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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, 118/18 i 31/20; dalje u tekstu: Zakon o sustavu civilne zaštite) i 
članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2020. 
godine, donosi 
 

A N A L I Z U 
 stanja sustava civilne zaštite  

Općine Pisarovina u 2020. 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. 

Općina Pisarovina je kroz protekle godine uredno i sukladno Zakonu i svojim planovima 
financirala sustav civilne zaštite što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim 
nadzorima. 

11. ožujka 2020. godine je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-
19 uzrokovana virusom SARS-Cov-2. Općina Pisarovina je kroz proteklo razdoblje djelovala u 
skladu s epidemiološkim stanjem, tako je dana 17. ožujka 2020.g. Općinski načelnik donio 
Odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina. 

U provođenju odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo aktivno su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite kao i mobilizirani službenici 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina i to administrativna tajnica i komunalni redar 
koji su pružali administrativnu i tehničku pomoć Stožeru civilne zaštite Općine Pisarovina. 

 
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).  
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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). 

 
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. 
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STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Općinski načelnik je dana 06. listopada 2017. godine donio Odluku o osnivanju i 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
13/17). 

U Stožer civilne zaštite imenovani su: 
1.  Štefica Radinić, zamjenica Općinskog načelnika Općine Pisarovina za načelnicu 

Stožera 
2. Ivan Stepić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina za zamjenika 

načelnice Stožera 
3. predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb, za člana Stožera 
4.  Dunja Vlašić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za članicu 

Stožera 
5.  Matej Šućur,  pomoćnik načelnika Policijske postaje Jastrebarsko za člana Stožera 
6.  Ana Gržan, liječnica u Ambulanti Pisarovina za članicu Stožera 
7. Mihovil Braim, inženjer u komunalnom poduzeću Poduzetnička zona Pisarovina 

d.o.o. za člana Stožera. 
 
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje 

djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama.  
 

17. ožujka 2020. godine Općinski načelnik Općine Pisarovina na prijedlog Ministarstva 
unutarnjih poslova, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, donosi Odluku o aktiviranju 
Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina kojom se nalaže aktiviranje i stavljanje u punu 
funkciju svih članova Stožera CZ Općine Pisarovina u cilju poduzimanja mjera i aktivnosti 
vezanih uz novonastalu situaciju širenja novog Coronavirusa COVID 19. 

Stožer CZ Općine Pisarovina ima obvezu kontinuirano i pažljivo pratiti sadržaj Odluka koje 
donosi nacionalni Stožer civilne zaštite, kao i preporuka koje donosi Hrvatski zavod za javno 
zdravstvo, pratiti epidemiološku situaciju svakodnevno, vršiti analize i postupati tj. provoditi 
odluke, upute i preporuke na terenu. Općinski Stožer dužan je osigurati provedbu i nadzor 
provođenja svih odluka i preporuka kroz aktivaciju svojih operativnih snaga civilne zaštite. 
Stožer je svakodnevno izrađivao izvješća o broju obiđenih poslovnih objekata i otvorenih javnih 
površina, te je ista svakodnevno dostavljao županijskom stožeru civilne zaštite. Članovi 
lokalnog Stožera i operativne snage  koje su vršile obilazak objekata i javnih površina u slučaju 
zamjećivanja blažeg kršenja ili nepridržavanja propisanih mjera mogli su izdavati usmena 
upozorenja, a u slučaju zamjećivanja grubog i težeg kršenja mjera bili su dužni o tome 
obavijestiti nadležno tijelo (Policiju, Državni inspektorat ili inspektore Ravnateljstva civilne 
zaštite). 

17. ožujka 2020. godine Općinski načelnik također donosi i  Odluku o mobilizaciji dvoje 
službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina (administrativnu tajnicu - Božicu 
Žunec Holbe i komunalnog redara - Ivana Krčelića) koji su angažirani na izvršavanju 
administrativnih i tehničkih poslova pomoći i podrške Stožeru CZ Općine Pisarovina (izdavanje 
propusnica). 

20.3.2020. godine Stožer CZ Pisarovina preuzeo je tetra stanicu putem koje se 
svakodnevno održava međusobna komunikacija sa Stožerom CZ Zagrebačke županije i sa 
Područnim uredom civilne zaštite Zagreb. 
 

