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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
Općinsko vijeće

Na temelju članka 17., stavak 1., podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18; dalje u tekstu: Zakon o sustavu civilne zaštite) i članka
17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2019. godine,
donosi

ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite
Općine Pisarovina u 2019. 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 25. veljače 2019. godine donijelo
Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/19) te dana 29. kolovoza 2019. godine Plan djelovanja civilne zaštite Općine
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 9/19).
2. Općinsko vijeće Općine Pisarovina je dana 24. rujna 2019. godine donijelo Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 10/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti
Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-09/18-05/21,
URBROJ: 511-01-363-19-5 od dana 05. rujna 2019. godine).
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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. Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 17.
listopada 2019. godine donijelo Odluku o donošenju Plana zaštite od požara i Procjenu
ugroženosti od požara Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br.11/19).
5. 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. Ambulanta Pisarovina dr. Gordana Gržan
2. Veterinarska stanica Jastrebarsko, ambulanta Pisarovina
3. Komunalno poduzeće - Komunalno Pisarovina d.o.o.
4. Trgovačko društvo Vode Pisarovina d.o.o.
5. Osnovna škola Vladimira Nazora Pisarovina
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
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
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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 2019. godine održao dvije sjednice
(02.07.2019. i 17.10.2019.) 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 2019. godini
- planirala združena vježba „Varionica 2019“
Usvojen je Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina za pripremu
protupožarne sezone u 2019.godini
- Usvojen je prijedlog Zaključka o utvrđivanju Financijskog plana osiguranih sredstava
za provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2019.godini
- Izrađen je prijedlog Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu
protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
- Izrađen je prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na
području Općine Pisarovina u protupožarnoj sezoni u 2019. godini
- Izrađen je prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje
prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
- Izrađen je prijedlog Zaključka o popisu lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih
mjesta za koordinaciju gašenja požara
- Izrađen je prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Pisarovina u 2019. godini
- Izrađen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog
gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
- Izrađena je Obavijest o provedbi posebnih mjera zaštite od požara koja će biti
objavljena na Internet stranici Općine Pisarovina
Izrađen je prijedlog Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili
katastrofa na području Općine Pisarovina
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.
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:
236 članova s položenim vatrogasnim ispitom i to:
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105 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 85 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 2019. godine odazivale su se i uspješno
provodile zahtjevne intervencije. Tijekom 2019. godine bilo je ukupno 58 intervencija i ostalih
operativnih događaja.
Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina je u listopadu 2019. godine provela
zajedničku vježbu operativnih snaga CZ Općine Pisarovina (policija, HMP ZŽ, društvo Crvenog
križa Jastrebarsko), naziva „Varionica 2019.“ uz sudjelovanje svih 7 operativnih postrojbi 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 2019. godine izradila temeljne planske dokumente propisane
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.
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:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-15
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
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“ br. 13/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27.
sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA
U 2020. 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 2020. 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 2020. godini:
- kontinuirani rad, osposobljavanje pripadnika Stožera CZ Općine po Planu DUZS i
vlastitom planu;
- upoznavanje članova Stožera s novodonesenom Procjenom rizika od velikih nesreća;
- definiranje potrebe za ustrojem nove postrojbe CZ Općine popunom dragovoljaca na
temelju stavova DUZS o tome;
- donošenje plana vježbi i ostvarivanje tog plana.
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).
Aktivnosti u 2020. godini:
- usklađenje potrebe postojanja i načina popune Postrojbe s donesenom Procjenom
rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina
3. VATROGASTVO
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage
vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
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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
236 članova, od toga 85 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 2020. 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;
- stručna pomoć pri organizaciji javnih vježbi te organizacija seminara, savjetovanja i
radnih sastanaka;
- 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 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,
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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 24. rujna 2019. godine donijelo Odluku o
određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 10/19), po prethodno pribavljenoj suglasnosti
Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-09/18-05/21,
URBROJ: 511-01-363-19-5 od dana 05. rujna 2019. godine).
Aktivnosti u 2020. 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 građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i
drugi, od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje
nemaju dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti.
Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite:





