svoje
službe,
4) bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i
njegove oznake,

U slučaju nepredviđenih događaja na trasi
linija (prometne nezgode, elementarne
nepogode i sl.) vozač smije mijenjati trasu,
smjer kretanja ili skraćivati liniju.

5) pušiti i piti u vozilu,
6) zadržavati se u vozilu na način kojim se
ometa naplata putne karte, ulaz odnosno
izlaz iz vozila, onemogućava

Članak 33.
Vozilom lokalnog linijskog prijevoza ne
smije se prevoziti osoba koja bi svojim
ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje
unosi u vozilo, mogla ugroziti sigurnost
putnika te osoba mlađa od šest godina
bez pratnje odrasle osobe.

ili otežava smještaj putnika u vozilo,
7) ulaziti na vrata predviđena za izlazak i
izlaziti na vrata predviđena za ulazak
putnika,
8) onemogućavati otvaranje i zatvaranje
vrata kao i nasilno otvaranje vrata,

Članak 34.
Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu,
dječja kolica, invalidska kolica, sportsku
opremu i drugu prtljagu koja svojim
dimenzijama i svojstvima ne ugrožava
sigurnost putnika i prometnog osoblja.

9) ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu,
hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,
10) ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba
objavi da je vozilo popunjeno i da ne može
primiti putnika na prijevoz,

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj
prtljazi. Prtljagu iz stavka 1. ovog članak,
potrebno je smjestiti u prostoru vozila gdje
najmanje smeta ostalim putnicima kako bi
se smanjila mogućnost ugrožavanja
sigurnosti ostalih putnika i prometnog
osoblja.

12) ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći
koja je nečista u mjeri da može uprljati
druge putnike ili vozilo.
Prometno osoblje dužno je opomenuti
putnika koji postupa protivno odredbama
iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko i unatoč
opomeni izvrši koju od navedenih radnji,
pozvati će putnika da napusti vozilo.

Članak 35.
Putniku nije dozvoljeno:

Članak 36.

1) koristi uslugu prijevoza bez putne karte
ili s neispravnom putnom kartom,

Vozilom linijskog prijevoza nije dozvoljen
prijevoz:

2) unositi u vozilo predmete koji mogu
povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi
ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive,
prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve
druge predmete veće težine i dimenzija od
onih koje

1) osobama pod očiglednim utjecajem
alkohola ili opojnih sredstava,
2) osobama koje ne mogu ili ne žele platiti
uslugu prijevoza.
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mjesta ili dati vjerodostojne podatke o
svom identitetu i obje karte platiti u roku od
3 dana prijevozniku.

Vozilom Gradskog linijskog prijevoza nije
dozvoljen prijevoz životinja, izuzev kućnih
ljubimaca u odgovarajućim spremnicima.

5. NADZOR

Članak 38.

Članak 42.

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz
vozilom
linijskog prijevoza samo uz
pratnju.

Nadzor nad obavljanjem ove Odluke
provodi Komunalno redarstvo.
Članak 43.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u
vozilo specijalno dresiranog psa vodiča s
brnjicom.

U obavljanju nadzora iz članka 42. ove
Odluke komunalni redar ovlašten je:

Članak 39.

- nadzirati primjenu ove Odluke,

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik
je dužan postupati sukladno odredbama
propisa o nađenim stvarima.

- izdati obvezni prekršajni nalog,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjena prekršaja.

Članak 40.
Prometno osoblje mora za vrijeme
obavljanja posla (službe) nositi službenu
odjeću. Izgled i boju službene odjeće
određuje prijevoznik.

6. KAZNENE ODREDBE
Članak 44.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj prijevoznik
ako se ne pridržava odredbi:

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog
članka, službenu odjeću ne mora nositi
linijski kontrolor po odluci prijevoznika.

- članka 3. stavka 3. Odluke,

Prometno osoblje je dužno za vrijeme
obavljanja službe imati korektan odnos s
putnicima.

- članka 5. stavka 2. Odluke,
- članka 14. Odluke,

Članak 41.

-.Članka 15. Odluke i

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati
ispravnu putnu kartu ili ispravu na osnovi
koje ostvaruje pravo na prijevoz.