Stožer je bio nadležan za izdavanje propusnica te je od 23.3.2020. do 10.05.2020.g. izdao 
241 pisanu te 735 e-propusnica, dakle sveukupno 976 propusnica. 

Sastanci stožera održani su: 
- 17.03.2020.godine- raspravlja se o mjerama i aktivnostima vezano uz korona virus koje 

su poduzete do 17.3.2020. godine, te se donose zaključci i preporuke Stožera za 
stanovništvo o mjerama zaštite od širenja korona virusa za naredno razdoblje.                                                
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- 20.03.2020.godine održan je sastanak načelnice Stožera CZ Općine Pisarovina i 
općinskog načelnika  sa operativnim snagama vatrogastva gdje je dogovoren raspored 
dežurstava  i preventivnih obilazaka svih naselja na području Općine.                                                                                                                    

- 02.04.2020. godine održan je sastanak Stožera na kojem je napravljena analiza 
dosadašnjih obilazaka i nadzora terena, te je dogovorena daljnja dinamika nadzora.                                                                                   
Zbog poštivanja epidemioloških mjera i preporuke da se fizički sastanci što manje 
održavaju, komunikacija među članovima Stožera nastavljena je putem telefonskih 
poziva i WhatsApp grupe. 

 
Provedba preventivnih ophodnji  po naseljima radi ograničavanja zadržavanja na ulicama 

i drugim javnim mjestima  provodile su operativne snage vatrogastva tj. članovi svih 7 DVD-a 
prema rasporedu zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina. U početku dvije 
ophodnje dnevno, kasnije jednom dnevno, pa 4 puta tjedno. Ophodnje vatrogasaca su 
započele 25.3.2020. i trajale su do 10.05.2020.godine. Ukupno je operativne snage 
vatrogasaca VZO Pisarovina u vremenu od 21.ožujka do 12. svibnja izvršile su ukupno 45 
preventivnih aktivnosti od čega 40 preventivnih ophodnji, 4 preventivna dežurstva te 1 dostavu 
osobnih životnih potrepština. U tome je sudjelovalo 105 vatrogasaca sa 42 vozila pri čemu su 
utrošili 325,10 sati te je trošak tih intervencija 135.925,83 kune. 
 

 Od 28.4.2020.godine lokalni stožeri su zaduženi za vršenje nadzora nad provođenjem 
mjera za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene 
epidemije bolesti COVID-19. Od 28.4.2020. do 30.11.2020. izvršeno je ukupno 343 nadzora. 

 
Vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2020.g. Stožer civilne zaštite Općine Pisarovina je dana 20. svibnja 2020.g. održao 
sjednicu na kojoj je: 

- usvojen Plan rada Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2020.g.,  
- usvojen je prijedlog Zaključka o utvrđivanju Financijskog plana osiguranih sredstava za 

provođenje zadataka tijekom požarne sezone u 2020.godini 
- raspravljano je o Planu korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova 
- raspravljano je o Planu aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na 

području Općine Pisarovina u protupožarnoj sezoni u 2020. godini 
- raspravljano je o Planu motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 

opasnost od nastajanja i širenja požara 
- raspravljano je o Zaključku o popisu lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih 

mjesta za koordinaciju gašenja požara 
- raspravljano je o  Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Pisarovina u 2020. godini 
- raspravljano je o Odluci 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 
- raspravljano je o Planu 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. 
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Povjerenici civilne zaštite su po 2 osobe iz svakog mjesnog odbora na području Općine 
Pisarovina. 

Budući da Postrojba civilne zaštite nije nikad aktivirana niti zaživjela, Procjenom rizika 
od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina predloženo je njeno rasformiranje.  
 

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: 
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 3 navalna 
vozila, 3 autocisterne, 5 kombi vozila i 1 vozilo za manje tehničke intervencije. 

Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina tijekom 2020. godine odazivale su se i uspješno 
provodile zahtjevne intervencije. Tijekom 2020. godine bilo je ukupno 96 događaja-od toga 
36 intervencija te 60 ostalih operativnih aktivnosti(od čega 45 preventivnih ophodnji i 
dežurstva). " 

Zbog epidemioloških mjera ove godine nije održana združena općinska vježba zaštite 
i spašavanja. 

