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Na temelju članka 1. i 9a.
Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi („Narodne Novine“ br. 47/90,
27/93 i 38/09), članka 19. st. 1. alineja
8. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne 
Novine“
br.
33/01,
60/01
–
vjerodostojno
tumačenje,
129/05,
109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i 
članka 17. Statuta Općine Pisarovina
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 
11/07, 21/09, 1/13. i 10/13), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na 11.
sjednici održanoj dana 26.06.2014.
godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U KULTURI U
2013. GODINI

Br. 5/14 – str. 2

Članak 2.
Javne potrebe u kulturi od značaja za Općinu
obuhvaćaju:
djelatnost i poslove ustanova kulture, udruga
kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i
kulturnog stvaralaštva,
akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života,
investicijsko održavanje i adaptacija objekata
kulture od značaja za Općinu.
Članak 3.
Javne potrebe u kulturi Općine Pisarovina za
2013. godinu izvršene su kako slijedi:

Članak 1.
Program javnih potreba u kulturi
Općine Pisarovina za 2013. godinu
donesen je na sjednici Općinskog
vijeća 18. prosinca 2013. godine, a
izmjene i dopune nasjednicama 12.
rujna 2013., i 17. prosinca 2013.

Red.
Broj

KORISNIK SREDSTAVA

I.

Donacije KUD-u i pjevačkim
zborovima
a)

KUD "Bratinečko srce", Bratina

b)

KUD "Magdalena", Donja Kupčina

c)

Crkveni pjevački zbor "Sv. Martin",
Jamnica Pisarovinska

PLANIRANO za 2013.
godinu

IZVRŠENO
u 2013. GODINI

50.000,00
80.000,00

25.000,00
-

80.000,00
UKUPNO
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II.

Donacije Pisarovinskim
mažoretkinjama

37.500,00

37.500,00

III.

Donacije Etnografskom muzeju
Zagreb ( za zavičajni muzej)

130.000,00

132.705,94

IV.

Tekuće i investicijsko
održavanje objekata i okoliša
Zavičajnog muzeja u Donjoj
Kupćini, nabava opreme i
eksponata za muzej

6.000,00

5.532,77

V.

Donacije vjerskim zajednicama
za obnovu i održavanje
sakralnih objekata

0,00

5.603,91

253.500,00

256.342,62

SVEUKUPNO

Članak 4.
Ukupno je za financiranje javnih
potreba u kulturi Općine Pisarovina za
2013. godinu u Proračunu Općine
Pisarovina planirani iznos bio
319.000,00 kuna, a potrošeno je
231.342,62 kuna.
Članak 5.
Ovo izvješće objaviti će se u
Službenim novinama Općine
Pisarovina.

Na temelju čl. 74.st. 2. Zakona o sportu
(„Narodne Novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10 i
86/12), članka 19. st. 1. alineja 8. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
(„Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09 i 150/11) i članka 17. Statuta
Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13)
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 11.
sjednici održanoj dana 26.06.2014. godine
donijelo je:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA
PODRUČJU
OPĆINE PISAROVINA ZA 2013. GODINU
KLASA: 021-05/14-01/11
UR.BROJ: 238/21-01-14-7
Pisarovina, 26. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.

Članak 1.
Program javnih potreba u športu Općine
Pisarovina za 2013. godinu donesen je na
sjednici Općinskog vijeća 18. prosinca 2013.
godine, a izmjene i dopune nasjednicama 12.
rujna 2013., i 17. prosinca 2013.
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Članak 2.
Aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu
od značaja za Općinu obuhvaćaju:
1) poticanje i promicanje športa
2) provođenje športskih aktivnosti
djece, mladeži i studenata,
3) djelovanje športskih udruga i
športske zajednice,
4) športska priprema, domaća i
međunarodna natjecanja te
opća i posebna zdravstvena
zaštita športaša,
5) zapošljavanje osoba za
obavljanje stručnih poslova u
športu,
6) športsko-rekreacijske aktivnosti
građana,
7) športske aktivnosti osoba s
teškoćama u razvoju i osoba s
invaliditetom
8) planiranje, izgradnja, održavanje
i korištenje športskih građevina
značajnih za Općinu
9) provođenje i financiranje
znanstvenih i razvojnih
projekata elaborata i studija u
funkciji razvoja športa,
10) sufinanciranje športskih
manifestacija.
Članak 3.
Javne potrebe u športu Općine
Pisarovina za 2013. godinu izvršene su
kako slijedi:

PLANIRANO
za 2013.
godinu

Red.
Br.
PRIMATELJ/NAMJENA SREDSTAVA
1.

