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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/2018) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici održanoj 
dana  25. veljače 2019. godine donijelo je 

 
O D L U K U  

o donošenju I. izmjena i dopuna 
Strategije razvoja Općine Pisarovina za razdoblje od 2014. – 2020. godine 

 

Članak 1. 

Donose se I. izmjene i dopune Strategije razvoja Općine Pisarovina za razdoblje od 
2014. – 2020. godine. 

Članak 2. 

I.izmjene i dopune Strategije razvoja Općine Pisarovina za razdoblje od 2014. - 2020. godine 
nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

  
 

KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-3 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

 
                                                                                               

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                 Tomo Smolković, v.r. 
  
 

 

 



Br. 3/19                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 26.02.2019. 

 

3 

 

             

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) 
i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18.  sjednici održanoj  25. veljače 2019. godine, 
donijelo je  

 

ODLUKU 
o I. Izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine 

Pisarovina za 2019. godinu 
 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Pisarovina za 2019. godinu („Službene 

novine Općine Pisarovina“ broj 15/18) iza članka 21, dodaje se članak 21.a koji glasi: 
  
Ovlašćuje se načelnik Općine Pisarovina da poduzima radnje i aktivnosti te s tim u 

vezi potpisuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava kojima se odobrava sufinanciranje 
projekata Općine Pisarovina iz fondova i programa Europske unije te drugih tijela državne 
uprave i jedinica područne ( regionalne) samouprave, kao i preuzima obvezu osiguravanja 
vlastitih sredstava u proračunu Općine Pisarovina za sufinanciranje istih, pojedinačne 
vrijednosti preko iznosa propisanog člankom 40. stavkom 2. Statuta Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18). 

 
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
 
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-4 
Pisarovina, 25. veljače 2019. 
 

                                                                                                                  Predsjednik 
                                                                                                                  Općinskog vijeća 

       Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
 

Na temelju članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) te 
članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. sjednici održanoj dana 25. veljače  2019. godine, 
donijelo je 
 
 

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 2018. godine 
 
 
 

Članak 1. 
 

 Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu donesen je na 13. sjednici Općinskog 
vijeća 12. rujna 2018. godine, a I. izmjene i dopune na 16. sjednici Općinskog vijeća 18. 
prosinca 2018. godine.  

 
 

Članak 2. 
 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvarena sredstva od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznosila su 90.811,70 kn i utrošena su u cijelosti za sanaciju poljskih puteva. 
  
 

Članak 3. 
 
Ovo Izvješće objaviti će se u “Službenim novinama Općine Pisarovina „.  
 

  
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-5 
Pisarovina, 25. veljače 2019.                                    PREDSJEDNIK                                                                                         
                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

  
 

                                                                                                   Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
 

Na temelju članka 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18 i 115/18) i 
članka 17. Statuta Općine Pisarovina ( „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. sjednici održanoj dana 25. veljače  2019. godine, 
donijelo je 

 

IZVJEŠĆE 
O IZVRŠENJU PR O G R A M A UTROŠKA SREDSTAVA  

ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018. GODINU 
 
 

Članak 1. 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu donesen je na 6. 

sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2017. godine.  
 

Članak 2. 
Proračunom Općine Pisarovina za 2018. godinu planirana su sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna  
Ostvarena su sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini u iznosu od  50.870,94 

kune. 
 

Članak 3. 
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu utvrđeno je da će 

se sredstva šumskog doprinosa utrošiti za izgradnju reciklažnog dvorišta te su ukupno 
ostvarena sredstva u iznosu od 50.870,94 kune u cijelosti i utrošena za planiranu investiciju. 
 

Članak 4. 
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 
 
 
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-6 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine                                     

PREDSJEDNIK                                                                                         
                 OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                    Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
 

Na temelju članka 86., 87., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine", broj 153/13,  65/17 i 114/18), članka 66, stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne 
novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina”, 3/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. sjednici održanoj 
25. veljače 2019. donosi  

 
 

ODLUKU O IZRADI 
III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

GOSPODARSKE ZONE PISAROVINA U PISAROVINI 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone Pisarovina u Pisarovini (Glasnik Zagrebačke županije broj 12/06, 
16/10 i 25/12). 

(2)  Nositelj izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Pisarovina u Pisarovini (u daljnjem tekstu: Plan) je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Pisarovina.  

 
Članak 2. 

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi donošenja 
Plana, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta 
Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 
zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način 
pribavljanja stručnih rješenja Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima 
koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju 
sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i 
rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je 
taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana, izvori financiranja 
izrade Plana, i druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana.  

 
 

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA 
Članak 3. 

Postupak izrade i donošenja ovog Plana temelji se na odredbama članaka 81.- 113., te 
članka 198, Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17- u 
daljnjem tekstu: Zakon).  
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III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA 
Članak 4. 

Razlozi izrade i donošenja Plana su potreba usklađenja s Prostornim planom uređenja 
Općine Pisarovina (Glasnik Zagrebačke županije broj 6/03, 1/06, 12/ 06, 20/07 /ispravak 
Odluke/, 15/09, 27/09 /ispravak Odluke/ i 25/12, Službene novine Općine Pisarovina 7/15, 
9/15 /pročišćeni tekst/, 4/17, 9/17 /pročišćeni tekst/ i 15/18) s ciljem usklađivanja/povećanja 
površine Gospodarske zone i korekcija infrastrukturnih koridora unutar zone te prebacivanje 
plana na nove geodetske podloge (digitalni katastar nove izmjere i DOF). Tijekom izrade 
plana moguće su manje korekcije namjene površina i prometne mreže i sustava 
infrastrukture unutar zone sukladno zahtjevima korisnika prostora, 

 
IV. OBUHVAT PLANA 

Članak 5. 
Prostorni obuhvat Plana definiran je granicama važećeg UPU Gospodarske zone 

Pisarovina i proširenjem koje je zadano PPUO Pisarovina.  
 
