
IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA 
  
Općina Pisarovina nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnim u skladu sa 
Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne 
uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim 
je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog 
parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela 
javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.). 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Pisarovina koja 
se nalazi na adresi www.pisarovina.hr 

Stupanj usklađenosti 
Mrežna stranica Općine Pisarovina je djelomično usklađena sa Zakonom o 
pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela 
javnog sektora. 

Nepristupačan sadržaj 
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga: 

 Neki HTML elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe 
mogle koristiti pomoćnu tehnologiju 

 Poveznice bi trebale biti desktiptivnije odnosno bolje opisivati sadržaj na koju 
upućuju 

 Ne nude se upute za pomoć kod popunjavanja obrazaca 
 nekolicina PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u 

slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati 
 video sadržajima nedostaju titlovi i gumbi na hrvatskom jeziku (ugrađeni Youtube 

klipovi) 
 neke slike nemaju definiran ALT altribut 
 sav tekst nije poravnat lijevo 
 PDF dokumenti otvaraju se u novom prozoru preglednika, a .doc i .ppt datoteke 

dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje 
 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti 
Ova je Izjava sastavljena dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o 
pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i 
Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, 
a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. 

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine 
Pisarovina. 

Povratne informacije i podaci za kontakt 
Molimo korisnike internetske stranice Općine da, ako primijete neusklađen sadržaj 
koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, o tome obavijeste Općinu Pisarovina putem 
elektroničke pošte: opcina-pisarovina@zg.t-com.hr 
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Postupak praćenja provedbe propisa 
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje 
usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela 
javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i nadzor nad provedbom Zakona o 
pristupačnosti. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim 
informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti 
Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr 
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