Zajednice, Savezi, udruge i klubovi

2.

Opremanje, održavanje i izgradnja športskih objekata

IZVRŠENO
u 2013. godini

310.000,00

270.000,00

a) čišćenje i upravljanje sportskom dvoranom

110.000,00

108.311,41

b) dogradnja, opremanje i ostali rashodi športske
dvorane

145.000,00

143.212,52
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c) održavanje športskih terena i objekata

30.000,00
SVEUKUPNO

Članak 4.
Ukupno je za financiranje javnih
potreba u športuOpćine Pisarovina za
2013. godinu u Proračunu Općine
Pisarovina planirani iznos bio
595.000,00 kuna, a potrošeno je
551.467,17 kuna.
Članak 5.
Ovo izvješće objaviti će se u
Službenim novinama Općine
Pisarovina.

595.000,00

Br. 5/14 – str. 5

29.943,24

551.467,17

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE
PISAROVINA ZA 2013. GODINU
Članak 1.
Program socijalne skrbi Općine Pisarovina za
2013. godinu donesen je na sjednici Općinskog
vijeća 18. prosinca 2013. godine, a izmjene i
dopune nasjednicama 12. rujna 2013., i 17.
prosinca 2013.

Članak 2.
KLASA: 021-05/14-01/11
UR.BROJ: 238/21-01-14-6
Pisarovina, 26. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.

Programom socijalne skrbi Općine Pisarovina
za 2013. godinu obuhvaćeni su sljedeći oblici
socijalne skrbi u 2013. godini:
1) podmirenje
troškova
prehrane
socijalno ugroženih učenika osnovne
škole
2) podmirenje
pogrebnih
troškova
socijalno ugroženih obitelji
3) podmirenje
troškova
prijevoza
invalida
4) podmirenje troškova stanovanja
5) pomoć
socijalno
ugroženim
umirovljenicima i ostali socijalni
slučajevi
6) pomoć obiteljima poginulih branitelja
7) pomoć za opremu za novorođenčad
8) potpore učenicima i studentima
9) sufinanciranje đačkih i studentskih
karata
10) pomoć i njega u kući za bolesno
staračko i socijalno ugroženo
stanovništvo
11) ostali
oblici
pomoći
sukladno
zakonom

Na temelju članka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br.
33/12), članka 19.st.1.alineja .5.
Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 119/13 –
pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta
Općine
Pisarovina
(„Glasnik
Zagrebačke županije“ br. 11/07, 21/09,
1/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina na 11. sjednici održanoj
dana 26.lipnja 2014. godine, donijelo je
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Članak 3.
Program
socijalne skrbi
Općine
Pisarovina za 2013. godinu izvršen je
kako slijedi:

Red.
Br.

OBLIK SOCIJALNE POMOĆI

PLANIRANO
za 2013.
godinu

IZVRŠENO
u 2013.
godini

1.

Podmirenje troškova prehrane socijalno ugroženih učenika osnovne
škole

65.000,00

61.596,00

2.

Podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih obitelji

2.500,00

-

3.

Podmirenje troškova prijevoza invalida

17.000,00

16.380,00

4.

Podmirenje troškova stanovanja

46.000,00

44.568,43

5.

Pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima i ostali socijalni
slučajevi

30.000,00

15.800,00

6.

Pomoć obiteljima poginulih branitelja

10.000,00

10.000,00

7.

Pomoć za opremu za novorođenčad

70.000,00

63.000,00

8.

Potpore učenicima i studentima

239.000,00

238.800,00

9.

Sufinanciranje đačkih i studentskih karata

390.000,00

385.508,86

10.

Pomoć i njega u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo
stanovništvo

452.655,00

428.278,56

11.

Ostali oblici pomoći sukladno zakonom

15.000,00

17.705,65

SVEUKUPNO

Članak 4.