- članka 16. Odluke.
Članak 45.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je
dužan pokazati putnu kartu odnosno
ispravu radi kontrole. Putnik koji se u
vozilu zatekne bez putne karte, s
neispravnom putnom kartom ili ispravom
na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz,
dužan
je
ovlaštenoj
osobi
platiti
odgovarajuću putnu i dodatnu kartu na licu

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
– putnik:
- ako ne postupi u skladu s odredbama
članka 31.Odluke,
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županije» broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 17.
sjednici održanoj dana 26. veljače 2015.
g. donosi slijedeću:

- ako ne postupi u skladu s odredbama
članka 34. st. 2.Odluke,
- ako ne postupi u skladu s odredbama
članka 35. st. 1.Odluke,

ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

- ako se ne pridržava odredbe članka 36.
Odluke,
- ako postupi suprotno odredbama članka
37. Odluke,

I. U postupku javnog nadmetanja
objavljenom na oglasnim stranicama
(„Narodne novine“ broj 5/14) od dana 15.
siječnja 2014. godine, radi prodaje
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina, ukupne površine 17ha
01a 13m2, a u svrhu izgradnje poslovnih
objekata koji se moraju u roku dvije godine
staviti u funkciju obavljanja gospodarske
djelatnosti koja je ekološki sigurna i
prilagođena
europskim
standardima,
pristigla je 1 (jedna) ponuda ponuditelja
koja se prihvaća i to ponuda ponuditelja:

- ako za vrijeme vožnje nema ispravnu
putnu kartu ili ispravu na osnovi koje
ostvaruje pravo na prijevoz (članak 41.
stavak 1. Odluke),
- ako na zahtjev ovlaštene osobe ne
pokaže putnu kartu zbog kontrole (članak
41. stavak 2.Odluke).

7. ZAVRŠNE ODREDBE

TECHNO WIN, d.o.o. za trgovinu i
usluge.
Pisarovina,
Jamnica
Pisarovinska 12, OIB:03892414675, za
kupnju 3.800 m2 zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina po cijeni od 12,00 EURa/m2 preračunato u kune po srednjem
tečaju HNB na dan objave natječaja.

Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenim novinama
Općine Pisarovina“.

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-8
Pisarovina, 26. veljače 2015.
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA

II. Sa gore navedenim ponuditeljem čija
se ponuda prihvaća, temeljem ove Odluke,
sklopit će se u roku 30 dana od dana
dostave iste predugovor o kupoprodaji
zemljišta.

Tomo Smolković, v.r.

III. U slučaju da gore navedeni
ponuditelj ne potpiše predugovor u gore
navedenom roku, smatrat će se da je
odustao od kupnje, te će se postupiti
sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne
novine» broj 91/96 68/98,
137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i
152/14) i 17. st. 3. Statuta Općine
Pisarovina
(«Glasnik
Zagrebačke

Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao
prodavatelj građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje
Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju
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svoje Odluke o prodaji građevinskog
zemljišta od dana 17. prosinca 2013.
godine
(KLASA:
021-05/13-01/5;
URBROJ: 238/21-01-13-20), javni natječaj
koji je objavljen na oglasnim stranicama
(„Narodne novine„ broj 5/14) od dana 15.
siječnja 2014. godine, a radi prikupljanja
ponuda za prodaju zemljišta u svrhu
izgradnje poslovnih objekata, koji se u
roku dvije godine moraju staviti u funkciju
obavljanja gospodarske djelatnosti koja je
ekološki
čista
i
prilagođena
EU
standardima.

Br. 1/15 – str. 19

obavljanje gospodarske djelatnosti čije je
sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju
Općine Pisarovina, ali samo uz uvjet
prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije
ponude čiji ponuditelj ne ispunjava uvjet
prebivališta/sjedišta na teritoriju Općine
Pisarovina.
Sve ponude morale su sadržavati ime i
prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB,
ponuđenu cijenu po m2, ukupnu površinu
koja ne može biti manja od 2.000 m2, za
koju se nudi navedena cijena te broj žiroračuna ponuditelja. Sve ponude morale su
biti potpisane i ovjerene pečatom.

Ukupna
površina
građevinskog
zemljišta koja je bila predmet natječaja
iznosila je 17ha 01a 13m2. Brojevi i nazivi
katastarskih čestica objavljeni su u javnom
natječaju.