LD „Golub i Vepar“ Pisarovina
LD „Šljuka“ Donja Kupčina
LD „Srnjak“ Bratina
Udruga „sv. Martin Pisarovina“
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Aktivnosti u 2020. godini:
- organizirati i održati koordinativni sastanak s udrugama u cilju sagledavanja njihove
uloge, usklađenosti istih sa zakonima te potencijalima (resursima) za sudjelovanje u civilnoj
zaštiti Općine.
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 2020.-2022. godine.
Nositelj korištenja financijskih sredstava iz Visina planiranih sredstava u naredne 3
proračuna Općine Pisarovina
godine
2020.g.
2021.g.
2022.g.
Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina
350.000,00
Civilna zaštita
50.000,00
Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 35.000,00
Jastrebarsko
Hrvatska gorska služba spašavanja
3.700,00
UKUPNO
438.700,00

350.000,00
50.000,00
35.000,00

350.000,00
50.000,00
35.000,00

3.700,00
438.700,00

3.700,00
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
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.
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S obzirom da su tijekom 2019. godine doneseni glavni planski dokumenti poput
Procjene rizika, Plana djelovanja civilne zaštite, Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite
od požara, potrebno je tijekom 2020. godine upoznati sve operativne snage s novim planskim
dokumentima te aktivno započeti njihovu primjenu.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-16
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
Općinsko vijeće
Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka
17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018), Općinsko
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2019. godine
donosi
ODLUKU
o donošenju
SREDNJOROČNOG PLANA
davanja koncesija na području Općine Pisarovina
za razdoblje od 2020. do 2022. godine
Članak 1.
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija iz područja komunalnih
djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan) na području Općine
Pisarovina.
Članak 2.
Srednjoročni plan davanja koncesije na području Općine Pisarovina za razdoblje od
2020. do 2022. godine izrađen je na propisanom obrascu Ministarstva financija, nalazi se u
prilogu ove Odluke te čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“ te će se dostaviti Ministarstvu financija.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-17
U Pisarovini, 12. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 78., stavak 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/2018),
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 12. prosinca 2019.
godine donosi
ODLUKU
o donošenju
GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA
OPĆINE PISAROVINA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Donosi se Godišnji plan davanja koncesije Općine Pisarovina za 2020. godinu.

Članak 2.
Godišnji plan davanja koncesija Općine Pisarovina za 2020. godinu izrađen je na
propisanom obrascu Ministarstva financija, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni
dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“ te će se dostaviti Ministarstvu financija.

KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-18
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomo Smolković, v.r.

14

Br. 13/19

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

13.12.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 100. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) i članka 17. Statuta
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018) Općinsko vijeće
na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2019. godinu
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj
15/18), u članku 3.:
- stavku 1., iza riječi „od“ umjesto broja „1.000,00“ upisuje se broj „2.000,00“
- stavku 2., iza riječi „odnosno“ umjesto broja „100,00“, upisuje se broj „200,00“
Članak 2.
Sukladno odredbi čl. 100. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (NN br. 29/19 i 98/19; dalje u tekstu: Zakon), Jedinstveni
upravni odjel Općine Pisarovina dužan je isplatiti razliku sredstava do iznosa
određenog člankom 5. Zakona do 31. prosinca 2019. godine.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Pisarovina do
dana donošenja ove Odluke isplaćeno je ukupno 13.500,00 kuna.
Sukladno određenju iz stavka 1. ovog članka, sredstva za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2019. godinu, treba raspodijeliti
kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) – za 9 vijećničkih mjesta
iznos od 9.400,00 kuna (iznos od 9.000,00 kuna za 9 članova i iznos od
400,00 kn za 4 člana podzastupljenog spola);
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) – za 2 vijećnička mjesta iznos od
2.000,00 kuna;
3. „BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“ – za 2
vijećnička mjesta iznos od 2.100,00 kuna (iznos od 2.000,00 kuna za 2 člana
i iznos od 100,00 kuna za 1 člana podzastupljenog spola).“
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Članak 3.
Na internetskoj stranici Općine Pisarovina, po završetku tekuće proračunske
godine, a najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, objaviti će se izvješće o iznosu
raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Pisarovina.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/19-50/11
URBROJ: 238/21-01-19-19
Pisarovina, 12. prosinca 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. st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma (Narodne novine br. 29/19 i 98/19) i članka 17. Statuta
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018) Općinsko vijeće
na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020.
godinu, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina za 2020. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da
svakoj pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim kandidatima pripadaju sredstva
razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću, prema konačnim
rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Pisarovina.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća Općine Pisarovina.

