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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 31., 33., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 37. sjednici,
održanoj dana 26. listopada 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnim djelatnostima
Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/19;
dalje u tekstu Odluka), u članku 3., stavku 1., točke 1. i 3. se brišu.
Članak 2.
U članku 6., stavku 1. Odluke, točka 8. se briše.
Članak 3.
U članku 14., stavku 1., točka 2. se briše.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama
Općine Pisarovina.
KLASA:021-05/20-50/9
URBROJ:238/21-01-20-6
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.

2

Br. 13/20

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

27.10.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće

Na temelju članaka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Pisarovina
na svojoj 37. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2020. godine, d o n i j e l o je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/16), u članku
11., stavku 2, iza treće alineje, briše se točka, stavlja se zarez te se dodaje nova alineja koja
glasi:
- djeca s teškoćama u razvoju koji su u posebnom razrednom odjeljenju (veće i/ili
višestruke teškoće).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/20-50/9
URBROJ:238/21-01-20-7
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
Novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 26. listopada 2020. godine, donosi slijedeću:
ODLUKU
o prodaji građevinskog zemljišta
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina
I.

U postupku javnog natječaja objavljenog na oglasnim stranicama („Narodne
novine„ broj 4/20 od dana 10. siječnja 2020. godine), radi prodaje građevinskog
zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, ukupne površine 19 ha 66 a 72 m2, a u
svrhu izgradnje poslovnih objekata koji se moraju u roku dvije godine staviti u
funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena
europskim standardima, pristigle su tri ponude te se iste i prihvaćaju.

II.

Prihvaćaju se ponude slijedećih ponuditelja koji su ispunili sve uvjete natječaja: 1. PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora Kršnjavoga 1,
Zagreb, - za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod
oznakom k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 4.000 m2 u
Poduzetničkoj zoni po cijeni od 6,00 Eur/m2
2. JEL-TOM d.o.o., Ulica Franje Petračića 3, Zagreb, OIB: 86044392536, - za
kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini od 6.114 m2 po
cijeni od 6,00 Eur/m2
3. MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB: 87743261837, Brezovica, Zeleni brijeg
1/C, Zagreb, - za kupnju zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod
oznakom k.č.br. 1917, k.o. Pisarovina II, u površini od 2.994 m2 u
Poduzetničkoj zoni po cijeni od 8,00 Eur/m2
preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja za prodaju
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina na oglasnim stranicama
Narodnih novina.

III.

Sa gore navedenim ponuditeljima čije su ponude prihvaćene temeljem ove Odluke,
sklopit će se u roku 30 dana od dana dostave iste, predugovori o kupoprodaji
zemljišta.

IV.

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

V. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine
Pisarovina“.
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Obrazloženje
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao prodavatelj građevinskog zemljišta u
poduzetničkoj zoni Pisarovina, područje Općine Pisarovina, raspisalo je na temelju svoje
Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 15/19), javni natječaj koji je objavljen na oglasnim stranicama
Narodnih novina („Narodne novine„ broj 4/20) od dana 10.01.2020. godine, a radi prikupljanja
ponuda za prodaju zemljišta u svrhu izgradnje poslovnih objekata, koji se u roku dvije godine
moraju staviti u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena
EU standardima.
Ukupna površina građevinskog zemljišta koja je bila predmet natječaja iznosila je 19 ha 66
a 72 m2. Brojevi i nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom natječaju.
Početna cijena za zemljišta navedena u ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 6 i 12
Eura/m2 preračunata u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja.
Nekretnine su namijenjene izgradnji objekata u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti,
te su se, sukladno navedenom, na natječaj mogle javiti samo fizičke i pravne osobe koje imaju
registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta: minimalna izgrađenost
kupljene parcele mora iznositi najmanje 30% ukupne površine parcele, rok u kojem kupac
mora ishoditi lokacijsku dozvolu iznosi 6 mjeseci od dana potpisivanja predugovora o
kupoprodaji zemljišta, nakon čega se potpisuje kupoprodajni ugovor. Rok za izgradnju i
dovođenje u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki čista i prilagođena EU
standardima iznosi najduže 2 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji zemljišta.
Prioritet za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje
gospodarske djelatnosti čije je sjedište, odnosno prebivalište, na teritoriju Općine Pisarovina,
ali samo uz uvjet prihvaćanja najviše cijene iz najpovoljnije ponude čiji ponuditelj ne ispunjava
uvjet prebivališta/sjedišta na teritoriju Općine Pisarovina.
Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime i OIB ili naziv tvrtke i OIB, ponuđenu cijenu
po m2, ukupnu površinu, koja ne može biti manja od 2.000 m2, za koju se nudi navedena
cijena te broj žiro-računa ponuditelja. Sve ponude morale su biti potpisane i ovjerene pečatom.
Uz ponudu se morala dostaviti slijedeća dokumentacija: dokaz o obavljanju gospodarske
djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, obrtni registar ili drugi strukovni registar);
plan i program ponuditelja koji sadrži: površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom
izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, način
zbrinjavanja otpada, predviđeni broj radnika sa navedenom stručnom spremom i izjava
ovjerena od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti
ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima. Radi ozbiljnosti ponude uz istu je bilo
potrebno priložiti dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10% početnog iznosa kupoprodajne
cijene.
-

