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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj 68/18) te članka 17. Statuta
Općine Pisarovina (Službene novine općine Pisarovina br. 3/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj
20. sjednici, održanoj 17. travnja 2019. godine, donijelo je:

P R O G R A M GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPĆINE PISAROVINA ZA 2019. GODINU
I. IZMJENE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019. godinu kako slijedi:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
- Javne površine
- Nerazvrstane ceste
- Groblja i prateći objekti
- Javna rasvjeta
-Zbrinjavanje otpada
2. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
- grijanje
3. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
- prijevoz putnika
4. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
- športske objekte
- društvene prostore
Sredstva za financiranje ovog programa osiguravaju se u Proračunu općine Pisarovina za 2019. godinu.
Programom se utvrđuje:
-

Opis i opseg planiranih poslova gradnje s procjenom troškova
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-

Iskaz financijskih sredstava planiranih za ostvarenje programa i naznakom izvora
financiranja
Članak 2.

Sukladno članku 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće
objekte i uređaje:

R.br. Objekti i uređaji Opis planiranih radova
1.

Planirana sredstva Izvori financiranja
3.590.000,00 kn. -komunalni doprinos

Javne površine
-Izgradnja nogostupa:
Donja Kupčina-

500 m´

Bratina-

330 m'

-proračun općine
kn.

1.000.000,00

-drugih izvora
utvrđenih

-izgradnja javnih površina,
parkirališta i nogost. u

posebnim zakonom

Posl. zoni

- proširenje video nadzora u

-naknade za
koncesije

kn.

2.000.000,00

poslovnoj zoni

-izgradnja zelene
infrastrukture u poslovnoj zon

-izgradnja info pulta na trgu

20.000,00 kn.

340.000,00 kn. -sredstva EUfondova

- dovršetak uređenja trga u
Pisarovini

80.000,00 kn.

150.000,00 kn.

Nerazvrstane

-Asfaltiranje nerazvrst. Cesta

10.600.000,00 kn.
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ceste
Bregana PisarovinskaŽeravice
Veliki Žunci- Lovački dom
Trgovina Katarina- Crkva
Izrada projekata za
rekonstrukciju nerazvrstanih
cesta iz EU fondova

3.000.000,00 -sredstva EAFRD
kn.
programa
kn.

kn.

400.000,00
-proračun općine
Sredstva EU200.000,00 fondova

Zagrebačka Županija

Izgradnja šumske cesteBratina, Culerovo- Jag. Put
(3.000m')

2.500.000,00 kn.
-sredstva EU
fondova

-izgr. cesta u pos. zoni1450m'

4.500.000,00 kn.

-proračun općine i
Zagrebačka
Županija
-proračun općine

Groblja i prateći -uređenje grobljaobjekti

D. Kupčina- popravak ograde
proširenje parkirališta,
-kupnja zemljišta za proš.
Park..Jamnica Pisarovinska
-izgradnja mrtvačnice
Dvoranci

1.635.000,00 kn -Proračun općine
100.000,00 kn

35.000,00
kn.

1.500.000,00
kn.
3.500.000,00 kn

Javna rasvjeta
-revitalizacija sustava javne
Rasvjete-

500.000,00 kn. Fond zaštite okoliša,
Proračun općine
80/20%
3.000.000,00 kn. EU- fondovi
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-Izgradnja javne rasvjete u
Poslovnoj zoni
2.

450.000,00 kn

Opskrba pitkom Izgradnja vodovodne mreže:
vodom
Izgradnja vodovodne mreže- izgradnja vodovodne mreže
u
Poslovnoj zoni- 2.214 m'
Odvodnja i
pročiščavanje
otpadnih voda

-izgradnja kanalizacijske
mreže u:
-Donja Pisarovina

kn.
kn.

Grijanje

400.000,00

2.000.000,00 kn.
kn.