Operativne snage vatrogasaca VZO Pisarovina u vremenu od 21.ožujka do 12. svibnja 
izvršile su ukupno 45 preventivnih aktivnosti od čega 40 preventivnih ophodnji, 4 preventivna 
dežurstva te 1 dostavu osobnih životnih potrepština. U tome je sudjelovalo 105 vatrogasaca 
sa 42 vozila pri čemu su utrošili 325,10 sati te je trošak tih intervencija 135.925,83 kune. 
 

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 
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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. 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. 

U situaciji nepredvidive epidemije korona virusom koja je pogodila Općinu i svijet u 
2020.g. potvrđena je potreba stalnog unapređivanja mogućnosti djelovanja svih subjekata 
civilne zaštite, uz osiguranje sredstava za njihovo opremanje sukladno internim propisima te 
razvojnim programima. 
 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-25 
Pisarovina,   17. prosinca 2020. 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 , 118/18 i 31/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20 ), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 
svojoj 38. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, donosi 
 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA  

U 2021. 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 2021. 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.  

Članovi Stožera civilne zaštite  
 
Aktivnosti u 2021. 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; 
- održati sjednicu Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2021.g. 
- 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 2021. 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 2021. 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, 



Br. 14/20                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 18.12.2020. 

 

 
11 

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 2021. 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 2021. 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 2021.-2023. godine. 

 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 
proračuna Općine Pisarovina 

Visina planiranih sredstava u naredne 3 
godine 

2021.g. 2022.g. 2023.g. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
Civilna zaštita 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 
Jastrebarsko 

35.000,00 35.000,00 35.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 3.700,00 3.700,00 3.700,00 
UKUPNO  458.700,00 458.700,00 458.700,00 

 

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 
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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. 

 
KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-26 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. 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 3/18 i 3/20), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2020. 
godine donosi  

 
O D L U K U  
o donošenju 

GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA 
OPĆINE PISAROVINA ZA 2021. GODINU 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Godišnji plan davanja koncesije Općine Pisarovina za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 
Godišnji plan davanja koncesija Općine Pisarovina za 2021. 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:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-27 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. 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. 3/18 i 3/20) Općinsko vijeće na svojoj 38. 
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donosi   
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2021. godinu 
 
 

Članak 1. 
           Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za  2021. godinu, 
koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina za 2021. 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. 
 
 

Članak 3. 
            Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.000,00 kuna. 
            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; 
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 u jednakim iznosima, 
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odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom 
tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 
 

Članak 6. 
Na internetskoj stranici Općine Pisarovina, po završetku tekuće proračunske godine, a 

najkasnije do 1. ožujka 2022. 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:021-05/20-50/10 
URBROJ: 238/21-01-20-28 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine 
 
                                                                                                     PREDSJEDNIK 
                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                 Tomo Smolković, v.r. 
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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 38. sjednici,  održanoj  dana 17. prosinca 2020. godine, d o n i j e l o   je  

 
 

ODLUKU 
O II. izmjenama i dopunama  

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/16 i 13/20), iza 
članka 7., dodaje se novi članak 7.a., koji glasi: 

„Pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja javne usluge odvoza komunalnog otpada 
ostvaruju korisnici kojima je temeljem rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo 
na zajamčenu minimalnu naknadu, sve dok to pravo ostvaruju. 

Općina Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel će po službenoj dužnosti, od nadležnog 
tijela za socijalnu skrb, pribaviti popis korisnika s područja općine Pisarovina kojima je priznato 
pravo na minimalnu zajamčenu naknadu te će za iste donijeti Rješenja o oslobođenju od 
plaćanja javne usluge odvoza komunalnog otpada za vrijeme dok ostvaruju pravo na 
minimalnu zajamčenu naknadu.  