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 

Članak 6. 
 U razdoblju od donošenja posljednjih izmjena i dopuna osnovnog plana usvojene su 
nove izmjene i dopuna PPUO Pisarovina kao i idejna rješenja pojedinih novoplaniranih 
infrastrukturnih elemenata, doneseni su novi posebni propisi, i pripremljena je nova 
katastarska izmjera. Zbog svega navedenog, odlučilo se započeti s izradom novih, III. 
izmjena i dopuna Plana. 
  

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 
Članak 7. 

(1)  Osnovni cilj Izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i 
gospodarskog razvoja područja Gospodarske zone Pisarovina.  

(2)  Programska polazišta za izradu i donošenje Plana ostaju ista kakva su i u važećem 
planu, ali uključuju izmjene i dopune prostorno planskih rješenja u skladu s novim 
PPOU Pisarovina, važećim propisima, tehničkom dokumentacijom, projektima i 
studijama, te pojedinačne zahtjeve korisnika prostora.  

(3) Ciljevi izrade Plana su:  
a)  proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) zone 

Pisarovina zadano kroz PPOU Pisarovina, 
b)  usklađivanje trase infrastrukture (cestovna i željeznička mreža) zadane kroz  

PPOU Pisarovina, 
e)  izmjene i dopune provedbenih odredbi u slučaju potrebe regulacije predloženih 

promjena Plana, 
f)  ispravak uočenih eventualnih tehničkih grešaka, 
g) prebacivanje plana na nove geodetske podloge (digitalni katastar nove izmjere i 

DOF 
h) tijekom izrade plana moguće su manje korekcije namjene površina i prometne 

mreže i sustava infrastrukture unutar zone sukladno zahtjevima korisnika prostora, 
(4)  Osim ciljeva izrade Plana iz stavka 3. ovog članka, moguće je sva prostorno planska 

rješenja uskladiti s prihvaćenim zahtjevima, mišljenjima i primjedbama javnopravnih 
tijela, te ostalih sudionika u postupku izrade i donošenja Plana.  
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VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU 
S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA 

Članak 8. 
(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna javnopravna 
tijela i pravne osobe.  
(2) Elaborat će se izraditi prebacivanjem s dosadašnjih na podloge nove katastarske izmjere 
i eventualno uz korištenje novih DOF podloga ukoliko budu raspoložive. 
 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
Članak 9. 

 
(1) Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Pravilnikom o provedbi 
postupka jednostavne nabave Općine Pisarovina.  
(2)  Stručni izrađivač će u suradnji s nositeljem izrade Plana i nadležnim institucijama 
izrađivati potrebna stručna rješenja.  
 
 

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

Članak 10. 
 

U smislu Članka 90. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade Plana pribavit će potrebne 
zahtjeve za izradu Plana od slijedećih javnopravnih tijela:  
 
1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava zaštite prirode, Radničku cesta 80, Zagreb,  
2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada 

Vukovara 78, Zagreb,  
3. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Vukovara 220k, Zagreb, 
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 kulture 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, 
Zagreb 

9. Državna uprava za zaštitu spašavanje, Područni ured zaštitu i spašavanje Zagreb, Odjel 
za zaštitu i spašavanje, Capraška bb, Zagreb  

10. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica R. Frangeša Mihanovića 9, 
Zagreb.  

11. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb  
12. Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10000 Zagreb  
13. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb  
14. Hrvatske autoceste, Širolina 4, 10000 Zagreb  
15. Županijska uprava ceste, Remetinečka 3, Zagreb,  
16. Hrvatske šume, Uprava šuma Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac, 
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17. HEP d d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb, 
18. HEP ODS d.o.o., Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44. Karlovac.  
19. HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, Zagreb,  
20. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb,  
21. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb  
22. Mjesni odbori Općini Pisarovina, 
23. Trgovačka društva, javne ustanove, pravne i fizičke osobe koje obavljaju  
24. Komunalne djelatnosti na području Općine Pisarovina  
 
 I druga tijela utvrđena posebnim propisima. 

 
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 

FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA 
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI 
POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD 30 DANA 

Članak 11. 
Planirani rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po fazama su:  

- dostava Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva za izradu plana javnopravnim tijelima i 
drugim sudionicima i korisnicima prostora, koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: najviše 
30 dana od dostave poziva  

- izrada nacrta prijedloga Plana:  najviše 30 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva 
javnopravnih tijela kao i dobivanja rješenja o tome da nije potrebno raditi Stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš (postupak Ocjene o potrebi Strateške procjene utjecaja na 
okoliš vodi se u odvojenom postupku), 

- dostava nacrta prijedloga Plana načelniku Općine i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu 
raspravu: u roku od najviše 7 dana od izrade nacrta prijedloga Plana  

- priprema elaborata prijedloga Plana za javnu raspravu: najviše 7 dana od utvrđivanja 
prijedloga Plana za javnu raspravu  

- objava javne rasprave: najviše 7 dana od izrade elaborata prijedloga Plana za javnu 
raspravu  

- početak javne rasprave: najmanje 8 dana od objave  
- trajanje javnog uvida u prijedlog Plana: najmanje 8 dana  
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od isteka roka za dostavu pisanih 

mišljenja, prijedloga i primjedbi  
- izrada i dostava načelniku Općine nacrta konačnog prijedloga Plana u skladu s 

prihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama i nacrta Odluke o donošenju Plana: 
najviše 7 dana od dana kad je izrađeno izvješće o javnoj raspravi  

- utvrđivanje konačnog prijedloga Plana: najviše 7 dana od dostave nacrta konačnog 
prijedloga Plana načelniku Općine  

- izrada konačnog prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana: najviše 7 dana 
od utvrđivanja konačnog prijedloga Plana  

- obavijest sudionicima javne rasprave: prije upućivanja konačnog prijedloga Plana na 
Vijeće  

- usvajanje Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću općine Pisarovina 
- izrada elaborata donesenog Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana na Vijeću  
- izrada i objava pročišćenog teksta odredbi za provedbu Plana i grafičkog dijela Plana u 

elektroničkom i analognom obliku: najviše 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o 
izmjenama i dopunama Plana (vodi se u posebnom postupku).  

 
Xl. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATI 
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Članak 12. 
Tijekom izrade Plana dopušta se izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u 

prostoru, ako su u skladu s važećim PPUO Pisarovine i važećim UPU Gospodarske zone 
Pisarovina.  
 