-Posl. Zoni Pisarovina- 400
m'

-rate kredita za kanalizaciju

50.000,00

Kapitalne potpore iz
proračuna Općine

800.000,00

Kapitalne potpore iz
proračuna Općine

200.000,00 kn. -Proračun općine

1.000.000,00 kn.
700.000,00 kn

Izrada projekta toplovoda
U Poslovnoj Zoni Pisarovina i
naselju Pisarovina

3.

Prijevoz putnika -izgradnja autobusnih
čekaonica u Dvorancimakrižanje za Dubravce i
Bregana- Radičevići

4.

30.000,00 kn -cijene komunalne
30.000,00 kn.

400.000,00 -proračun općine
kn.
-drugih izvora
utvrđenih posebnim
.
zakonom

Športski objekti -izgradnja svlačionica D.
Kupčina
160 m²
Društveni
prostori

-preuređenje društvenog
doma I.G.
Kovačić Pisarovina u Centa

usluge

kn.

5.520.000,00
-sredstva EU
fondova

2.000.000,00 kn.
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Mladih- 600 m²

-proračun općine

-izgradnja vatrogasnog
centra-

2.100.000,00 kn.

487 m²- u Posl. Zoni
-video nadzor općinskih
objekata

70.000,00 kn.

-uređenje stare škole u multimedijalni centar- projekt

150.000,00 kn.

-drugih izvora
utvrđenih posebnim
zakonom

-dogradnja dječjeg vrtića
„Potočić“ Pisarovina
1.200.000,00 kn.

Članak 3.
Sveukupno planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 28.425.000,00 kn.

Članak 4.
Financijska sredstva planirana za realizaciju ovog programa trošiti će se prema dinamici izvođenja
radova i dinamici priljeva iz izvora, potpora i subvencija.

Članak 5.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.

KLASA: 021-05/19-50/4
URBROJ: 238/21-01-19-3
Pisarovina, 17. travnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Pisarovina
Tomo Smolković, v.r.
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Na temelju članka 40. Statuta Općine Pisarovina (“Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018),
Općinski načelnik Općine Pisarovina donosi slijedeću

ODLUKU
o isplati uskrsnice
službenicima i namještenicima JUO
Općine Pisarovina

I. Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina odobrava se isplata
uskrsnice u iznosu od 500,00 kuna po službeniku/namješteniku, koji iznos će se isplatiti s pozicije R014 – Ostali
nenavedeni rashodi za zaposlene.
II. Isplata sredstava iz točke I. ove Odluke izvršiti će se najkasnije do 19.04.2019. godine.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine
Pisarovina”.
KLASA: 121-15/19-50/1
URBROJ: 238/21-04-19-1
Pisarovina, 16. travnja 2019. godine
NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA
Tomo Kovačić
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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 društvenih djelatnosti (KLASA: 550-06/19-10/1, URBROJ: 238/21-04-19-1), Općinski
načelnik Općine Pisarovina je dana 02.04.2019. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava
udrugama, donio sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama temeljem
Javnog poziva za sufinanciranje društvenih djelatnosti
Članak 1.
Udruzi umirovljenika Općine Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, Pisarovina, OIB:51099084368,
dodjeljuje se okvirni iznos od 10.000,00 kuna za provedbu programa „Unapređenje života umirovljenika 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:
Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju i ostalo, 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: 550-06/19-10/1
URBROJ:238/21-04-19-2
Pisarovina, 02. travnja 2019. godine
NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA
Tomo Kovačić
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Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br 26/15), Javnom
pozivu za sufinanciranje javnih potreba u kulturi (KLASA: 612-01/19-10/1, URBROJ: 238/21-04-19-1), Općinski
načelnik Općine Pisarovina dana 02. travnja 2019. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava
udrugama, donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnih potreba u kulturi
Članak 1.
Udruzi KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „MAGDALENA“, Donja Kupčina
456A, 10451 Pisarovina, OIB: 18703076421 dodjeljuje se 40.000,00 kuna za sufinanciranje javnih potreba u
kulturi i to za programe poticanja i sufinanciranja kulturno-umjetničkih društava.
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:
Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju i ostalo, Konto 38114 i 38119, tekuće
donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Pisarovina
te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr.
KLASA:612-01/19-10/1
URBROJ:238/21-04-19-4
Pisarovina, 02. travnja 2019. godine
NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA
Tomo Kovačić
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Sukladno čl. 441., st. 1. t. 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), čl. 19.
Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. N 78/15, 134/15, 120/16) čl. 7. Odluke o osnivanju
Trgovačkog društva Komunalno Pisarovina d.o.o. od dana 20.04.2006., Skupština Društva na 6.
redovnoj Skupštini održanoj dana 17. travnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja
za 2018. godinu