kuna.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.000,00

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se dodatna
naknada u iznosu od 10% iznosa predviđenog za svakog člana Općinskog vijeća,
odnosno 200,00 kuna.
Članak 4.
Temeljem konačnih rezultata izbora, Općinsko vijeće čine članovi slijedećih
političkih stranaka:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ) - 9 vijećničkih mjesta - 4
žene;
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2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) – 2 vijećnička mjesta;
3. „BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI“ – 2 vijećnička
mjesta – 1 žena.“
Članak 5.
Sredstva raspoređena temeljem ove Odluke doznačuju se na žiro-račun
političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnih kandidata tromjesečno.
Članak 6.
Na internetskoj stranici Općine Pisarovina, po završetku tekuće proračunske
godine, a najkasnije do 1. ožujka 2021. godine, objaviti će se izvješće o iznosu
raspoređenih i isplaćenih sredstava Proračuna Općine Pisarovina.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/19-50/11
URBROJ: 238/21-01-19-20
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
OPĆINSKO VIJEĆE
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17), članka 69. Zakona o sportu (''Narodne novine'' br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,
86/12, 94/13, 85/15, 19/16) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina (Službene novine Općine
Pisarovina br. 3/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27. sjednici, održanoj dana
12. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Pisarovina

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i
drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Pisarovina.
Članak 2.
Javnim sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine
u kojima se provode sportske aktivnosti, koje su u vlasništvu Općine Pisarovina te se trajno
koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu (u daljnjem tekstu: sportske građevine).
Popis javnih sportskih građevina iz st.1. ovog članka donosi Općinski načelnik.
Članak 3.
Sportske građevine se mogu povjeriti na upravljanje ili dati u zakup sportskim
klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima
za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.
Sportske se građevine povjeravaju bez naknade ili daju u zakup na vrijeme do 5 godina,
uz mogućnost produženja u slučaju urednog izvršavanja obveza.
Ukoliko se sportske građevine daju u zakup, promjenjuju se važeće zakonske odredbe
i opći akti Općine Pisarovina kojima je regulirano davanje u zakup poslovnih prostora.
Ostale sportske građevine, koje nemaju karakter javnih sportskih građevina iz čl.2. i
nisu povjerene pravnim osobama iz sustava sporta iz stavka 1. ovog članka, a od značaja su
za mjesnu samoupravu, mogu se dati na korištenje mjesnim odborima za zadovoljavanje
potreba za bavljenje sportom i sportskom rekreacijom u mjestu stanovanja, bez naknade.
Pod korištenjem sportskih građevina iz prethodnog stavka podrazumijeva se redovito
održavanje sportskih građevina u funkcionalnom smislu prema namjeni, a posebno za
poticanje i promicanje sporta te provođenje sportskih aktivnosti u mjestu stanovanja.
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Članak 4.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju
za sport Općine Pisarovina i provođenju programa javnih potreba u sportu Općine Pisarovina.
Odluku o povjeravanju na upravljanje sportskih građevina donosi Općinski načelnik.
Predmet upravljanja u pravilu je određena sportska građevina kao jedinstvena cjelina
tj. zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni te prateći prostori i oprema, koji
se koriste u svrhu obavljanja sportske aktivnosti.
Članak 5.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
- redovito održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema
namjeni građevine, a posebno za provođenje programa javnih potreba u sportu Općine
Pisarovina
- primjerena zaštita sportske građevine;
- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini;
- obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi utvrđivanja
njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu;
- davanje na korištenje dijelova sportske građevine za sportske ili druge oblike aktivnosti
kojima se ne remeti temeljna funkcija građevine te za održavanje manifestacija;
- kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima;
- drugi poslovi koji se, prema posebnim propisima, smatraju upravljanjem sportskom
građevinom.
Članak 6.
U održavanju i korištenju javne sportske građevine, upravitelj je dužan postupati s
pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj se obvezuje redovito održavati javnu sportsku građevinu za cijelo vrijeme
trajanja roka upravljanja na način koji osigurava njezinu punu funkciju i jamči očuvanje
vrijednosti građevine.
Upravitelj je dužan uređivati i održavati okoliš i zemljište koje služi za redovitu upotrebu
građevine.
Upravitelj je dužan održavati javne sportske građevine i pripadajuću opremu u
funkcionalnom stanju u skladu s namjenom, planirati i pravovremeno izvršavati tekuće i