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA 
Članak 13. 

Izrada Plana financira se iz Proračuna Općine Pisarovina.  
 

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 14. 

(1) Nositelj Izrade Plana objavljuje ovu Odluku, prema članku 86. Zakona, u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina” i dostavlja je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.  

(2) Nositelj izrade Plana nakon objave Odluke, prema članku 88. Zakona, obavještava 
javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Općine Pisarovina i Zagrebačke županije i kroz 
informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.  
(3) Nositelj izrade Plana, prema članku 90. Zakona, dostavlja javnopravnim tijelima i 
drugim sudionicima korisnicima prostora iz članka 10. ove Odluke poziv za dostavu zahtjeva 
za izradu Plana.  
(4) Nositelj izrade Plana vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana. 

 
Članak 15. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina”.  
 
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-7 
Pisarovina, 25. veljače 2019.  

Predsjednik 
Općinskog vijeća Općine 

Pisarovina 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 

Na temelju članka 17.., stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/15 i 118/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/2018) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici održanoj 
dana  25. veljače 2019. godine donijelo je 

 
O D L U K U  
o donošenju  

Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina 

Članak 1. 

Na temelju prijedloga Općinskog načelnika donosi se Procjena rizika od velikih 
nesreća za područje Općine Pisarovina. 

Članak 2. 

Dokument „Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina“ nalazi 
se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

  
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-8 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

 
                                                                                               

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                 Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 31., 33., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, održanoj 
dana 25. veljače 2019. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje 

komunalne infrastrukture, komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju 
usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Pisarovina, te komunalne 
djelatnosti od lokalnog značenja, način njihova povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih 
djelatnosti te druga pitanja od značaja za  obavljanje komunalnih djelatnosti na području 
Općine Pisarovina. 

 
II. VRSTE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

 
Članak 2. 

Na području Općine Pisarovina obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti kojima se 
osigurava održavanje komunalne infrastrukture: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
2. održavanje javnih površinama kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
4. održavanje javnih zelenih površina 
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 
6. održavanje groblja, 
7. održavanje čistoće javnih površina, 
8. održavanje javne rasvjete. 
 
Člankom 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se  

podrazumijeva pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog 
stavka. 
 
 
 
 

Članak 3. 
Na području Općine Pisarovina obavljaju se sljedeće uslužne komunalne djelatnosti: 
1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 
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2. usluge ukopa 
3. komunalni linijski prijevoz putnika 
4. obavljanje dimnjačarskih poslova 

 
Člankom 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva 

pod kojom svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 
 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje 
i/ili održavanje komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.   
 

Članak 4. 
Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za 

Općinu Pisarovina obavljanje i sljedećih komunalnih djelatnosti: 
1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i 
glodavaca. 

2. Veterinarsko – higijeničarski poslovi 
Pod veterinarsko – higijeničarskim poslovima razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i 

mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina. 
3. Prigodno ukrašavanje naselja 
Pod prigodnim ukrašavanjem naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje 

naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije. 
4. Sanacija divljih odlagališta 
Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih 

odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i 
zatvaranje divljeg odlagališta.  

 
 

III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 

Članak 5. 
Komunalne djelatnosti na području Općine Pisarovina mogu obavljati: 

1. Komunalno Pisarovina d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Trg Stjepana 
Radića 10, Pisarovina, OIB: 92007750348 (u daljnjem tekstu: Komunalno Pisarovina 
d.o.o.) 

2. Pravna ili fizička osoba na  temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova 

3. Pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. 
 

 
IV. POVJERAVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI TRGOVAČKOM DRUŠTVU 

KOJEM JE OSNIVAČ OPĆINA PISAROVINA 
 

Članak 6. 
Trgovačkom društvu Komunalno Pisarovina d.o.o., Trg Stjepana Radića 10, Pisarovina, 

OIB: 92007750348, koje je u 100% vlasništvu Općine Pisarovina povjerava se obavljanje 
sljedećih komunalnih djelatnosti iz članaka 2., 3. i 4. ove Odluke: 

1. održavanje nerazvrstanih cesta, 
2. održavanje javnih površinama kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, 
4. održavanje javnih zelenih površina, 
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 
6. održavanje groblja, 
7. održavanje čistoće javnih površina, 
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8. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, 
9. usluge ukopa, 
10. prigodno ukrašavanje naselja, 
11. sanacija divljih odlagališta. 

 
Komunalnom Pisarovina d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti 

iz prethodnog stavka, točke 6. i 9. 
 

Javne ovlasti iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim 
stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba. 
 

Protiv upravnih akata društva iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina. 
 

Članak 7. 
Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 6., stavka 1. povjerava se Komunalnom 

Pisarovina d.o.o. na neodređeno vrijeme dok je registriran za obavljanje povjerenih 
komunalnih djelatnosti. 
 

Članak 8. 
Komunalno Pisarovina d.o.o. će obavljati komunalne djelatnosti iz članka 6. ove Odluke 

sukladno odredbama ove Odluke, posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine 
komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenim sukladno tim propisima, a na  
temelju ugovora koji zaključuje Općinski načelnik na osnovi godišnjeg Programa održavanja 
komunalne infrastrukture Općine Pisarovina kojim se utvrđuje i opseg obavljanja komunalnih 
poslova. 
 

Komunalno Pisarovina d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti kao 
javnu službu i postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo 
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a jednom godišnje, do 31. ožujka  tekuće 
godine, podnijeti Općinskom vijeću izvješće o poslovanju u prethodnoj godini. 
 
 
 

Članak 9. 
Trgovačko društvo Komunalno Pisarovina d.o.o. kome je povjereno obavljanje 

uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 6., stavak 1., točke 8. i 9. ove Odluke, obavlja 
djelatnosti u skladu sa važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i propisima 
donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, 
donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge 
ugovor o isporuci komunalne usluge. 