Uz ponudu se morala dostaviti
slijedeća
dokumentacija:
dokaz
o
obavljanju
gospodarske
djelatnosti
(Rješenje o upisu u trgovački registar,
obrtni registar ili drugi strukovni registar);
plan i program ponuditelja koji sadrži:
površinu objekta koji se namjerava
izgraditi s rokom izgradnje, naziv
djelatnosti koja će se obavljati, opis
procesa obavljanja djelatnosti, način
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj
radnika sa navedenom stručnom spremom
i izjava ovjerena od strane javnog
bilježnika da će proizvodnja, odnosno
djelatnost koja se obavlja biti ekološki
sigurna
i
prilagođena
europskim
standardima. Radi ozbiljnosti ponude uz
istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati
jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa
kupoprodajne cijene.

Početna cijena za zemljište navedeno u
ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je
6 i 12 Eura/m2 preračunata u kune po
srednjem tečaju HNB na dan objave
natječaja.
Nekretnine za prodaju namijenjene su
izgradnji objekata u svrhu obavljanja
gospodarske djelatnosti, te su se,
sukladno navedenom, na natječaj mogle
javiti samo fizičke i pravne osobe koje
imaju registriranu gospodarsku djelatnost i
to uz ispunjenje slijedećih uvjeta:
minimalna izgrađenost kupljene parcele
mora iznositi najmanje 30% ukupne
površine parcele, rok u kojem kupac mora
ishoditi lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci
od dana potpisivanja predugovora o
kupoprodaji zemljišta, nakon čega se
potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za
izgradnju i dovođenje u funkciju obavljanja
gospodarske djelatnosti koja je ekološki
čista i prilagođena EU standardima iznosi
2 godine od dana potpisivanja ugovora o
kupoprodaji zemljišta.

Do otvaranja ponuda na natječaj je
pristigla
ponuda
1
(jednog)
ponuditelja i to za zemljište čija je
početna cijena 12.- EUR-a /m2. i
to ponuda:
TECHNO WIN, d.o.o. za trgovinu
i
usluge.
Pisarovina,
Jamnica
Pisarovinska 12, OIB:03892414675, za
kupnju 3.800 m2 zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina po cijeni od 12,00 EUR-

Prioritet za kupnju zemljišta imaju
pravne i fizičke osobe registrirane za
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a/m2 preračunato u kune po srednjem
tečaju HNB na dan objave natječaja.
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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 i 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 17. sjednici održanoj dana 26. veljače
2015. slijedeću:

Ponuda je pristigla 22.12.2014. godine
i otvorena je dana 31.12.2014. godine od
strane tročlanog Povjerenstva imenovanog
od strane Općinskog vijeća.
Ponuda sadrži svu dokumentaciju
traženu javnim natječajem a ponuditelj je
prihvatio sve uvjete tržene natječajem:
- ishođenje lokacijske/građevinske dozvole u
roku 6 mjeseci od dana potpisivanja
Predugovora o kupoprodaji zemljišta;

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina

- dovođenje poslovnog prostora u funkciju
obavljanja djelatnosti u roku 2 godine od dana
potpisivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta
Nakon primitka ove Odluke, s
odabranim ponuditeljem sklopit će se u
roku od 30 dana predugovor o kupoprodaji
zemljišta.
U slučaju nepotpisivanja predugovora
u gore navedenom roku, od strane
odabranog ponuditelja, smatrat će se da je
isti odustao od kupnje zemljišta te će se
postupiti sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.

I. Općina Pisarovina raspisati će Javni
natječaj čiji će predmet biti prodaja
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina ukupne površine 25ha
57a 45m2. 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.

Slijedom navedenog odlučeno je kao
u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove
Odluke ne može se uložiti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor u roku 30
dana od dana primitka iste.

II.a Početna kupoprodajna cijena od 6.00
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 22ha 70a 62m2:

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-4
Pisarovina, 26. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA

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

Tomo Smolković, v.r.
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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. 601/13 oranica Tabla
površine 313 m2, k.č.br. 601/14 livada
Tabla površine 158 m2; k.č.br. 601/18
oranica Otkos površine 1ha 6444 m2;
k.č.br. 601/20 oranica Tabla II površine
655 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. 601/59
dvorište Ekonomsko površine 2126 m2;
k.č.br. 601/65 oranica Tabla površine 8992
m2; k.č.br. 601/74 oranicaTabla površine
648 m2; k.č.br. 601/76 oranica Tabla
površine 140 m2, k.č.br. 601/79 oranica
Tabla površine 306 m2; k.č.br. 601/81
oranica Tabla površine 1334 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
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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 2435 m2;
605/61 oranica u Pisarovini, Poduzetnička
zona površine 842 m2; k.č.br. 640/10
livada Široka površine 97 m2; k.č.br.
640/11 oranica Široka površine 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. 765 livada Široka površine
4352 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.
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. 796/3 oranica
Rosulja površine 270 m2; k.č.br. 800/3
oranica Dugava površine 5130 m2; k.č.br.
800/9 oranica Dugava površine 4172 m2;
k.č.br. 800/10 oranica Dugava površine
3128 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.
845 dio - oranica Gnojnik površine 249
m2; k.č.br. 846 dio - oranica Šikara
površine 379 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
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m2; k.č.br. 3465/2 put Jamnica površine
126 m2.
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II.b prodaje se u svrhu izgradnje poslovnih
prostora pretežito uslužnih djelatnosti.
Ponuditelji su obvezni ispuniti slijedeće
kriterije:

II.b. Početna kupoprodajna cijena od
12.00 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 2ha
86a 83m2:

1. Ponuditelji mogu biti isključivo
fizičke osobe i pravne osobe registrirane
za obavljanje gospodarske djelatnosti.
2..Ponuditelj ne može dostaviti
ponudu za površinu manju od 2.000 m2.

- 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 4632 m2; k.č.br. 600/28 dio livada Velika sjenokoša površine 2691 m2;
k.č.br. 600/29 dio - livada Velika sjenokoša
površine 1861 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;
k.č.br. 3460/9 dio – put površine 187 m2.

3.Minimalna izgrađenost kupljene
parcele mora iznositi 30 % njene ukupne
površine;
4. 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.
5. Rok za dovođenje poslovnog
prostora u funkciju obavljanja gospodarske
djelatnosti
iznosi 2 godine od dana
potpisivanja Ugovora o kupoprodaji
zemljišta;
6. 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

III. Nekretnine iz točke II.a prodaju se u
svrhu izgradnje proizvodnih pogona i
drugih poslovnih prostora svih vrsta
gospodarskih djelatnosti a zemljište pod
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prihvaćanja
najviše cijene koja je
ponuđena ponudom ponuditelja koji ne
ispunjava uvjet prebivališta ili sjedišta na
teritoriju Općine.
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IX. Općinsko vijeće zadržava pravo
raspodjele zemljišta unutar Poduzetničke
zone ovisno o površini kupljenog zemljišta,
vrsti djelatnosti kupca i ponuđenoj cijeni.

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.

X. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
dana donošenja
a objavit će se u
„Službenim novinama Općine Pisarovina “.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun
Općine
Pisarovina
broj
HR7123400091833100004 s pozivom na
broj 68 7706 – OIB, uz naznaku „Jamstvo
za ponudu“.

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-3
Pisarovina, 26. veljače 2015.
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.

VII. Svaki ponuditelj uz ponudu, osim
zakonom predviđene dokumentacije mora
dostaviti:
Plan i program
objekta,

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o
vodama (“Narodne novine” broj 153/09,
63/11, 130/11, 56/13 i 14/14-dalje:
Zakon),članka 146. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakon o vodama („Narodne
novine“ broj 56/13) i članka 17. Statuta
Općine Pisarovina (“Glasnik Zagrebačke
županije“ br.11/07, 21/09, 1/13 i 10/13),)
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na
sjednici 17. održanoj 26. veljače 2015.
godine, donijelo je

izgradnje poslovnog

- 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 2015. 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 :

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad
komunalnim vodnim građevinama

Članak 1.

1. Snježana Balić - predsjednik ;

Sukladno odredbi članka 23 stavka 3.
Zakona komunalne vodne građevine su
javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu
su javnog isporučitelja vodnih usluga.

2. Dragutin Grbiniček - član;
3. Ivan Špišić - član.
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Članak 2.
Ovom Odlukom Općina Pisarovina prenosi
bez naknade pravo vlasništva na
komunalnim vodnim građevinama na
području Općine Pisarovina u vlasništvo
javnog isporučitelja vodnih usluga „Vode
Pisarovina
d.o.o“.,
Pisarovina,
Trg
Stjepana Radića 13, OIB: 75999696999,
koji je u 100%-tnom su vlasništvu Općine
Pisarovina.

Članak 3.
Komunalne vodne građevine iz članka 2.
koje se prenose u vlasništvo Voda
Pisarovina d.o.o. su slijedeće:
OBJEKT

Vodovod
magistralni

VLASNIŠTV.