1.337.155,00 1.281.637,50

KLASA: 021-05/14-01/11
UR.BROJ: 238/21-01-14-8
Pisarovina, 26.lipnja 2014.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.

Ukupno je za financiranje socijalne skrbi
Općine Pisarovina za 2013. godinu u
Proračunu Općine Pisarovina planirani
iznos bio 1.337.155,00 kuna, a potrošeno
je 1.281.637,50 kuna.
Članak 5.
Ovo izvješće objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina.
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II. Navedenom ponuditelju čija je
ponuda
prihvaćena,
neizgrađeno
građevinsko zemljište športsko-rekreativne
namjene daje se u zakup na dvije godine,
odnosno od dana 26. lipnja 2014. godine do
dana 25. lipnja 2016. godine uz godišnju
zakupninu od 5.598,00 kuna (slovima:
pettisućapetstodevedesetosamkuna) što za
navedeni period iznosi ukupno 11.196,00
kuna
(slovima:
jedanaesttisućastodevedesetšestkuna),
uz
ispunjenje svih uvjeta navedenih pod točkom
2. natječaja.

Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne Novine» broj : 91/96 68/98,
137/99, 22/00, 73/00 i 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
i čl. 17. st.1 točka 15. Statuta Općine
Pisarovina
(«Glasnik Zagrebačke
županije» broj 11/07, 21/09, 1/13 i
10/13),
Općinsko
vijeće
Općine
Pisarovina na 11. sjednici održanoj dana
26. lipnja 2014. godine slijedeću:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
davanje u zakup neizgrađenog
građevinskog
zemljišta u Lijevom Sredičkom

III. Sa gore navedenim ponuditeljem čija
je ponuda prihvaćena temeljem ove Odluke,
sklopit će se odmah nakon stupanja iste na
snagu, ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta.

I. U postupku javnog natječaja
objavljenog na oglasnim stranicama
Narodnih novinabroj 69/14 od dana 06.
lipnja 2014. godine, radi davanja u zakup
neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Pisarovina, ukupne
površine 7.319 m2 u k.o. Lijevo Sredičko
i to slijedećih katastarskih čestica, koje
se u zakup daju kao cjelina:

IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne
potpiše ugovor u gore navedenom roku,
smatrat će se da je odustao od zakupa te će
se postupiti sukladno Zakonu o obveznim
odnosima.
V. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

- k.č.br. 635, oranica Polje upisana u
Zk.ul. 1521 površine 134 čhv;
- k.č.br.636/2, oranica Polje upisana u
Zk.ul. 742 površine 136 čhv;
- k.č.br. 646/1, livada Čardak upisana u
Zk.ul. 1074 površine 1.127 čhv;
- k.č.br.643, oranica Polje upisana u
Zk.ul. 510 površine 579 čhv;
- k.č.br. 644, oranica Čardak u polju
upisana u Zk.ul. 57 površine 57 čhv;
prihvaća se ponuda ponuditelja
TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. za
trgovinu i prijevoz, OIB: 49839071129,
Pisarovina, Velika Jamnička 38/a, koji je
ispunio
sve
uvjete
natječaja
s
ponuđenom zakupninom u iznosu od
5.598,00 kuna godišnje.

Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao
vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta
u Lijevom Sredičkom, ukupne površine 7.319
m2, raspisalo je temeljem Odluke o
raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
u Lijevom Sredičkom (KLASA: 021-05/1401/10, URBROJ: 238/21-01-14-4) od dana
27. svibnja 2014. godine javni natječaj koji je
objavljen na oglasnim stranicama („Narodne
novine„ broj 69/14) od dana 06. lipnja 2014.
godine, a radi prikupljanja ponuda za davanje
u zakup navedenog zemljišta.
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ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog
zemljišta za period od 2 (slovima: dvije)
godine i to od 26. lipnja 2014. godine do 25.
lipnja 2016. godine.

Nekretnine se daju u zakup za športskorekreativne namjene i predviđene su za
obvezno postavljanje pokretne radnje za
pružanje ugostiteljskih usluga i usluga
trgovine
na
malo
prehrambenim
proizvodima, sa slijedećim obvezama
zakupoprimatelja:

U slučaju nepotpisivanja ugovora od
strane odabranog ponuditelja smatrat će se
da je isti odustao te će se postupiti sukladno
Zakonu o obveznim odnosima.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u
dispozitivu.