 
Opći uvjeti iz stavka 1. ovog članka donose se uz prethodnu suglasnost Općinskog 

vijeća i istima se utvrđuju: 
- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,  
- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, 
- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 

 
Opći uvjeti iz stavka 2. ovog članka objavljuju se u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“, na web stranici Općine Pisarovina te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
trgovačkog društava Komunalno Pisarovina d.o.o.. 

 
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke 

komunalne usluge. 
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Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne 
usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge. 
 
 
 

V. POVJERAVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PRAVNIM ILI FIZIČKIM 
OSOBAMA NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O POVJERAVANJU 
KOMUNALNIH POSLOVA 

Članak 10. 
Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih 

djelatnosti na području Općine Pisarovina mogu obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: 
1. Održavanje javne rasvjete 
2. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 
3. Veterinarsko – higijeničarski poslovi 

 
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 

može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 godine. 
 
 

Članak 11. 
Postupak odabira osobe s kojem se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti iz članka 10., stavak 1. ove Odluke te sklapanje, provedba i izmjene 
tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj odnosno jednostavnoj nabavi. 
 

Članak 12. 
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Općine Pisarovina 

sklapa Općinski načelnik. 
 

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži: 
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor, 
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
3. vrstu i opseg komunalnih usluga, 
4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih 

usluga, 
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 

 
Članak 13. 

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja komunalne djelatnosti ili cijene u 
tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora, koji 
odobrava Općinski načelnik. 
 

VI. POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI KONCESIJOM 
 

Članak 14. 
Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: 

1.dimnjačarski poslovi 
2. komunalni linijski prijevoz putnika. 

 
Članak 15. 

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti 
iz članka 14. ove Odluke na vrijeme od najduže 5 godina. 
 

Članak 16. 
Davatelj koncesije iz članka 14. je Općinsko vijeće Općine Pisarovina. 
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Članak 17. 
Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući pitanja načina obračuna naknade za 

koncesiju, koja nisu uređena važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, na 
odgovarajući način primjenjuju se propisi kojima se uređuju koncesije. 

 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 18. 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje 
komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do 
isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih. 
 

Članak 19. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti: 
- Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Pisarovina („Službene 

novine Općine Pisarovina“ broj 2/13, 2/14 i 2/17) 
- Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koji se obavljaju na temelju ugovora 

o koncesiji na području Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina 
10/13 i 2/14). 

 
 
 

Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 
 
KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-9 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
TRG STJEPANA RADIĆA 10 
Općinsko vijeće 
 

Temeljem članka 10. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98, 50/12 i 89/17), 
članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i 
članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018) 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 18. sjednici održanoj dana 25. veljače 2019. godine, 
donijelo je 

O D L U K U     
o  II. Izmjenama i dopunama 

Odluke o upravljanju i održavanju groblja  
na području Općine Pisarovina 

 
Članak 1.  

 
U članku 4. Odluke o upravljanju i održavanju groblja na području Općine Pisarovina 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 30/08 i 29/12; dalje u tekstu: Odluka): 
- u stavku 1. iza riječi „poduzeću“ umjesto skupa riječi „Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o. iz Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13“ upisuje se: 
„Komunalno Pisarovina d.o.o., OIB: 92007750348, Trg Stjepana Radića 10, Pisarovina“ 
 
- stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 
„Komunalnom Pisarovina d.o.o. povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju 

djelatnosti iz prethodnog stavka. 
 

Javne ovlasti iz stavka 2. ovog članka obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim upravnim 
stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.“ 

 
- Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi: 

 
„Protiv upravnih akata društva iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina.“ 
  

Članak 2.  
Ostale odredbe Odluke o upravljanju i održavanju groblja na području općine 

Pisarovina ostaju na snazi nepromjenjene. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 
KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-10 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
                                                                                               Tomo Smolković, v.r.           
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici, održanoj 
dana 25. veljače 2019. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  

„Razvoj infrastrukture Poduzetničke zone Pisarovina“ 
 

Članak 1. 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja „Razvoj infrastrukture Poduzetničke 
zone Pisarovina“, u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.“, 
Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ 
KK.03.1.2.03 te ostvarivanje bespovratne potpore.  
 

Članak 2. 
Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iz članka 1. ove Odluke iznosi 16.058.641,25 

kn, od čega 9.578.019,29 kn (59,6440206 %) sufinanciranje Europskog fonda za regionalni 
razvoj te 6.480.621,96 kn (40,3559794 %) iz sredstava Općine Pisarovina. 
 

Članak 3. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik na poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju 
projekta iz članka 1. ove Odluke.  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-11 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici, održanoj 
dana 25. veljače 2019. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  

„Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Culerovo – Jagodnjički put“ 
 

Članak 1. 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija traktorskog puta u 
šumsku cestu Culerovo – Jagodnjički put“, u svrhu prijave na natječaj iz Mjere M04 
„Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjera 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz 
razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje 
u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. te 
ostvarivanje bespovratne potpore.  
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik na poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju 

projekta iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 

 
KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-12 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
TRG STJEPANA RADIĆA 10 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 17., stavak 1., podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. 
sjednici, održanoj dana 25. veljače 2019. godine, donosi 
 

ANALIZU 
 stanja sustava civilne zaštite  

Općine Pisarovina u 2018. 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. 

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. 
Postojeći akti ostaju na snazi do donošenja Procjene rizika od velikih nesreća i Plana 
djelovanja civilne zaštite sukladno članku 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 
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Općina Pisarovina je u lipnju 2018. godine, od trgovačkog društva „Planovi i procjene“ 
j.d.o.o., Varaždin, OIB: 49837198521, naručila izradu Procjene rizika i Plana djelovanja 
civilne zaštite te u listopadu 2018. godine izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od 
požara od istog Izrađivača.  
 

2. Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 21. lipnja 2017. godine donijelo Odluku 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/17), po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Zagreb. 

 
3.  Dana 06. listopada 2017. godine, načelnik Općine Pisarovina donio Odluku o 

osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ 13/17). 