investicijsko održavanje javnih sportskih građevina i pripadajuće opreme te podmirivati sve s
time povezane troškove.
Pod pojmom tekućeg i investicijskog održavanja podrazumijevaju se kontinuirane
aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje.
Upravitelj nema pravo na povrat sredstava po osnovi tekućeg i investicijskog
održavanja javnih sportskih građevina, niti u vezi s tim stječe bilo kakva stvarna ili druga prava.
Članak 7.
U svrhu poticanja i promicanja sporta na području Općine, režijske troškove (voda,
toplinska i električna energija, komunalna naknada i dr.) za javne sportske građevine snosi
vlasnik javnih sportskih građevina odnosno Općina Pisarovina.
Članak 8.
Sportske sadržaje javne sportske građevine, prateće sadržaje koji služe ostvarenju
sportske aktivnosti (svlačionice, spremišta za rekvizite i sve ostale dijelove koji su u namjeni
sporta) i opremu koja služi sportskoj djelatnosti, upravitelj se obvezuje koristiti prvenstveno za
svoju sportsku djelatnost.
Upravitelj se obvezuje, ukoliko to ne ograničava sportsku djelatnost upravitelja,
omogućiti korištenje sportskih sadržaja u javnoj sportskoj građevini za sportske djelatnosti koje
su javne potrebe u sportu, ukoliko se za to ukaže potreba, a na prijedlog Zajednice športskih
udruga Općine Pisarovina, u skladu s programom javnih potreba u sportu Općine Pisarovina.
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Članak 9.
Upravitelj je dužan javnu sportsku građevinu dati na privremeno korištenje bez naknade
u svrhu održavanja manifestacija humanitarnog, kulturnog ili edukativnog karaktera kojima je
Općina Pisarovina organizator ili suorganizator.
U slobodnim terminima preostalim nakon korištenja sukladno čl. 8., st.1. ovog članka,
upravitelj može sportsku građevinu iz čl. 2. davati na privremeno korištenje za sportske ili druge
oblike aktivnosti kojima se ne remeti temeljna funkcija građevine.
Članak 10.
Obveznik dodatnih ulaganja u javne sportske građevine je vlasnik.
Dodatnim ulaganjima smatraju se ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava
kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva javne sportske
građevine, a naročito:
- radovi na konstruktivnim dijelovima građevine i to zamjena ili sanacija krovne
konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova i dimovodnih kanala;
- zamjena krovnog pokrivača sa zamjenom krovne konstrukcije;
- zamjena instalacija u zgradi (vodovodna, kanalizacijska, električna, plinska, centralno
grijanje)
- temeljita obnova pročelja;
- hidro-izolacijski radovi na zidovima, temeljima i podovima zgrada;
- zamjena stolarije na građevini, krovne i druge vanjske limarije te gromobranskih
instalacija;
zamjena ili rekonstrukcija centralnog grijanja u zgradi.
Prijedlog dodatnih ulaganja u pojedine javne sportske građevine, upravitelj je u obvezi
dostaviti vlasniku najkasnije do 01. listopada tekuće godine, za ulaganja koja se predviđaju
naredne godine.
Prijedlog dodatnih ulaganja upravitelj će izraditi primjenom dužne pažnje te pritom
odrediti prioritete, navesti koristi koje se očekuju dodatnim ulaganjima te navesti i eventualne
rizike koji mogu nastupiti ukoliko dodatna ulaganja ne bi bila izvršena.
Članak 11.
Upravitelj može ulagati vlastita sredstva u gradnju novih sadržaja u javnoj sportskoj
građevini i/ili rekonstrukciju postojeće, jedino uz dobivenu suglasnost vlasnika u pisanom
obliku.
U slučaju gradnje novih sadržaja u javnoj sportskoj građevini i/ili rekonstrukcije
postojeće, upravitelj je već o nakani ulaganja dužan izvijestiti Općinu Pisarovina.
Ukoliko gradnja novih sadržaja u javnoj sportskoj građevini i/ili rekonstrukcija postojeće,
iziskuje ishođenje odobrenja za gradnju sukladno zakonima kojima se uređuje prostorno
uređenje i gradnja, upravitelj je dužan osigurati izradu projektne dokumentacije i ishođenje
propisanih odobrenja, a prije samog ulaganja dostaviti detaljan troškovnik predviđenih radova,
način financiranja te pribaviti Načelnikovu pisanu suglasnost.
Nakon završetka radova na gradnji novih sadržaja u javnoj sportskoj građevini i/ili
rekonstrukciji postojeće, upravitelj je dužan Općini Pisarovina dostaviti pisano izvješće o
utrošenim financijskim sredstvima u svrhu upisa investicijom povećane vrijednosti imovine
Općine Pisarovina.
Ulaganjem i građenjem navedenim u st.1. ovog članka, upravitelj kao investitor te
osobe koje su financirale navedena ulaganja, ne stječu pravo vlasništva na izgrađenim
sportskim i poslovnim građevinama, niti imaju pravo na povrat uloženih sredstava po
navedenoj osnovi.
Članak 12.
Način i uvjeti upravljanja sportskim građevinama iz čl.2. ove Odluke, uređuju se
aktom o davanju na upravljanje i ugovorom između upravitelja i Općine Pisarovina.
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Upravitelj se obvezuje imenovati neposredno odgovornu osobu za predmetne
građevine i o tome obavijestiti vlasnika u roku od 8 dana od zaključenja ugovora.
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim
korištenjem svih sportskih i drugih prostora u sportskim
korištenjem sredstava za upravljanje i održavanje javnih
načelnik Općine Pisarovina.
Ukoliko se upravitelj ne pridržava ugovornih obveza,
ugovor uz suglasnost Općinskog vijeća.