1. pružanje ugostiteljskih i trgovačkih
usluga najmanje sezonski i to u periodu
01.06.-30.09.;
2. čišćenje i održavanje zakupljenih
površina;
3. košnja trave;
4. postavljanje 2 kemijska WC-a

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ponuditelj se odrekao
prava na Prigovor, te ista stupa na snagu
danom donošenja.

Na natječaj su se mogle javiti samo
fizičke i pravne osobe koje imaju
registriranu gospodarsku djelatnost koja
je predviđena za nekretnine za koju se
natječu.
Sve ponude morale su sadržavati ime i
prezime, prebivalište, odnosno naziv i
sjedište ponuditelja i OIB, presliku
izvatka iz sudskog registra ili obrtnog
registra kao dokaz da je ponuditelj
registriran
za
tražene
djelatnosti,
ponuđeni godišnji iznos zakupnine,
dokaz o uplati jamčevine, potvrdu
Porezne uprave o nepostojanju duga i
potvrdu o nepostojanju nepodmirenih
dospjelih
obveza
prema
Općini
Pisarovina, ukoliko je ponuditelj obveznik
plaćanja prema Općini Pisarovina. Sve
ponude morale su biti potpisane i
ovjerene pečatom.
Početni iznos zakupnine iznosio
je 5.000,00 kuna godišnje.
Na natječaj je pristigla ponuda jednog
ponuditelja i to: TRGO-PRIJEVOZ
KOVAČIĆ
d.o.o.
za
trgovinu
i
prijevoz,OIB: 49839071129,Pisarovina,
Velika Jamnička 38/a s ponuđenim
iznosom zakupnine od 5.598,00 kuna
godišnje.

KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:238/21-01-14-3
Pisarovina, 26. lipnja 2014. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković,v.r.

Na temelju odredbi članka 17. Statuta
Općine Pisarovina («Glasnik Zagrebačke
županije» broj: 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 11.
sjednici održanoj dana 26. lipnja 2014.
godine donijelo je

ODLUKU
o poništenju Odluke o prodaji
građevinskog zemljišta u
Poduzetničkoj zoni Pisarovina
Članak 1.

Nije bilo povlačenja niti ispravka
ponude.
Ponuda navedenog ponuditelja
ispunila je sve uvjete natječaja.
-

Poništava se Odluka o prodaji
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Pisarovina
(KLASA:
021-05/14-1/6;
URBROJ: 238/21-01-14-3) od dana 10.
siječnja 2014. godine.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, s
odabranim ponuditeljem sklopit će se
8
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kojim su Općina Pisarovina (Prodavatelj) i
Mrazek d.o.o. (Kupac) ugovorili da će na
temelju sklopljenog Predugovora sklopiti
Ugovor o kupoprodaji zemljišta, nakon
ishođenja lokacijske dozvole te provedene
parcelacije, čije je provođenje obveza
Prodavatelja.

Ovlašćuje se i zadužuje Općinski
načelnik Općine Pisarovina na raskid
Predugovora o kupoprodaji zemljišta
(KLASA:944-09/14-90/1,
URBROJ:238/21-04-14-1) sklopljenog s
ponuditeljem MRAZEK projektiranje,
građenje i nadzor d.o.o. za usluge,
Zagreb,
Gospočak
69,
OIB:52728032493, a temeljem Odluke iz
članka 1. ove Odluke

Temeljem sklopljenog Predugovora Kupac
je bio dužan platiti prodavatelju, za prodanu
mu nekretninu cijenu u ukupnom iznosu od
290.226,20 kuna, umanjenu za uplaćeni
iznos jamčevine u iznosu od 28.000,00 kuna
na žiro-račun prodavatelja, u roku od 30
dana od dana potpisivanja Predugovora, no
međutim Kupac nije izvršio svoju obvezu po
sklopljenom Predugovoru te osim jamčevine
nije uplatio ništa od kupoprodajne cijene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
„Službenim
novinama
Općine
Pisarovina“.