 
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. Ana Gržan 
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 - Komunalno 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 7 DVD-a : a) DVD Donja Kupčina 
       b) DVD Bratina 

 c) DVD Gradec Pokupski 
 d) DVD Lijevo Sredičko 
 e) DVD Pisarovina 
  f) DVD Selsko Brdo 
  g) DVD Lučelnica 2017 

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 
    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 
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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 CIVILNE ZAŠTITE 
Općinski načelnik je za području Općine Pisarovina osnovao i imenovao članove 

Stožera civilne zaštite (navedeno u točki II.3. ove Analize). Stožer civilne zaštite je stručno, 
operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja 
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.  

 
Stožer civilne zaštite Općine Pisarovina je tijekom 2018. godine održao dvije sjednice 

(07.03. i 06.06.) na kojima su: 
- planirane aktivnosti u provedbi mjera zaštite od poplava,  
- planirane aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara prema Programu aktivnosti u 

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. godini 
- planirala združena vježba „Kupski slapovi 2018“ 
- donio Plan rada Stožera civilne zaštite 
- utvrđen prijedlog Plana operativne provedbe 
- utvrđen prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na 

području Općine Pisarovina 
- utvrđen popis lokaliteta i prostora odnosno zapovjednih mjesta prilikom intervencija 

kod zapovijedanja i koordinacije kod velikih požara otvorenog prostora 
- donesen financijski plan za provođenje zadataka tijekom požarne sezone 2018.g. 
 
Svi članovi Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina su tijekom 2018. godine prošli  

osposobljavanje kod Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Zagreb, a sukladno odredbi članka 25. Zakona o sustavu civilne zaštite te dobili 
potvrde o osposobljavanju. 
 

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. 
 

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. 
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Na području Općine Pisarovina djeluje 7 DVD-a i to DVD Donja Kupčina, DVD 
Bratina, DVD Gradec Pokupski, DVD Lijevo Sredičko, DVD Pisarovina, DVD Selsko Brdo i 
DVD Lučelnica 2017. 

Strukturni prikaz zvanja u vatrogastvu: 
211 članova  s položenim vatrogasnim ispitom i to: 
80 vatrogasaca 
50 vatrogasaca I. klase 
12 vatrogasnih dočasnika 
38 vatrogasnih dočasnika I. klase 
17 vatrogasna časnika 
11 vatrogasnih časnika I. klase 
3 viša vatrogasna časnika 

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 12 vatrogasnih vozila, od čega 4 navalna 
vozila, 3 autocisterne, 4 kombi vozila i 1 vozilo za manje tehničke intervencije. 

Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina tijekom 2018. godine odazivale su se i uspješno 
provodile zahtjevne intervencije. Tijekom 2018. godine bile je ukupno 40 intervencija. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina je tijekom 2018. godine provela zajedničku 
vježbu „Kupski slapovi 2018.“ na kojoj su sudjelovale sve operativne postrojbe VZO s ciljem 
dobivanja uvida u opremljenost i spremnost vatrogasaca Općine Pisarovina. 
 
 

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. „Komunalno 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. 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. 
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V. 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. 

Općina je tijekom 2018. godine pristupila izradi temeljnih planskih dokumenata 
propisanih sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite te se njihovo donošenje 
očekuje tijekom 2019. godine. 

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:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-13 
Pisarovina,   25. veljače 2019. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
TRG STJEPANA RADIĆA 10 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 17., stavak 1., podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15  i 118/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, 
održanoj dana 25. veljače 2019. godine, donosi 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA  

U 2019. 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 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 2019. 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. 
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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. 

Općinski načelnik Općine Pisarovina je dana 06. listopada 2017. godine donio  
Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 13/17). 

Svi članovi Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina su tijekom 2018. godine, prošli 
osposobljavanje kod Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Zagreb te dobili potvrde o osposobljavanju.  

 
Aktivnosti u 2019. godini: 
- članove Stožera upoznati s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15 i 

118/18) 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 2019. 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 
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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 7 DVD-a: DVD Donja Kupčina, DVD Bratina, DVD Gradec Pokupski, DVD 
Lijevo Sredičko, DVD Pisarovina, DVD Selsko Brdo i DVD Lučelnica 2017, koji broje ukupno 
211 članova, 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 2019. 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 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 
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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. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 21. lipnja 2017. godine donijelo Odluku o 
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/17), po prethodno pribavljenoj 
suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Zagreb. 

 
Aktivnosti u 2019. godini: 

- Poučiti pravne osobe uključene u sustav civilne zaštite na području Općine 
Pisarovina o procjenama i planovima koje su dužni donijeti 

 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. 
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  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. 

II. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Pisarovina za naredno 
trogodišnje razdoblje 2019.-2021. godine. 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 
proračuna Općine Pisarovina 

Visina planiranih sredstava u naredne 
3 godine 
2019.g. 2020.g. 2021.g. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
Civilna zaštita 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 
Jastrebarsko 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 3.700,00 3.700,00 3.700,00 
UKUPNO  438.700,00 438.700,00 438.700,00 

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 
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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 

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. 

S obzirom da je tijekom 2019. godine planirano donošenje glavnih planskih 
dokumenata poput Procjene rizika, Plana djelovanja civilne zaštite, Procjene ugroženosti od 
požara i Plana zaštite od požara, potrebno je tijekom 2019. godine upoznati sve operativne 
snage s novim planskim dokumentima te aktivno započeti njihovu primjenu. 

KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-14 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
TRG STJEPANA RADIĆA 10 
Općinsko vijeće 
 

 
 

Na temelju članka 13., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 
92/10) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 
3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2019. godine, donijelo je 

 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina 

 za 2019. godinu 
 
 

I. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Pisarovina za 2019. 
godinu donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
Zagrebačke županije za 2019. Godinu (KLASA: 021-04/18-01/06, URBROJ: 238/1-01-18-
68), te je time određen njegov sadržaj – opis i obujam poslova koje je u 2019. godini 
potrebno obaviti u svrhu unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina. 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina potrebno je  u 
2019. godini, 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, 
38/09 i 80/10). 