korištenjem sportskih građevina,
građevinama te nad namjenskim
sportskih građevina vrši Općinski
Općinski načelnik može raskinuti

Članak 14.
Poslovnim prostorima u okviru sportske građevine, koji nisu u funkciji obavljanja sportskih
djelatnosti, raspolaže Općina Pisarovina sukladno zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora, općim aktima Općine Pisarovina te ostalim pozitivnim propisima kojima je isto
regulirano.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Pisarovina.
Ugovori o privremenom korištenju nekretnina – javnih sportskih građevina sklopljeni
prije stupanja na snagu ove Odluke važe do isteka roka na koji su zaključeni.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-21
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018)
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019.
godine donosi
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Pisarovina
Članak 1.
U Odluci o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 15/18), u članku 9, stavak 1. mijenja se i glasi:
„Korisnik nekretnine se obvezuje redovito održavati nekretninu za cijelo vrijeme trajanja
korištenja na način koji osigurava njezinu punu funkciju i jamči očuvanje vrijednosti nekretnine.
Korisnik nekretnine je dužan uređivati i održavati okoliš i zemljište koje služi za redovitu
upotrebu nekretnine.“
U članku 9., dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
KLASA: 021-05/19-50/11
URBROJ: 238/21-01-19-22
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/2016 i
101/2017) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općinu Pisarovina“ broj
3/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca
2019. godine donijelo je
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Općine Pisarovina