Troškove plaćanja javne usluge odvoza komunalnog otpada za osobe iz stavka 1. ovog 
članka podmirivati će se iz sredstava Proračuna Općine Pisarovina iz Programa Socijalne 
skrbi.“ 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-29 
Pisarovina, 17. prosinca 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 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 

broj 91/96, 68/98m, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14 i 110/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 38. sjednici, održanoj 
dana 17. prosinca 2020. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

 
Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za: 
- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/5 put od 404 m2, upisana u 

zk.ul..br. P-I, 
- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/6  put od 371 m2, upisana u 

zk.ul.br. P-I 
- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/7 put od 149 m2, upisana u 

zk.ul.br. P-I 
sve k.o. Velika Jamnička,  
sukladno Geodetskom elaboratu, broj elaborata: 2019-055 izrađenom od strane 

Geoprojekt d.o.o. Zagreb, V Ravnice 4, Zagreb, OIB:76669487635 za investitora: Hrvatske 
ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, OIB: 55545787885, obzirom da su iste trajno izgubile 
funkciju puta radi gradnje državne ceste: „čvor Donja Zdenčina“ (autocesta A1) – most na Kupi 
kod Lasinje – V. etapa građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog 
prometa. 
 

Članak 2. 
 

Sukladno odredbi članka 35., stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
članka 103. Zakona o cestama, za nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo 
Općine Pisarovina. 
 

Članka 3. 
 

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, 
Zemljišnoknjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu 
nekretninama iz članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i za korist 
Općine Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679. 
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Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-30 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 4. i članka 5. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 

izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), članka 36. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 17. 
Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko 
vijeće Općine Pisarovina na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina  

u vlasništvu Općine Pisarovina   
 

Članak 1. 

Utvrđuje se da je zahvat: „Gradnja državne ceste: “čvor Donja Zdenčina“ (autocesta 
A1) – most na Kupi kod Lasinje – V. etapa građevine infrastrukturne namjene, prometnog 
sustava cestovnog prometa“, izgradnja infrastrukturne građevine u interesu Republike 
Hrvatske i Općine Pisarovina. 
 

Članak 2. 
 

Za potrebe izgradnje infrastrukturnog objekta iz članka 1. ove Odluke, Općina 
Pisarovina, kao vlasnik, prenosi na Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, OIB: 
55545787885, kao investitora, pravo vlasništva na sljedećim nekretninama: 

- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/5 put od 404 m2, upisana u 
zk.ul..br. P-I, 

- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/6  put od 371 m2, upisana u 
zk.ul.br. P-I 

- dio k.č.br. 2510, pod novom oznakom k.č.br. 2510/7 put od 149 m2, upisana u 
zk.ul.br. P-I 

sve u k.o. Velika Jamnička. 
 

Pravo vlasništva nekretnina iz stavka 1. ovog članka Općina Pisarovina prenosi na 
Hrvatske ceste d.o.o. bez naknade. 

 
 Tržišna vrijednost utvrditi će se procjembenim elaboratom. 
 

Članka 3. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da temeljem ove Odluke zaključi Ugovor o prijenosu 
prava vlasništva bez naknade za nekretnine u vlasništvu Općine Pisarovina navedene u članku 
2. ove Odluke. 
 
 
 

 



Br. 14/20                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 18.12.2020. 

 

 
21 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-31 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. 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“ broj 91/96, 68/98m, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12 i 152/14), članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 
54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 38. sjednici, 
održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  

 
Članak 1. 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za: 
- k.č.br. 2648/4 – U SREDIČKOM LIJEVOM, PUT, upisana u zk.ul.br. 1575, k.o. 

Lijevo Sredičko, 
iz razloga što ista u naravi ne predstavlja put. 
 

Članak 2. 
 

Sukladno odredbi članka 35., stavak 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 
članka 103. Zakona o cestama, za nekretninu iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se vlasništvo 
Općine Pisarovina. 
 

Članka 3. 
 

Temeljem ove Odluke Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, 
Zemljišnoknjižni odjel izvršiti će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz 
članka 1. ove Odluke uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i za korist Općine Pisarovina, 
Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679. 
 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-32 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 
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, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), 
i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 38. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2020. 
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o korištenju prava prvokupa i raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina 

 
Članak 1. 

Općina Pisarovina, kao ovlaštenik prava prvokupa temeljem Ugovora o kupoprodaji 
zemljišta (KLASA:944-13/14-30/7, URBROJ:238/21-04-14-1 – dalje u tekstu Ugovor o 
kupoprodaji zemljišta) koji je dana 29.07.2014. godine Općina Pisarovina; Trg Stjepana Radića 
13, Pisarovina, OIB: 36826343679, sklopila s tvrtkom MEĐUNARODNI SAJAM SERVIS d.o.o. 
za trgovinu i usluge, Zagreb, Rijeznica 66, OIB: 39683805636, očituje se da će koristiti pravo 
prvokupa zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 1659/6 – ŠIROKA, 
ORANICA, u površini od 2.211 m2, k.o. Pisarovina I. 
 