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. 
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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 2019. 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 

U skladu s Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje 
Zagrebačke županije za 2019. godinu, Općina Pisarovina ima obvezu, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i 
ručnih 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, Komunlano Pisarovina d.o.o., Županijska 
uprava za ceste i pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa. 
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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, Komunalno Pisarovina d.o.o. 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 

Na području općine Pisarovina nema divljih odlagališta otpada. Za planirano 
reciklažno dvorište primijeniti će se važeće odredbe Zakona o otpadu (NN br. 17/04, 153/05, 
111/06, 60/08, 87/09). 

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. 

Općinski načelnik je 29. svibnja 2015. godine donio Plan motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 
širenja požara kojim su propisani okviri ponašanja na otvorenom prostoru (KLASA: 214-
02/15-20/2, URBROJ: 238/21-04-15-1), a koji se razrađuje način motrenja, čuvanja i 
ophodnje otvorenog prostora i građevina, dijelova građevina i površina na području Općine 
Pisarovina, za koje prijeti povećana opasnost od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokog 
ili vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. 

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 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. 
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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 nerazvrstanim 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, onih tvari koje bi mogle izazvati 
požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina 

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 2019. 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:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-15 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 
 

 
Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18 i 115/18) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 25. 
veljače 2019. godine, donosi  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu 
 

 
I. Općinsko vijeće Općine Pisarovina razmotrilo je Izvješće o primjeni agrotehničkih 

mjera za 2018. godinu (KLASA:320-21/19-40/1, URBROJ: 238/21-04-19-1). 
 

II. Općinsko vijeće Općine Pisarovina prihvaća Izvješće o primjeni agrotehničkih 
mjera za 2018. godinu. 

 
III. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 
 
 

KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-16 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 15., stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 
120/16) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 
3/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2019. godine donosi sljedeću 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 

Pravilnika 
o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

Članak 1. 

U članku 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 8/17; dalje u tekstu: Pravilnik) iza stavka 1., dodaje se novi  stavak 2. 
koji glasi: „Općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja ovlašten je na pokretanje i 
provedbu svih postupaka jednostavne nabave, sukladno odredbama ovog Pravilnika. 

Članak 2. 

U članku 3., stavak 2. Pravilnika, iza skupa riječi „veće od“ umjesto broja  „20.000,00“, 
upisuje se broj „50.000,00“. 

Članak 3. 

U članku 4., stavak 1. Pravilnika iza riječi „od“ umjesto broja „20.000,00“, upisuje se 
broj „50.000,00“. 

Članak 4. 

U članku 5., stavak 1. Pravilnika iza riječi „od“ umjesto broja „20.000,00“ upisuje se 
broj „50.000,00“. 

Članak 5. 

U članku 6., stavku 1., iza alineje 6, dodaje se nova alineja koja glasi: 

- „te u ostalim opravdanim slučajevima po odluci odgovorne osobe naručitelja.“  

Članak 6. 

U članku 10., iza stavka 2 dodaje se novi stavak 3 koji glasi: 
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„Ukoliko se vrši nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez 
PDV-a te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a sredstvima 
osiguranim iz fondova EU, primjenjivati će se pravila koja vrijede za natječaj/poziv pojedinog 
EU programa/fonda u okviru kojeg je sklopljen ugovor o bespovratnim EU sredstvima.“ 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-17 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
      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, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici 
održanoj dana 25. veljače 2019. godine, donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
o prodaji  građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 

 
I. U postupku javnog natječaja objavljenog na oglasnim stranicama („Narodne 

novine„ broj 5/2019) od dana 16. siječnja 2019. godine, radi prodaje građevinskog 
zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, ukupne površine 21 ha 71 a 13 m2, a u 
svrhu izgradnje poslovnih objekata koji se moraju u roku dvije godine staviti u 
funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena 
europskim standardima, pristigla je jedna ponuda te se ista i prihvaća. 

 
II. Prihvaća se ponuda slijedećeg ponuditelja koji je ispunio sve uvjete natječaja: -  

LOINA MONT d.o.o., Baščanska 13, Zagreb, OIB: 35385191267 - za kupnju 
zemljišta  u površini od 2.262 m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato u kune 
po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina na oglasnim stranicama Narodnih 
novina (k.č.br. 1901/5, k.o. Pisarovina II). 

 
III. Sa gore navedenim ponuditeljem čija je ponuda prihvaćene temeljem ove Odluke, 

sklopit će se u roku  30 dana od dana dostave iste, predugovor o kupoprodaji 
zemljišta. 

  
IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše predugovor u gore navedenom roku, 

smatrat će se da je odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. 

 
V. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 

Pisarovina“. 
 
             

O b r a z l o ž e n j e 
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao prodavatelj građevinskog zemljišta u 

poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju svoje 
Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 15/18), javni natječaj koji je objavljen na oglasnim stranicama 
Narodnih novina („Narodne novine„ broj 5/2019) od dana 16.01.2019. godine, a radi 
prikupljanja ponuda za prodaju zemljišta u svrhu izgradnje poslovnih objekata, koji se u roku 
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dvije godine moraju staviti u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista 
i prilagođena EU standardima. 
    Ukupna površina građevinskog zemljišta koja je bila predmet natječaja iznosila je 21 ha 71 
a 13 m2. Brojevi i nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom natječaju. 
     Početna cijena za zemljišta navedena u ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 6 i 12 
Eura/m2 preračunata u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja. 
     Nekretnine su namijenjene izgradnji objekata u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti, 
te su se, sukladno navedenom, na natječaj mogle javiti samo fizičke i pravne osobe koje 
imaju registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta: minimalna 
izgrađenost kupljene parcele mora iznositi najmanje 30% ukupne površine parcele, rok u 
kojem kupac mora ishoditi lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja 
predugovora o kupoprodaji zemljišta, nakon čega se potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za  
izgradnju i dovođenje u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista i 
prilagođena EU standardima iznosi najduže 2 godine od dana potpisivanja ugovora o 
kupoprodaji zemljišta. 
     Prioritet za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 
gospodarske djelatnosti čije je sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju Općine Pisarovina, 
ali samo uz uvjet prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije ponude čiji ponuditelj ne 
ispunjava uvjet prebivališta/sjedišta na  teritoriju Općine Pisarovina. 
     Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB, ponuđenu 
cijenu po m2, ukupnu površinu, koja ne može biti manja od 2.000 m2, za koju se nudi 
navedena cijena te broj žiro-računa ponuditelja. Sve ponude morale su biti potpisane i 
ovjerene pečatom. 
     Uz ponudu se morala dostaviti slijedeća dokumentacija: dokaz o obavljanju gospodarske 
djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, obrtni registar ili drugi strukovni registar); 
plan i program ponuditelja koji sadrži: površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom 
izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, način 
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj radnika sa navedenom stručnom spremom i izjava 
ovjerena od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja 
biti ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima. Radi ozbiljnosti ponude uz istu je 
bilo potrebno priložiti dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa kupoprodajne 
cijene. 
 