Na natječaj su pristigle 3 ponude ponuditelja.
Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda.
Ponude su otvorene dana 26.10.2020. godine od strane tročlanog Povjerenstva
imenovanog od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu zaprimanja:

1. PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb;
- za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br.
1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 4.000 m2 u Poduzetničkoj zoni po cijeni od 6,00 Eur/m2,
preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja na oglasnim stranicama
Narodnih novina. Na predmetnom zemljištu je sukladno Ponudi od dana 02.10.2020.g.
planirana izgradnja logističko distribucijskog centra za skladištenje i svu daljnju logistiku i
pripremu za distribuciju proizvoda, uz skladište planira se izgradnja uredskih prostora te
izložbeni/degustacijski centar.
2. JEL-TOM d.o.o., Ulica Franje Petračića 3, Zagreb, OIB: 86044392536, - za kupnju
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini od 6.114 m2 po cijeni od 6,00 Eur/m2
preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja na oglasnim stranicama
Narodnih novina. Na predmetnom zemljištu je sukladno Ponudi od dana 19.10.2020.g.
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planirana izgradnja proizvodne hale za proizvodnju raznih artikala iz plastificirane PES/PVC
tkanine postupkom šivanja i VF postupkom zavarivanja.
3. MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB: 87743261837, Brezovica, Zeleni brijeg 1/C,
Zagreb, - za kupnju zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 1917,
k.o. Pisarovina II, u površini od 2.994 m2 u Poduzetničkoj zoni po cijeni od 8,00 Eur/m2,
preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja na oglasnim stranicama
Narodnih novina. Sukladno Ponudi od dana 26.10.2020.g. radi se o dokupu dodatne površine
u poduzetničkoj zoni Pisarovina u površini od 2.994 m2, kojom bi novu k.č.br. 1917, k.o.
Pisarovina II ujedinili sa već kupljenom česticom u površini od 4.500 m2 te izgradili objekt
površine cca 1500m2 bruto sa planom širenja u budućnosti. Objekt će se koristiti kao skladište
medicinskog potrošnog materijala sa pripadajućim kancelarijskim prostorom. Predviđeni broj
radnika je 15, dok sada zapošljavaju 10 radnika.
Ponude ponuditelja koje su prihvaćene sadrže svu dokumentaciju traženu javnim
natječajem i to:
1. Ponuda ponuditelja; PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora
Kršnjavoga 1, Zagreb; - za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama
vodi pod oznakom k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 4.000 m2 u
Poduzetničkoj zoni po cijeni od 6,00 Eur/m2, preračunato u kune po srednjem
tečaju HNB na dan objave natječaja
2. Ponuda ponuditelja: JEL-TOM d.o.o., Ulica Franje Petračića 3, Zagreb, OIB:
86044392536, - za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini od
6.114 m2 po cijeni od 6,00 Eur/m2 preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na
dan objave natječaja na oglasnim stranicama Narodnih novina.
3. Ponuda ponuditelja; MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB: 87743261837,
Brezovica, Zeleni brijeg 1/C, Zagreb, - za kupnju zemljišta koje se u zemljišnim
knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 1917, k.o. Pisarovina II, u površini od 2.994 m2
u Poduzetničkoj zoni po cijeni od 8,00 Eur/m2
- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljima sklopiti će se u roku od 30 dana
predugovori o kupoprodaji zemljišta.
- U slučaju nepotpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja smatrat će se da je isti
odustao od kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
- Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže sklapanje ugovora sa odabranim
ponuditeljima.
- Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne može se uložiti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana primitka iste.
KLASA: 021-05/20-50/9
URBROJ: 238/21-01-20-8
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17., a u svezi s člankom 8. Statuta Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20) i članka 20. Odluke o javnim priznanjima
Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 29/11), Općinsko vijeće Općine
Pisarovina na 37 sjednici, održanoj dana 26. listopada 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
Članak 1.
Nagrada Općine Pisarovina dodjeljuje se:
1. LUCIJI TOPOLKO – za postignuća i osobite rezultate u području znanosti i
obrazovanja;