Konto

NABAVNA
VRIJEDNOST

ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI

U IMOVINI

02141

12.154.699,17

4.774.907,11

U IMOVINI

02141

7.353.205,55

3.171.772,01

U IMOVINI

02141

217.253,70

TRENUTNA
VRIJEDNOST
7.379.792,06
4.181.433,54

Vodovod lokalni
Precrpna stanica
Jamnica
Pisarovinska

85.815,26

U IMOVINI

02141

U IMOVINI

05119

12.229.022,95

1.171.948,04

131.438,44

11.057.074,91

Objekti javne
vodoopskrbe
Kanalizacija
općine Pisarovina

1.106.885,07
U IMOVINI

01111

14.568,00

Vodocrpilište
Meljin
(kat. čestica
5727/1 i 5727/2)
Uređaj za
pročišćavanje
(kat.čestica
605/43)

-

1.106.885,07
14.568,00

-

U IMOVINI

01112

528.900,00
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UKUPNO ZA PRIJENOS BEZ NAKNADE

24.400.092,02

Članak 4.

Članak 8.

Pravo vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama iz članka 3. ove Odluke u
ukupnom iznosu od 24.400.092,02 kune
(slovima:dvadesetčetirimilijunačetristotisuć
adevedesetdvijekunedvijelipe)
Općina
Pisarovina prenosi na javnog isporučitelja
vodnih usluga "Vode Pisarovina d.o.o."u
stanju zatečenom da dan stupanja na
snagu ove Odluke.

Ovlašćuje se načelnik Općine da u ime
Općine potpiše ugovor iz prethodnog
članka te poduzme sve ostale potrebne
mjere i radnje za provedbu ove Odluke.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od
dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina.

Članak 5.
Temeljem ove Odluke Općina Pisarovina
isknjižitit će iz svojih poslovnih knjiga
komunalne vodne građevine iz članka 3.
ove Odluke a Trgovačko društvo Vode
Pisarovina d.o.o. dužne su u roku 30 dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke
evidentirati navedene komunalne vodne
građevine u svojim poslovnim knjigama.

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 238/21-01-15-7
Pisarovina, 26. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r

Članak 6.
Komunalne vodne građevine ne mogu se
opteretiti založnim pravom niti biti
predmetom ovrhe, ne mogu ulaziti u
stečajnu ili likvidacijsku masu, te se u
slučaju stečaja ili likvidacije trgovačkog
društva Vode Pisarovina d.o.o.izlučuju u
vlasništvo Općine Pisarovina, koja je u
smislu članka 202. st. 1. Zakona, koja je
jedini osnivač i vlasnik
navedenog
trgovačkog društva.

Na temelju članka 21. st. 2. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br.
40/08 i 44/08) i članka 40. st. 1. t. 6.
Statuta Općine Pisarovina („Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), na prijedlog Državne uprave
za zaštitu i spašavanje, Područni ured za
zaštitu i spašavanje Zagreb, načelnik
Općine Pisarovina donosi

Članak 7.
Temeljem ove Odluke Općina Pisarovina
sklopit će sa trgovačkim društvom Vode
Pisarovina d.o.o Ugovor o prijenosu bez
naknade komunalnih vodnih građevina.
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ODLUKU
o imenovanju povjerenika civilne
zaštite
Općine Pisarovina
I.
Za povjerenike civilne zaštite Općine
Pisarovina imenuju se:
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Članak 2.

II.
Ova Odluka objaviti će se u
Službenim novinama Općine Pisarovina i
stupa na snagu 8 dana od dana objave.

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

KLASA: 810-05/15-10/2
URBROJ: 238/21-04-15-1
Pisarovina, 13. veljače 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK

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.

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 i 36/09) 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

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.

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći
za nabavku opreme za novorođenčad
za 2015. godinu

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama Općine Pisarovina”.

Članak 1.
Roditeljima
ili
samohranom
roditelju djeteta rođenog u 2015. godini, s
prebivalištem
na
području
Općine
Pisarovina u trajanju najmanje 6 mjeseci,
isplatiti će se, na temelju podnijetog
zahtjeva, jednokratna novčana pomoć za
nabavku opreme u iznosu od 3.000,00 kn
po djetetu.

KLASA: 023-02/15-50/1
UR.BROJ: 238/21-04-15-1
Pisarovina, 02. siječnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.

__________________________________________________________________________
Uredništvo: S.Balic i T.Kovačić
Glavni i odgovorni urednik: T.Kovač
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