- Na natječaj je pristigla 1 ponuda ponuditelja. 
- Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda. 
- Ponuda je otvorena dana 14. veljače 2019. godine od strane tročlanog Povjerenstva 

imenovanog od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu  zaprimanja: 
1. LOINA MONT d.o.o., Baščanska 13, Zagreb, OIB: 35385191267 

- za kupnju zemljišta  u površini od 2.262 m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato 
u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja na oglasnim stranicama Narodnih 
novina. Na predmetnom zemljištu je sukladno Ponudi i Programu gradnje planirana izgradnja 
proizvodne hale za proizvodnju metalnih konstrukcija i proizvoda od metala, površine cca 
700 m2, uz planirano zapošljavanje 5 radnika (2 radnika SSS, 2 radnika SSS ili VK, 1 radnik 
VŠS ili VSS). 

Ponuda  ponuditelja  koja je prihvaćena sadrži svu dokumentaciju traženu javnim 
natječajem i to: 
1. Ponuda ponuditelja; LOINA MONT d.o.o., Baščanska 13, Zagreb, OIB: 35385191267; 
za kupnju zemljišta  u površini od 2.262 m2 po cijeni od 6,00 Euro/m2, preračunato u kune 
po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja, za k.č.br. 1901/5, k.o. Pisarovina II. 
- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopiti će se u roku od 30 dana 
predugovor o kupoprodaji zemljišta. 
  - U slučaju nepotpisivanja predugovora od strane odabranog ponuditelja smatrat će se da je 
isti odustao od kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 
  - Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže sklapanje predugovora sa odabranim 
ponuditeljima. 
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  -  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. 
    

KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-18 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine  

 
                                                                                              PREDSJEDNIK  
                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                   Tomo  Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br.28/13, 33/15, 82/15, 

82/16 i 67/18) i  članka  17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“, 
broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 18. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2019. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K 
  

I. 
 Temeljem Zahtjeva Stručne službe Skupštine Zagrebačke županije (KLASA:701-
01/19-02/01, URBROJ: 238/1-06-19-03), kojim se traži dostava prijedloga za imenovanje 
sudaca porotnika za Županijski  sud u Velikoj Gorici, Općinsko vijeće Općine Pisarovina 
utvrđuje da nema prijedloga za imenovanje sudaca porotnika. 
 

II. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-19 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
 

  PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br.28/13, 33/15, 82/15, 

82/16 i 67/18) i  članka  17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“, 
broj 3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 18. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2019. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K 
 

  

I. 
 Temeljem Zahtjeva Stručne službe Skupštine Zagrebačke županije (KLASA:701-
01/19-02/01, URBROJ: 238/1-06-19-08), kojim se traži dostava prijedloga za imenovanje 
sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, Općinsko vijeće utvrđuje da 
nema prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 
 
 
KLASA:021-05/19-50/2 
URBROJ:238/21-01-19-20 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
 

  PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 17. st. 1. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 

Pisarovina“ br. 03/18), a u svezi s člankom 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 28. lipnja 2010. 
godine, Općinsko vijeće Općine Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na svojoj 18. sjednici 
održanoj dana 25. veljače 2019. godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Odluku o  

     6. izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece 
i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga 

Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ 
 
  

Članak 1. 
 
 Daje se suglasnost na Odluku o 6. Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i 
ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“. 
  
 

Članak 2. 
 

 Odluka o 6. Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 
obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ čini sastavni dio ovog Zaključka.
  
 
 

Članak 3. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“.    
 
KLASA: 021-05/19-50/2 
URBROJ: 238/21-01-19-21 
Pisarovina, 25. veljače 2019. godine 
 
       
          PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA 
            OPĆINE PISAROVINA 
 
            Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik  
 
 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 
20/18 i 115/18) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
br. 3/2018), Općinski načelnik Općine Pisarovina podnosi  

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu 
 
1. UVOD  

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na svojoj  21. sjednici održanoj dana 14. srpnja 
2015. godine, donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Pisarovina (Službene novine Općine 
Pisarovina broj 5/15; dalje u tekstu: Odluka).  

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 
samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i 
selo, godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu.  

Prethodno navedenom Odlukom, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina propisane su: 
I. AGROTEHNIČKE MJERE: 

-  sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem  
-  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika  
-  korištenje i uništavanje biljnih ostataka  
-  zaštita od erozije  

II. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
-  održavanje živica i međa,  
-  održavanje poljskih putova,  
-  uređivanje i održavanje kanala,  
-  sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,  
-  sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.  

 
Općina Pisarovina raspolaže ukupno sa 8.556 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  59 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, 
izuzev 1.500 ha koje su vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 4.700 ha ili  
32 % ukupne površine općine. 
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Karlovac, koja djeluje u sastavu 
javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj 
«Hrvatske šume». 
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2. AGROTEHNIČKE MJERE 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Pisarovina 

uglavnom su se pridržavali svih odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju 
poljoprivrednog zemljišta, sprječavali zakorovljenost i obrastanje raslinjem. U suradnji sa 
Savjetodavnom službom koja ima ured u općini Pisarovina, provodili su postupke za 
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za 
zaštitu bilja. 

Korištenje mehanizacije obavljalo se primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i 
njegovim svojstvima. 

Općina Pisarovina je tijekom 2018. godine financirala radove malčiranja i uređenja 
živica uz poljske putove u vrijednosti od 13.137,50 kuna, a radove je vršilo komunalno 
poduzeće Komunalno Pisarovina d.o.o.. 