Članak 2. 
Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke i članka 7. Ugovora, ovlašćuje se Općinski 

načelnik na potpisivanje raskida sklopljenog Ugovora te se Općina Pisarovina obvezuje se na 
povrat iznosa kupoprodajne cijene od 100.488,55 kuna na ime otkupa zemljišta, uplatom na 
račun tvrtke MEĐUNARODNI SAJAM SERVIS d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Rijeznica 
66, OIB: 39683805636 u roku od 15 dana od dana potpisa raskida Ugovora. 
 

Članak 3. 
 Sporazumni raskid ugovora sastaviti će se u skladu s odredbama ove Odluke u 
pisanom obliku, te će sadržavati bezuvjetnu dozvolu za uknjižbu prava vlasništva na k.č.br. 
1659/6, k.o. Pisarovina I. u korist Općine Pisarovina. 
  
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-33 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine  

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

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 38. sjednici održanoj 
dana 17. prosinca 2020. godine, donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
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. FORTUNA FOOD d.o.o., Josipa Jelačića 126a, Samobor, OIB: 62448839000,  
-  za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom 
k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 3.264 m2 u Poduzetničkoj zoni 
po cijeni od 6,00 Eur/m2  
2. TOMIS PAPIR d.o.o., Brezovička cesta 52, Zagreb, OIB: 71554690542, -  za 
DOKUP zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini od 537 m2 po 
cijeni od 6,00 Eur/m2 
3. PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora Kršnjavoga 1, 
Zagreb -  za DOKUP dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod 
oznakom k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 2.000 m2 u 
Poduzetničkoj zoni po cijeni od 6,00 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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O b r a z l o ž e n j e 
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 10.12.2020. godine od strane tročlanog Povjerenstva 

imenovanog od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu  zaprimanja: 
1. FORTUNA FOOD d.o.o., Josipa Jelačića 126a, Samobor, OIB: 62448839000,  
-  za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom  

k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 3.264 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 
19.10.2020.g. planirana izgradnja poslovnog objekta za proizvodnju čvaraka, masti i namaza. 

 
2. TOMIS PAPIR d.o.o., Brezovička cesta 52, Zagreb, OIB: 71554690542, -  za 

DOKUP zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini od 537 m2 po cijeni od 6,00 
Eur/m2 preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan objave natječaja na oglasnim 
stranicama Narodnih novina. Radi se o dokupu zemljišta. Navedena tvrtka je dana 
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08.09.2008.g. sklopila Predugovor o kupoprodaji zemljišta (Klasa: 944/01/08-10/16, Urbroj: 
238/21-03-08-1) kojim su kupili zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina ukupne površine 
1.440 m2 za izgradnju pogona za proizvodnju papira. 
 

3. PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb 
-  za DOKUP dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 1659/1, 
k.o. Pisarovina I, u površini od 2.000 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. Radi se o dokupu zemljišta. Navedena tvrtka je dana 05. studeni 2020. 
godine sklopila Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/20-90/3, URBROJ: 
238/21-04-20-1) kojim su kupili zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina ukupne površine 
4.000 m2 za izgradnju pogona za izgradnju 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. 
 

Ponude  ponuditelja  koje su prihvaćene sadrže svu dokumentaciju traženu javnim 
natječajem i to: 

1. Ponuda ponuditelja; FORTUNA FOOD d.o.o., Josipa Jelačića 126a, Samobor, 
OIB: 62448839000; - za kupnju dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi 
pod oznakom k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 3.264 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: TOMIS PAPIR d.o.o., Brezovička cesta 52, Zagreb, OIB: 
71554690542, -  za DOKUP zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina, u površini 
od 537 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. PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora Kršnjavoga 1, 
Zagreb -  za DOKUP dijela zemljišta koje se u zemljišnim knjigama vodi pod 
oznakom k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 2.000 m2 u Poduzetničkoj 
zoni po cijeni od 6,00 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:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-34 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine  

 
                                                                                              PREDSJEDNIK  
                                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                      
                                                                                                   Tomo  Smolković, v.r.   
 