Članak 1.
U Odluci o porezima Općine Pisarovina („Narodne novine“ broj 61/17 i 107/17) u
članku 1., stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Pisarovina, njihove
stope, visina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza .“
Članak 2.
U članku 3. stavci 1. i 2. se brišu.
U stavku 3. iza broja „6%“ stavlja se točka te se riječi „na osnovicu iz stavka 2. ovog
članka.“ brišu.
Dosadašnji stavak 3., postaje stavak 1.
Članak 3.
Članak 4. briše se.
Članak 4.
Članci 5. i 6. brišu se.
Članak 5.
U članku 7. stavak 1. briše se.
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U stavku 2. iza broja „3%“ stavlja se točka te se riječi „na osnovicu iz stavka 1. ovog
članka“ brišu.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 6.
Članak 8. briše se.
Članak 7.
Članci 10., 11. i 12. brišu se.
Članak 8.
U članku 13., stavak 2. briše se.
Članak 9.
U članku 16. iza riječi „Poreznu upravu.“ rečenica „Ovlašćuje se nadležna organizacija
platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja
pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u
Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.“ briše se.
Članak 10.
Članak 18. briše se.
Članak 11.
Ova Odluka objaviti će se u „Narodnim novinama“ te u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.
KLASA: 021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-23
Pisarovina, 12. prosinca 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 27. sjednici, održanoj dana
12. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju grobne naknade
Članak 1.
Odobrava se sufinanciranje grobne naknade obveznicima grobne naknade s
prebivalištem na području Općine Pisarovina koji imaju grobna mjesta na groblju u Kupincu,
Općina Klinča Sela.
Članak 2.
Općina Pisarovina sufinancirati će grobnu naknadu iz čl.1. ove Odluke u iznosu koji
predstavlja razliku između obveze grobne naknade koju obveznici imaju za grobna mjesta na
području Općine Pisarovina temeljem Odluke o visini godišnje grobne naknade za groblja na
području Općine Pisarovina (www.komunalno-pisarovina.hr) i obveze koju imaju obveznici s
prebivalištem na području Općine Pisarovina temeljem Odluke o visini grobne naknade za
korisnike groblja koji nemaju prebivalište na području Općine Klinča Sela („Službeni glasnik
Općine Klinča Sela“ br. 13/11), i to u iznosu od 22,50 kn za po grobnom mjestu.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju grobne
naknade sa Općinom Klinča Sela, kojim će se detaljno urediti načini i rokovi sufinanciranja
grobne naknade.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“,
a primjenjuje se od 01.01.2020. godine.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-24
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne Novine“ broj: 54/88, dalje
u tekstu: Zakon), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
br. 3/18), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 12.
prosinca 2019. godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o imenovanju ulica
Članak 1.
U Odluci o imenovanju ulica („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 11/19), u
članku 1., stavku 1:
- alineji 1., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 522/3 upisuje se broj 23256,
- alineji 2., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 559/5, upisuje se broj 23257,
- alineji 6., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 533/7 upisuje se broj 23258,
- alineji 7., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 554/1 upisuje se broj 23259,
- alineji 8., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 572/1, upisuje se broj 23260.
Članak 2.
U članku 2., stavku 1, alineji 3., iza riječi „k.č.br.“ umjesto broja 118/3 upisuje se broj
2840.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Odluke o imenovanju ulica stupaju na snagu osmoga dana od
dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ: 238/21-01-19-25
Pisarovina, 12. prosinca 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 savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka
4. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pisarovina ("Glasnik Zagrebačke
županije " broj 9/09 i „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 6/15), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, upućuje

P O N O V LJ E N I
JAVNI

POZIV

za isticanje kandidatura za članove
Savjeta mladih Općine Pisarovina
Članak 1.
Pokreće se ponovljeni postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Pisarovina (u
nastavku teksta: Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Pisarovina koje se osniva
u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Pisarovina.