Na radove održavanja poljskih putova Općina je u 2018. godini utrošila iznos od 
305.249,91 kuna te su radovi također izvedeni od strane komunalnog poduzeća Komunalno 
Pisarovina d.o.o.. 
 
3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 

Općinske službe su tijekom 2018. godine poslale 55 rješenja o uređenju 
poljoprivrednog zemljišta vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanja njihovih 
poljoprivrednih zemljišta, od čega je velika većina rezultirala uređenjem i privođenju namjeni 
istih. Novčana kazna je zbog neizvršenja Rješenja o uređenju parcele izvršena je prema 11 
osoba zbog neodržavanja poljoprivrednog zemljišta, te je ukupno naplaćeno 3.200,00 kuna 
kazne za nepridržavanje propisanih odredaba Odluke. 

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim 
česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske te nesređenih 
zemljišnih knjiga, s obzirom da se kao vlasnici vode umrle osobe iza kojih nisu poznati 
nasljednici. 
 
4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 

Općina Pisarovina objavila je Odluku na svojoj službenoj internetskoj stranici, kojom 
je propisana obveza redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta te štetne posljedice u 
slučaju oglušivanja na isto (novčane kazne). Općina je objavila i oglase po oglasnim 
pločama, a kojim se upozoravaju vlasnici na obvezu redovitog održavanja poljoprivrednog 
zemljišta. 
 
 5. ZAKLJUČAK  

Područje Općine Pisarovina je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama, od čega su neke zapuštene i godinama. Najviše zapuštenog zemljišta je u 
vlasništvu RH. Općina Pisarovina nastojati će u 2019. godini izraditi i izdati informativni letak 
o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog kako bi se i na taj način utjecalo na vlasnike 
zemljišta da redovito obrađuju i sprečavaju  zakorovljenost istih.  
 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:320-21/19-40/1 
URBROJ:238/21-04-19-1 
Pisarovina, 14. veljače 2019. godine    

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 
 

Na temelju članka 6., stavka 2. Odluke o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 15/2018) i članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinski načelnik Općine 
Pisarovina dana 20. veljače 2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o dodjeli prostora na korištenje 

I. 

PČELARSKOJ UDRUZI „KUPSKA DOLINA“, Donja Kupčina 94, Pisarovina, OIB: 
11154419326  dodjeljuje se na korištenje prostor u „Staroj školi“, na adresi I.G. Kovačića 2, 
Pisarovina, upisano u zemljišne knjige kao k.č.br. 1610, z.k. izvadak br. 1610, k.o. Pisarovina 
II, u vlasništvu Općine Pisarovina. Predmetni prostor sastoji se od DVORANE,  ukupne 
površine 68,25 m2. 

 
 

II. 

Općina Pisarovina i PČELARSKA UDRUGA „KUPSKA DOLINA“, Donja Kupčina 94, 
Pisarovina, OIB: 11154419326 zaključiti će ugovor o korištenju dijela nekretnine Općine 
Pisarovina detaljno opisane u točki I. ove Odluke. 

III. 

Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključiti će se na određeno vrijeme od 1 
godine, bez naknade za korištenje prostora, uz obvezu snašanja režijskih troškova i troškova 
tekućeg održavanja prostora. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama 
Općine Pisarovina. 

KLASA: 372-03/19-30/1 
URBROJ: 238/21-04-19-4 
Pisarovina,   20. veljače 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Tomo Kovačić, v.r. 

 

 



Br. 3/19                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 26.02.2019. 

 

48 

 

               

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 
 

Na temelju članka 6., stavka 2. Odluke o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 15/2018) i članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinski načelnik Općine 
Pisarovina dana 07. veljače 2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o dodjeli prostora na korištenje 

I. 

UDRUZI SV. MARTIN PISAROVINA, OIB: 92260061099, I.G.Kovačića 2, 10451 
Pisarovina dodjeljuje se na korištenje prostor u „Staroj školi“, na adresi I.G. Kovačića 2, 
Pisarovina, upisano u zemljišne knjige kao k.č.br. 1610, z.k. izvadak br. 1610, k.o. Pisarovina 
II, u vlasništvu Općine Pisarovina. Predmetni prostor sastoji se od ureda na lijevoj strani 
gledano sa pročelja zgrade,  ukupne površine 22 m2. 

 
 

II. 

Općina Pisarovina i UDRUZI SV. MARTIN PISAROVINA, OIB: 92260061099, 
I.G.Kovačića 2, 10451 Pisarovina zaključiti će ugovor o korištenju dijela nekretnine Općine 
Pisarovina detaljno opisane u točki I. ove Odluke. 

III. 

Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključiti će se na određeno vrijeme od 2 
godine, bez naknade za korištenje prostora, uz obvezu snašanja režijskih troškova i troškova 
tekućeg održavanja prostora. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama 
Općine Pisarovina. 

KLASA: 372-03/19-30/1 
URBROJ: 238/21-04-19-2 
Pisarovina,   07. veljače 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

 
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 socijalnoj skrbi (KLASA: 551-01/19-10/1, URBROJ: 238/21-04-19-1), Općinski 
načelnik Općine Pisarovina je dana 21. veljače 2019. godine, na prijedlog Povjerenstva za 
dodjelu sredstava udrugama, donio sljedeću 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava udrugama temeljem  

Javnog poziva za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi  
 

 
Članak 1. 

Udruzi sv. Martin Pisarovina, Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, 
OIB:92260061099, dodjeljuje se okvirni iznos od 100.000,00 kuna za sufinanciranje javnih 
potreba u socijalnoj skrbi, za provedbu programa „Pomoć u kući starijim osobama na 
području Općine Pisarovina“. 

Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna 
Općine Pisarovina za 2019. 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. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2019. 

godinu, Program: Programi međugeneracijske solidarnosti, Aktivnost: Pomoć u kući starijim 
osobama, Konto 38114, tekuće donacije. 
 

Članak 4. 
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:551-01/19-10/1 
URBROJ:238/21-04-19-2 
Pisarovina, 21. veljače 2019. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 

 