 
 
 
 
 



Br. 14/20                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 18.12.2020. 

 

 
27 

             
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, 129/00, 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 38. sjednici, održanoj 
dana 17. prosinca 2020. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o kupnji nekretnine – građevinskog zemljišta 

 
Članak 1. 

Općina Pisarovina kupiti će nekretninu – građevinsko zemljište označeno kao k.č.br. 
648 – LIVADA JURAJČEVA POD KAMENOM, u površini od 1 jutro 1463 čhv, odnosno 11.017 
m2, upisano u zk.ul.br. 1727, k.o. Lijevo Sredičko, radi izgradnje turističko izletničkog centra 
Lijevo Sredičko. 

Članak 2. 

Kupoprodajna cijena nekretnine iz čl.1. ove Odluke iznosi 21,00 kn/m2, odnosno 
231.357,00 kn ukupno. 

Procijenjena vrijednost nekretnine iz čl.1. ove Odluke utvrđena je Procjembenim 
elaboratom PI 11/20 izrađenim od strane tvrtke PLAN B d.o.o., Zagreb, Bužanova 25 od dana 
19.11.2020.g. na koji je Procjeniteljsko povjerenstvo Zagrebačke županije izdalo pozitivno 
mišljenje (KLASA: 022-04/20-12/17, URBROJ: 238/1-18-11/20-03) od dana 07. prosinca 
2020.g. 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Pisarovina na sklapanje ugovora o kupoprodaji 
nekretnina iz članka 1. ove Odluke u skladu s odredbama ove Odluke. 

Članak 4. 

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

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-04-20-35 
Pisarovina, 17. prosinca 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“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 38. sjednici, održanoj 
dana 17. prosinca 2020. godine, donijelo je sljedeći 
 
 

Z A K LJ U Č A K   
 
 

Članak 1. 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pisarovina za 
period od 1.siječnja do 30. lipnja 2020. godine. 

Članak 2. 

Polugodišnji izvještaj o radu Općinskog načelnika nalazi se u privitku ovog Zaključka i 
čini njegov sastavni dio. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine 
Pisarovina. 

KLASA:021-05/20-50/10 
URBROJ:238/21-01-20-36 
Pisarovina, 17. prosinca 2020. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 
 

Na temelju članka 24., stavka 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 2/13) i članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinski načelnik Općine 
Pisarovina dana 21. rujna 2020. godine, donio je 
 

O D L U K U 
o visini naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom propisuju mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane 
ceste, postupak za dobivanje rješenja o odobrenju za prekomjernu uporabu nerazvrstane 
ceste, mjerila za izračun naknade, način obračuna i naplate naknade za prekomjernu uporabu 
nerazvrstane ceste, te nadzora nad provedbom ove Odluke. 

Članak 2. 

 Ukupna dozvoljena masa teretnog vozila na nerazvrstanim cestama na području 
Općine Pisarovina iznosi 5 tona. 

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste podrazumijeva njezinu uporabu iznad 
vrijednosti prometnog opterećenja određenu u prethodnom stavku. 

Članak 3. 

 Ako je nerazvrstana cesta izložena povećanom prometnom opterećenju  iz članka 
2.,st.2. ove Odluke, pravne ili fizičke osobe u vezi s čijim djelatnostima dolazi od njene 
prekomjerne uporabe, dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina podnijeti 
zahtjev za dobivanje rješenja o odobrenju za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste te platiti 
naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. 

Članak 4. 

Zahtjev iz članka 3. ove Odluke, mora sadržavati: 

- Kratak opis djelatnosti korisnika 
- Podatke o planiranoj količini tereta koje se treba prevesti po nerazvrstanoj cesti, 
- Podatak o nerazvrstanoj cesti na kojoj je potrebno prevesti teret. 
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Članak 5. 

Rješenje o odobrenju za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste izdaje Jedinstveni 
upravni odjel Općine Pisarovina. 

Članak 6. 

Naknada iz članka 3. ove Odluke plaća se u korist proračuna Općine Pisarovina 
sukladno rješenju o odobrenju za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste. 

Članak 7. 

Naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste kod obavljanja djelatnosti 
izgradnje građevina iznosi 3,00 kn/m3 prevezene količine materijala.   

Količina materijala iz prethodnog stavka utvrđuje se temeljem podataka koje 
Jedinstvenom upravnom odjelu dostavi pravna ili fizička osoba čijim radom dolazi do 
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste. 

Članak 8. 

 Kod redovne odnosno prisilne naplate naknade iz članka 7. ove Odluke primjenjuju se 
odredbe Općeg poreznog zakona. 

Članak 9. 

U slučaju oštećenja nerazvrstane ceste uslijed njene prekomjerne uporabe, pravna ili 
fizička osoba čijim je prijevozom nastalo oštećenje, dužna je isto sanirati te cestu dovesti u 
prvobitno stanje, o svom trošku. 

Članak 10. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar. 

Članak 11. 

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

KLASA:340-09/20-50/4 
URBROJ:238/21-04-20-1 
Pisarovina, 21. rujna 2020. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Tomo Kovačić 

 

 
 
 
 



Br. 14/20                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 18.12.2020. 

 

 
31 

 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 

KLASA: 363-08/20-10/2 
URBROJ: 238/21-04-20-3 
Piasrovina, 06. kolovoza 2020.  godine 
 

Na temelju članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), sukladno zahtjevu tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. za 
izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina, Općinski načelnik daje 
sljedeću 
 

S U G L A S N O S T 
 

I. 
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Pisarovina o davanju koncesije za 

obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Pisarovina (KLASA: 021-05/20-50/6, URBROJ: 238/21-01-20-4; Službene 
novine Općine Pisarovina br. 8/20) daje se suglasnost tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o., OIB: 
50730247993, Mokrice 180/C, Oroslavje, na primjenu Cjenika sukladno Ponudi broj: 512/2020; 
s primjenom od 01. listopada 2020. godine. 
 

II. 
Suglasnost iz prethodne točke daje se za javnu uslugu prikupljanja i odvoza miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te obavljanje usluge povezane s 
javnom uslugom sukladno odredbama Dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja 
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Pisarovina objavljeno u EOJN pod 
oznakom 2020/S 01K-0017587, prema sljedećim cijenama: 

           

Kategorija 

korisnika 

Zapremnin

a 

spremnika 

Cijena obavezne 

minimalne javne usluge za 

korisnike koji ne 

kompostiraju biootpad u 

vlastitom domaćinstvu 

(kn) 

Cijena obavezne 

minimalne javne usluge za 

korisnike koji  

kompostiraju biootpad u 

vlastitom domaćinstvu 

(kn) 

Jedinična cijena za pražnjenje 

volumena spremnika (kn) 

Iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Iznos s 

PDV-

om 

Iznos 

bez 

PDV-a 

PDV 

Iznos s 

PDV-

om 

Iznos bez 

PDV-a 
PDV 

Iznos s 

PDV-om 

Domaćinstva  

Posuda 

120 l 
81,79  10,63 92,42  47,79  6,21  54,00  12,74  1,66  14,40  

Posuda 

240 l 
81,79  

10,63

  
92,42  47,79   6,21   54,00   25,48  3,31  28,79  
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Korisnici vikend 

objekata koji 

koriste 

zajednički 

kontejner od 

1100 l 

Posuda 

1100 l 
81,79  

10,63

  
92,42  47,79   6,21   54,00   12,74  1,66  14,40  

Korisnici vikend 

objekata 

Posuda 

120 l 
81,79  

10,63

  
92,42  47,79   6,21   54,00   12,74  1,66  14,40  

Pravne osobe 

(industrija, mala 

privreda i 

ustanove) 

Posuda 

120 l 
81,79  10,63 92,42  47,79   6,21   54,00   12,74  1,66  14,40  

Posuda 

240 l 
81,79  10,63 92,42  47,79   6,21   54,00   25,48  3,31  28,79  

Posuda 

1100 l 
81,79  

10,63

  
92,42  47,79   6,21   54,00   94,00  12,22  106,22  

  

Press 

kontejner 

20m3 

100,00  13,00 113,00  50,00 6,50  56,50  4.200,00  546,00  4.746,00  

 
 
 

III. 
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“.   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Općinski načelnik 
 
Tomo Kovačić, v.r. 