2. DAVIDU PAVLETIĆU – za postignuća i osobite rezultate u području sporta i
tjelesne kulture;
3. DAVIDU ŠAJNOVIĆU – za postignuća i osobite rezultate u području sporta i
tjelesne kulture;
4. DANIJELI KORDIĆ – za doprinos od osobitog značaja na području odgoja i
obrazovanja;
5. JANU RAJŠELU – za doprinos od osobitog značaja na području obrazovanja i
kulture.
Članak 2.
Javna priznanja iz prethodnog članka biti će javno uručena na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća 11. studenog 2020. godine u povodu dana Općine Pisarovina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/20-50/9
URBROJ:238/21-01-20-9
U Pisarovini, 26. listopada 2020. 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 i 3/20) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/19), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 37. sjednici održanoj dana
26. listopada 2020. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Komunalno Pisarovina d.o.o.
1. Općinsko vijeće Općine Pisarovina razmotrilo je Izvješće o poslovanju trgovačkog
društva Komunalno Pisarovina d.o.o. za 2019. godinu te Financijsko izvješće za 2019.
godine trgovačkog društva Komunalno Pisarovina d.o.o.
2. Općinsko vijeće Općine Pisarovina prihvaća Izvješće o poslovanju trgovačkog društva
Komunalno Pisarovina d.o.o. za 2019. godinu te Financijsko izvješće za 2019. godinu
trgovačkog društva Komunalno Pisarovina d.o.o.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“, a stupa na
snagu danom objave.
KLASA: 021-05/20-50/9
URBROJ: 238/21-01-20-10
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 17. stavka 1., alineja 14. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), a u svezi s člankom 11. stavkom 2. Statuta Dječjeg
vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 2010. godine, Općinsko vijeće Općine
Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 26. listopada 2020.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju
plana i programa rada Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2019/20
Članak 1.
Prihvaća se Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2019/20.
Članak 2.
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2019/20.
čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/20-50/9
URBROJ: 238/21-01-20-3
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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27.10.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 17. stavka 1., alineja 14. Statuta Općine Pisarovina („Službene
novine općine Pisarovina br. 3/18 i 3/20), a u svezi s člankom 11. stavkom 2. Statuta Dječjeg
vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 2010. godine, Općinsko vijeće Općine
Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na svojoj 37. sjednici održanoj dana 26. listopada 2020.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2020/2021
Članak 1.
Prihvaća se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Potočić
Pisarovina“ za pedagošku godinu 2020/2021.
Članak 2.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020/2021.
čini sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA: 021-05/20-50/9
URBROJ: 238/21-01-20-4
Pisarovina, 26. listopada 2020. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PISAROVINA
Tomo Smolković, v.r.
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Br. 13/20

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA

27.10.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
Općinsko vijeće
Na temelju čl. 35., st.1., al. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 40., st.2., al.5. Statuta Dječjeg vrtića
„Potočić Pisarovina“ i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine
Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 37. sjednici održanoj
dana 26. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
VII. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga
Članak 1.
Daje se suglasnost na VII. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju
prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, koje je Upravno vijeće
Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ utvrdilo na svojoj sjednici održanoj dana 29. rujna 2020.
godine.
Članak 2.
VII. Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ čine sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Pisarovina“.
KLASA:021-05/20-50/9
URBROJ:238/21-01-20-5
U Pisarovini, 26. listopada 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Smolković, v.r.
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