Članak 2..
Savjet mladih broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U
Savjet mladih predlažu se osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Pisarovina,
u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina.
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Pisarovina na vrijeme od tri
godine.
Članak 3.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge mladih i udruge
koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature iz prethodnog stavka neformalna skupina mladih, to
mora biti skupina od najmanje 20 mladih.
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Ovlašteni predlagatelji kandidatura, dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove
Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Prilikom predlaganja kandidata predlagatelji moraju imati u vidu što širu i ravnomjerniju
zastupljenost različitih godišta oba spola.
Članak 4.
Prijedlozi kandidata za članove savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno
sadrže slijedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podaci o kandidatu ( ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu Općine Pisarovina. Uz prijedlog se podnosi
očitovanje o prihvaćanju kandidature. Navedeni propisani obrasci se mogu podići u tajništvu
Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, u radno vrijeme od 07:30 do 15:30 h, a dostupni
su i na internetskim stranicama Općine Pisarovina.
Predlagatelj je uz obrazac dužan priložiti:
- dokument iz kojeg je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog poziva
(prebivalište/boravište na području Općine Pisarovina; starosna dob od 15-30 g.) a što mogu
dokazati : preslikom osobne iskaznice; uvjerenjem Policijske uprave o prebivalištu kandidata
ne starijem od šest mjeseci, preslikom rodnog lista, preslikom domovnice kandidata i sl.
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz članka 3. ovoga poziva
( izvadak iz odgovarajućeg registra).
Članak 5.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
Članak 6.
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pisarovina dostavljaju se na
adresu: Općina Pisarovina, Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća, Trg hrvatskih
velikana 1, s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine
Pisarovina“, najkasnije 15 dana od dana objave javnog poziva na Internet stranici Općine
Pisarovina (www.pisarovina.hr) i u Službenim novinama Općine Pisarovina.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-26
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Trg hrvatskih velikana 1
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
123/17) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine općine Pisarovina“ br.
3/2018), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 12. prosinca
2019. godine donosi sljedeći
Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju produženog boravka
za učenike Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Pisarovina
I.
Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Pisarovina odobrava se sufinanciranje produženog
boravka učenika prvog, drugog i trećeg razreda, ovisno o potrebama roditelja učenika
navedenih razreda.
II.
Općina Pisarovina u sklopu produženog boravka, financirati će plaću i trošak prijevoza
učiteljice potrebne za funkcioniranje skupine produženog boravka.
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na poduzimanje svih radnji u cilju realizacije ovog
Zaključka.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od početka školske
godine 2019/2020. godine do stavljanja izvan snage, a objaviti će se u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-27
Pisarovina, 12. prosinca 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 27. sjednici, održanoj dana
12. prosinca 2019. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju smještaja u Dječjem vrtiću
I.
Odobrava se sufinanciranje smještaja djeteta JOSIPA GRAHOVCA, rođ. 16.06.2016.g.
u dječjem vrtiću „Žirek“, Velika Gorica.
II.
Sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke odobrava se u iznosu od 1.400,00 kuna
mjesečno, te se ovlašćuje Općinski načelnik na sklapanje Ugovora sa pružateljem usluge,
dječjim vrtićem „Žirek“, Velika Gorica.
III.
Sufinanciranje iz članka 1. ove Odluke odobrava se od dana upisa djeteta u Dječji vrtić
iz točke I. ovog Zaključka sve do njegovog ispisa iz istog.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine
Pisarovina.
Obrazloženje
Općina Pisarovina je dana 03.12.2019. godine zaprimila Zamolbu Ivana Grahovca za
sufinanciranje smještaja njegovog djeteta Josipa Grahovca u Dječjem vrtiću „Žirek“ Velika
Gorica.
Zahtjevu je priložena zdravstvena dokumentacija djeteta koji boluje od autizma.
S obzirom da je djetetu potrebna posebna stručna pomoć pri boravku u Dječjem vrtiću,
odnosno asistent u radu, a kojeg Dječji vrtić Potočić Pisarovina, čiji je osnivač Općina
Pisarovina, ne može osigurati, iz tog razloga odobrava se sufinanciranje smještaja djeteta u
dječjem vrtiću izvan Općine Pisarovina i to u iznosu koji odgovara iznosu kojim Općina
Pisarovina sufinancira boravak djece u svom vrtiću „Potočić Pisarovina“.
S obzirom na prethodno navedeno, odlučeno je kao u tekstu Zaključka.
KLASA:021-05/19-50/11
URBROJ:238/21-01-19-28
Pisarovina, 12. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinski načelnik
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), članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Pisarovina za postavljanje
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (Službene novine Općine Pisarovina
br. 4/14 i 3/16) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“
broj 3/2018), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 04.12.2019. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju na korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta

I.

U postupku javnog natječaja objavljenog u Službenim novinama Općine Pisarovina
br. 12/19 te na internetskoj stranici Općine Pisarovina dana 14.11.2019. g. radi
davanja na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta radi postavljanja
kioska, na dijelu k.č.br. 1648, k.o. Pisarovina II, upisano u zk.ul.br. 1648, u površini
od 10 m2 , pristigla je jedna ponuda te se ista i odabire.

II.