Kupac je dana 28. svibnja 2014.
godine
Općinskom
načelniku
Općine
Pisarovina
uputio
Molbu
za
raskid
Predugovora i povrat uplaćenih sredstava za
kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Pisarovina, te ga obavijestio da je sa tvrtkom
Ideal-Coop d.o.o. koja je također kupac
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina,
sklopio Predugovor o kupoprodaji navedene
firme zajedno sa zemljištem u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina.

Obrazloženje
Općinsko
vijeće
Općine
Pisarovina je dana 10. siječnja 2014.
godine donijelo Odluku o prodaji
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina (KLASA: 021-05/14-1/6;
URBROJ:
238/21-01-14-3)tvrtki
MRAZEK projektiranje, građenje i nadzor
d.o.o. za usluge, Zagreb, Gospočak 69,
OIB: 52728032493, za prodaju 3.190 m2
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj
zoni Pisarovina, i to dijelova slijedećih
katastarskih čestica: 600/23, 600/31,
600/32 i 600/33 sve k.o.o Pisarovina, po
cijeni od 12,01 Eura/m2, preračunato u
kune po srednjem tečaju HNB-a na dan
objave natječaja, u svrhu izgradnje
proizvodnog pogona za proizvodnju piva
i obavljanje pratećih uslužnih djelatnosti,
a
temeljem
javnog
nadmetanja
objavljenog na oglasnim stranicama
Narodnih novina od dana 13. veljače
2013. godine, radi prodaje građevinskog
zemljišta
u
Poduzetničkoj
zoni
Pisarovina.
Sa odabranim ponuditeljem je dana
16.01.2014. godine sklopljen Predugovor
o kupoprodaji zemljišta (KLASA:94409/14-90/1, URBROJ:238/21-04-14-1)

S obzirom da je uplaćen samo iznos
od 28.000,00 kuna u obliku jamčevine za
kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni
Pisarovina,
Općinsko
vijeće
Općine
Pisarovina odlučilo je kao u dispozitivu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, već se može pokrenuti upravni spor u
roku od 30 dana od dana primitka iste.
KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 238/21-01-14-4
Pisarovina, 26. lipnja 2014. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PISAROVINA
Predsjednik
Tomo Smolković,v.r.
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Na temelju članka 20. Zakona o
javnoj nabavi (''Narodne novine'' br.
90/11, 83/13 i 143/13), u skladu sa
Proračunom općine Pisarovina za 2014.
godinu, te članka 17. Statuta Općine
Pisarovina
(''Glasnik
Zagrebačke
županije'' br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na
11. sjednici održanoj dana 26. lipnja
2014. donosi sljedeće

2. IZMJENE I DOPUNE
PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU
Članak 1.
Donose se II. izmjene i dopune
Plan nabave za 2014. godinu za čiju su
realizaciju
sredstva
planirana
u
Proračunu Općine Pisarovina za 2014.
godinu.
Daje se tablični prikaz kako slijedi:

10
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R.
broj

Predmet nabave

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

Evidencijski
broj nabave

Procijenjena
vrijednost
(bez PDV-a)

Postupak i
način nabave

1.

Uredski materijal

24.000,00

bagatelna

2.

Motorni benzin i dizel gorivo

32.000,00

bagatelna

3.

Lož ulje

28.000,00

bagatelna

4.

Usluge telefona i interneta

28.000,00

bagatelna

5.

Usluge promidžbe i informiranja

50.000,00

bagatelna

6.

Održavanje računalnih programa

76.000,00

bagatelna

7.

Reprezentacija

30.000,00

bagatelna

8.

Uredski namještaj

28.000,00

bagatelna

9

Deratizacija i dezinsekcija

40.000,00

bagatelna

Izrada projekta komunalne
infrastrukture u gospodarskoj zoni
Izrada projekta cesta u gospodarskoj
zoni

80.000,00
120.000,00

10.

Br. 5/14 – str. 11

(II. izmjene i dopune)

(II. izmjene i dopune)
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bagatelna

Sklapanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
sporazuma

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora o
javnoj
nabavi ili
okvirnog
sporazuma
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11.

Oprema za športsku dvoranu

40.000,00

bagatelna

12.

Održavanje športskih terena i
objekata

30.000,00

bagatelna

13.

Izgradnja i opremanje svlačionica i
ostalih športskih objekata

64.000,00
100.000,00

bagatelna

(II. izmjene i dopune)

14.