Članak 1.
Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva i to:
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine
2. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“
i na službenoj internet stranici www.komunalno-pisarovina.hr

U Pisarovini, 17. travnja 2019. godine.
PREDSJEDNIK
Tomo Smolković, v.r.
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Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl .7. Odluke o osnivanju
trgovačkog društva Komunalno Pisarovina d.o.o. (KLASA: 363-02/06-20/2; URBROJ: 238/21-04-06-1 od dana
20.04.2006.) Skupština na svojoj 6. redovnoj skupštini, održanoj dana 17. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI

Članak 1.
Ostvarena
dobit
Društva
u
2018.
godini
u
iznosu
od
(tridesetisućapetstoosamkunašezdesetosamlipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

30.508,68

kuna

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“
i na službenoj Internet stranici www.komunalno-pisarovina.hr.

U Pisarovini, 17. travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković v.r.
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Sukladno čl. 441., st. 1. t. 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), čl. 19.
Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. N 78/15, 134/15, 120/16) i čl. 8. Odluke o osnivanju
društava Vode Pisarovina d.o.o. („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 4/13) Skupština društva
na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju temeljnih financijskih izvještaja
za 2018. godinu

Članak 1.
Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva i to:
4. Bilanca stanja na dan 31.12.2018. godine
5. Račun dobiti i gubitka za 2018. godinu
6. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“
i na službenoj internet stranici www.vode-pisarovina.hr

U Pisarovini, 17. travnja 2019. godine.
PREDSJEDNIK
Tomo Smolković, v.r.
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Sukladno čl. 441., st. 1. t. 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), i čl. 8. Odluke o osnivanju
društva Vode Pisarovina d.o.o. („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 4/13) Skupština društva na 7.
redovnoj sjednici održanoj dana 17. travnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI

Članak 1.
Ostvarena
dobit
Društva
u
2018.
godini
u
iznosu
od
21.374,37
(dvadesetjednatisućatristosedamdesetčetirikunetridesetsedamlipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.

kuna

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“
i na službenoj Internet stranici www.vode-pisarovina.hr.

U Pisarovini, 17.travnja 2019. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković, v.r.
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Sukladno čl. 207. Stavak 2. Vezano na stavak 1. Zakona o vodama, čl. 17. Stavak 2. Zakona o
računovodstvu i čl. 8. Odluke o osnivanju Trgovačkog
društva Vode Pisarovina d.o.o. (Službene
novine Općine Pisarovina br. 4/2013.), Skupština Društva na 7.redovnoj skupštini održanoj dana
17.04.2019 donijela je

ODLUKU
o usvajanju neovisnog revizijskog mišljenja
za 2018. godinu

Članak 1.
Usvajaju se revizijska izvješća i to:
7. Neovisno revizijsko mišljenje i financijski izvještaj za 2018.godinu
8. Prijava podataka o ekonomičnosti u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje za 2018. godinu i
Prikaz troškova iz čl.4.i 6. Uredbe o naj nižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena
vodnih usluga pokriva za 2018.godinu s pripadajućim obrazloženjima zajedno sa izvješćem neovisnog
revizora
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Pisarovini, 17.04.2019. godine.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković, v.r.
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