Odabire se ponuda slijedećeg ponuditelja koji je ispunio sve uvjete natječaja:
TISAK plus d.o.o., OIB: 32497003047, Slavonska avenija 11a, Zagreb - po
ponuđenoj naknadi za korištenje u iznosu od 300,00 kn/mjesečno.

III.

Sa gore navedenim ponuditeljem čija je ponuda odabrana temeljem ove Odluke,
sklopit će se u roku 30 dana od dana dostave iste, ugovor o korištenju
neizgrađenog građevinskog zemljišta.

IV.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u gore navedenom roku,
smatrat će se da je odustao od namjere sklapanja ugovora te će se postupiti
sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama Općine Pisarovina“.
Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinski načelnik, raspisao je na temelju Odluke o davanju na
korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
Pisarovina za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (Službene
novine Općine Pisarovina br. 4/14 i 3/16), javni natječaj koji je objavljen u Službenim novinama
Općine Pisarovina br. 12/19 te na internetskoj stranici Općine Pisarovina dana 14.11.2019.g.,
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a radi prikupljanja ponuda za davanje na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta radi
postavljanja kioska, na dijelu k.č.br. 1648, k.o. Pisarovina II, upisano u zk.ul.br. 1648, u površini
od 10 m2.
Neizgrađeno građevinsko zemljište daje se na korištenje na vrijeme od 5 (pet)
godina, za namjenu postavljanja kioska.
Početna naknada za korištenje iznosi 300,00 kuna mjesečno.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imale su sve pravne i fizičke osobe (obrtnici)
registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine koji uplate jamčevinu u iznosu od 100,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pisarovina IBAN: HR7123400091833100004,
model 68, poziv na broj 7706-OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po
donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će
se uračunati u naknadu za korištenje.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi
pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ponuda je morala sadržavati:
a) ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta i OIB
b) ponuđeni iznos mjesečne naknade za korištenje,
c) dokaz o uplati jamčevine,
d) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra kao dokaz da je ponuditelj registriran za tražene
djelatnosti,
e) potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga za poreze i doprinose
f) potvrda o nepostojanju duga prema Općini Pisarovina
g) presliku broja tekućeg ili žiro-računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene
jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i
najvišu ponuđenu mjesečnu naknadu za korištenje.
Na natječaj je pristigla 1 ponuda ponuditelja.
Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda.
Ponuda je otvorena dana 04.12.2019. godine od strane tročlanog Povjerenstva
imenovanog od strane Općinskog načelnika, po redoslijedu zaprimanja:
1. TISAK plus d.o.o., OIB: 32497003047, Slavonska avenija 11a, Zagreb;
- Ponuda: ponuđena naknada za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta radi
postavljanja kioska iznosi 300,00 kn/mjesečno, ponudi je priložena sva dokumentacija tražena
javnim natječajem, i to: preslika Izvatka iz sudskog registra od dana 25.10.2019.g., preslika
Potvrde Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina od dana 15.11.2019.g. o
nepostojanju duga pram Općini Pisarovina, e-Potvrda Porezne uprave od dana 25.10.2019.g.
o nepostojanju duga te dokaz o uplati jamčevine – u iznosu od 100,00 kn kod Zagrebačke
banke d.d.
S obzirom da je točkom 7. natječaja propisano da je najpovoljnija ponuda ona koja uz
ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu naknadu za korištenje,
odlučeno je kao u tekstu Odluke.
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:944-15/19-50/1
URBROJ:238/21-04-19-3
Pisarovina, 04. prosinca 2019. godine
Općinski načelnik
Tomo Kovačić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA

Općinski načelnik
KLASA: 121-15/19-50/5
URBROJ: 238/21-04-19-1
Pisarovina, 11. prosinca 2019. godine
Na temelju članka 54. Pravilnika o radu (www.pisarovina.hr), Općinski načelnik
Općine Pisarovina, dana 11. prosinca 2019. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o isplati božićnice
službenicima i namještenicima
Jedinstvenog upravnog odjela

I. Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Pisarovina odobrava se isplata božićnice 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
15.12.2019. godine.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama Općine Pisarovina”.

NAČELNIK OPĆINE
PISAROVINA
Tomo Kovačić, v.r.
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