Oprema za civilnu zaštitu

40.000,00

bagatelna

15.

Izrada lokalne razvojne strategije

120.000,00

bagatelna

16.

Investicijsko održavanje cesta

320.000,00

bagatelna

17.

Projekt uređenja javnih površina

160.000,00

bagatelna

18.

Izgradnja mrtvačnice Gradec
Pokupski

320.000,00
100.000,00

bagatelna

19.
20.
21.

Geodetsko-katastarske usluge
Izrada PPUO i PU gospodarske zone
(II. izmjene i dopune)

Izrada studije izvodljivosti toplovoda
Izrada projekata za lokacijsku
dozvolu toplovoda
(II. izmjene i dopune)

22.

Dogradnja dječjeg vrtića
Poboljšanje energetske učinkovitosti
dječjeg vrtića

(II. izmjene i dopune)

64.000,00

bagatelna

64.000,00

bagatelna

160.000,00
30.000,00

bagatelna

(II.izmjene i dopune)

40.000,00

(II. izmjene i dopune)
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350.000,00
23.

Opskrba električne energije

1/14

480.000,00

otvoreni

Ugovor

I. kvartal

otvoreni

Ugovor

I. kvartal

otvoreni

ugovor

IV. kvartal

Otvoreni
bagatelna

Ugovor

IV. kvartal

(II. izmjene i dopune)

4.000.000,00
24.
25.

Rekonstrukcija cesta

2/14

3.009.580,00
(II. izmjene i dopune)

Projekti za razvoj turizma

3/14

240.000,00

4/14

560.000,00
320.000,00

(II. izmjene i dopune)

26.

Izgradnja mrtvačnice Dvoranci

(II. izmjene i dopune)

27.

Izrada projektne dokumentacije za
uređenje obale Kupe „Šetnica –
plaža“ Lijevo Sredičko

199.000,00

bagatelna

200.000,00

bagatelna

250.000,00

bagatelna

80.000,00

bagatelna

(I.izmjene i dopune)

Izgradnja ceste 4 u poduzetničkoj
zoni
28.

(II. izmjene i dopune)

Asfaltiranje ceste 4 u poduzetničkoj
zoni
29.

30.

(II. izmjene i dopune)

Izrada projekta za kanalizaciju u
poduzetničkoj zoni (II. izmjene i dopune)
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Sanacija klizišta u Gorici Jamničkoj
31.
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499.000,00

(II. izmjene i dopune)
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Članak 2.
U II. izmjenama i dopunama
Plana nabave za 2014. godinu mijenjaju
se sljedeće stavke:
- u točki 10. tablice Plana
nabave, umjesto naziva predmeta
nabave „Izrada
projekta komunalne
infrastrukture u gospodarskoj zoni
upisuje se naziv: „Izrada projekta cesta u
gospodarskoj zoni“ te se u tablici pod
procijenjena vrijednost, umjesto iznosa
od 80.000,00 upisuje iznos od
120.000,00
- u točki 13. tablice Plana nabave
u rubrici procijenjena vrijednost, umjesto
iznosa od 64.000,00 upisuje se iznos od
100.000,00
- u točki 18. tablice Plana
nabave, u rubrici procijenjena vrijednost,
umjesto iznosa od 320.000,00 upisuje se
iznos od 100.000,00
- točka 20. tablice Plana nabave
u potpunosti se briše
- u točki 21. tablice Plana
nabave, umjesto naziva predmeta
nabave „Izrada studije izvodljivosti
toplovoda“ upisuje se „Izrada projekata
za lokacijsku dozvolu toplovoda“ te se u
tablici pod procijenjena vrijednost,
umjesto iznosa od 160.000,00 upisuje
iznos od 30.000,00
- u točki 22. tablice Plana
nabave, umjesto naziva predmeta
nabave „Dogradnja dječjeg vrtića“
upisuje
se
naziv:
„Poboljšanje
energetske učinkovitosti dječjeg vrtića“
- u točki 23. tablice Plana nabave
u rubrici procijenjena vrijednost umjesto
iznosa 350.000,00, upisuje se iznos od
480.000,00
- u točki 24. tablice Plana nabave
u rubrici procijenjena vrijednost umjesto
iznosa 4.000.000,00, upisuje se iznos od
3.009.580,00
- točka 25. tablice Plana nabave
u potpunosti se briše
- u točki 26. tablice Plana nabave
u rubrici procijenjena vrijednost umjesto
iznosa 560.000,00, upisuje se iznos od
320.000,00

Br. 5/14 – str. 15

Drugim izmjenama i dopunama Plana nabave
dodaju se nove točke 28., 29., 30. i 31. na
način kako je to prikazano u članku 1. Tablice.
Članak 3.
Ove II. Izmjene i dopune Plana nabave
za 2014. godinu stupaju na snagu danom
objave na internetskoj stranici naručitelja
Općine Pisarovinawww.pisarovina.hr.
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:238/21-01-14-5
Pisarovina, 26. lipnja 2014. Godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Tomo Smolković,v.r.

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

ODLUKU
o produženju subvencioniranja prijevoza
studenata za šk.god. 2013/14
I.
Redovnim studentima 1., 2., 3., 4. i 5.
godine fakulteta, s područja općine Pisarovina,
Općina produžava subvencioniranje 75 %
troškova javnog prijevoza za fakultetsku
godinu 2013/14, a subvencioniranje se odnosi
na razdoblje od 01.07. do 31.07.2014. godine
za prijevoznike Samoborček d.o.o. i Autoturist
Samobor d.o.o.
15
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Studentima koji ne koriste uslugu
naprijed navedenih prijevoznika već
samo uslugu prijevoznika Zagrebački
holding d.o.o. , Podružnica ZET, Općina
Pisarovina će također subvencionirati 75
% cijene mjesečne pokazne karte
navedenog
prijevoznika
za
isto
razdoblje.

Članak 1.
Usvajaju se temeljna financijska izvješća
Društva i to:
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2013.
godine
2. Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu
3. Bilješke uz financijske izvještaje za
2013. godinu.

II.
S
navedenim
prijevoznicima
sklopiti će se Anex Ugovora za
subvencioniranje javnog prijevoza.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

III.
Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja, a objaviti će se u
„Službenim
novinama
općine
Pisarovina“.

KLASA: 402-07/13-70/10
URBROJ: 238/21-04-14-4
Pisarovina, 26. lipnja 2014.
NAČELNIK OPĆINE PISAROVINA
Tomo Kovačić, v.r.

Pisarovina, 26.lipnja 2014.g.
PREDSJEDNIK
Tomo Smolković,v.r.

Na temelju članka 7. Odluke o
osnivanju trgovačkog društva Poduzetnička
zona Pisarovina d.o.o. (Klasa: 363-02/06-20/2;
Ur.broj: 238/21-04-06-1 od dana 20.04.2006.)
Skupština Poduzetničke zone Pisarovina
d.o.o., na svojoj 7. redovnoj skupštini,
održanoj dana 26. lipnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI

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 čl. 18. Zakona o
računovodstvu („Narodne novine“ br.
109/07 i 54/13) Skupština Poduzetničke
zone Pisarovina d.o.o., na svojoj 7.
redovnoj skupštini održanoj dana 26.
lipnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o usvajanju temeljnih financijskih
izvještaja
za 2014. godinu

Članak 1.
Ostvarena dobit Društva u 2013. godini
u
iznosu
od
4.976,13
kuna
(slovima:četiritisućedevetstosedam
desetšestkunatrinaestlipa) raspoređuje se u
zadržanu dobit.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.

Pisarovina, 26.lipnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Tomo Smolković,v.r.
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Na temelju članka 7. Odluke o
osnivanju
trgovačkog
društva
Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o.
(Klasa: 363-02/06-20/2; Ur.broj: 238/2104-06-1 od dana 20.04.2006.) Skupština
Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o., na
svojoj 7. redovnoj skupštini, održanoj
dana 26. lipnja 2014. godine, daje

SUGLASNOST
Na Sistematizaciju radnih mjesta
Poduzetničke zone Pisarovina d.o.o.
Prijedlog Sistematizacije podnijela je
direktorica društva nakon ishođenja
pozitivnog mišljenja Nadzornog odbora
od dana 23. lipnja 2014. godine.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Tomo Smolković,v.r.
__________________________________________________________________________
Uredništvo: S.Balic i T.Kovačić
Glavni i odgovorni urednik: T.Kovačić
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