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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20; dalje u tekstu: zakon) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene 

novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 39. 

sjednici održanoj dana 25. veljače 2021.  godine donosi  

 

              
S T A T U T A R N U   O D L U K U  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
STATUTA OPĆINE PISAROVINA 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), u 

članku 4., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Sjedište Općine je u Pisarovini, Trg hrvatskih velikana 1.“ 

 

Članak 2. 
U članku 20., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno 

stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,  a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme 

trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća mogu se održavati elektroničkim putem.“ 

 

Članak 3. 
U članku 22., stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u 

radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Odlukom iz stavka 2. ovog članka može se odrediti godišnja neto naknada za rad u 

Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća do maksimalno 6.000,00 kuna godišnje 

po vijećniku, dok se naknada za predsjednika Općinskog vijeća može odrediti u visini naknade 

vijećnika uvećane za najviše 50%, a za potpredsjednike u visini naknade vijećnika uvećane za 

najviše  30%.“ 

 

 

Članak 4. 
U članku 38. brišu se stavci 1., 2. i 3.. 
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Članak 5. 
U članku 39. briše se stavak 2. 

 

Članak 6. 
U članku 42. riječi „i njegov zamjenik“ brišu se te se umjesto riječi „biraju“ upisuje riječ 

„bira“. 

 

Članak 7. 
Članak 43. mijenja se i glasi: 

„Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je 

općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga 

spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati 

općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz prethodnog stavka, Općinski načelnik 

može promijeniti tijekom mandata. 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog 

načelnika, raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a do provedbe 

prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade RH.“ 

 

 

Članak 8. 
U članku 44. riječi „i zamjenika načelnika“ brišu se. 

 

Članak 9. 
U članku 47.: 

- stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.“ 

- u stavku 3. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se 

- stavak 4. briše se 

- u stavku 5. riječi „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

Članak 10. 
U članku 48. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se. 

 

Članak 11. 
Članak 49. mijenja se i glasi: 

„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisati će se 

prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade RH. 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“ 

 

Članak 12. 
U članku 50., stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ brišu se. 

 

Članak 13. 
U članku 51., stavku 1. riječi „i njegovom zamjeniku“ i riječi „i njegovog zamjenika“ 

brišu se. 
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Članak 14. 
U članku 94., stavku 1. riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ 

brišu se. 

 

Članak 15. 
U članku 95., stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: 

„te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 16. 
U članku 97. riječ „mjesnog“ briše se. 

 

Članak 17. 
U članku 100, stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: 

„te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u 

skladu s zakonom i ovim Statutom.“ 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako 

ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u općini te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.“ 

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

„Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem. 

Način podnošenja prijedloga i peticije, odlučivanje o  njima i druga pitanja u vezi istih  

urediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.“ 

 

Članak 18. 
U članku 119.,  

- točka 5. mijenja se i glasi: 

„5. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je utvrđeno da je dopušteni  

prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača, u skladu s odredbama zakona,“ 

- iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: 

„6. ako ne raspiše referendum za opoziv iz članka 47., st.3. ovog Statuta,“ 

 

Članak 19. 
U članku 121., riječi „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime“ brišu se. 

 

Članak 20. 
U članku 124., stavku 1., točki 4. riječi „i njegovom zamjeniku“ te riječi i brojevi „i 

članka 49., st.1, 4 i 5“ brišu se. 

 

Članak 21. 
U članku 128.: 

- stavak 1. mijenja se i glasi: „Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju  

je izabran obavljati profesionalno.“ 

- stavku 5. riječi  „i njegov zamjenik“ brišu se, te se riječ „mogu“ zamjenjuje s riječi 

„može“ 

- stavak 6. mijenja se i glasi: „Ako u obavijesti iz stavka 5. ovog članka nije  

naveden  dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti 

započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.“ 

- dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.  
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Članak 22. 
U članku 130. riječi „i njegov zamjenik“ briše se. 

 

Članak 23. 
Osobe zatečene na dužnosti zamjenika Općinskog načelnika u trenutku stupanja na 

snagu ovih izmjena i dopuna Statuta, nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg 

mandata. 

 

Članak 24. 
Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pisarovina stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“, osim članaka 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 i 22 koji stupaju na snagu na dan stupanja na 

snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih 

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 

gradonačelnike i župane. 

 

 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-3 
Pisarovina, 25. veljače 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
  

 
 

Na temelju članaka  10., stavka 1. zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10)  i   članka 17. Statuta Općine  Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ broj  3/18 i 3/20)   Općinsko vijeće Općine Pisarovina  na svojoj 39. 
sjednici,  održanoj  dana 25. veljače 2021. godine, d o n i j e l o   je  

 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama 

Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika 

 
 

Članak 1. 
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 21/10), u tablici u članka 2., umjesto skupa riječi „Voditelj 
računovodstva“ upisuje se „Stručni suradnik“. 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“. 
 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-4 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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. Statuta Općine Pisarovina (Službene novine Općine 
Pisarovina broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 39. sjednici održanoj 25. 
veljače 2021. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o uvjetima i kriterijima za refundaciju sredstava 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu odnosno refundaciju sredstava, uvjete 
pod kojima će se vršiti raspodjela i druga pitanja koja se odnose na raspodjelu sredstava 
dodijeljenih temeljem Ugovora o dodijeli financijskih sredstava za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica štete od potresa broj: 6-08-10-20 od strane Zagrebačke županije. 

 

Članak 2. 

Fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima i korisnicima nekretnina (obiteljskih kuća, stanova, 
stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada) oštećenih u potresu odobrit će se 
novčana pomoć odnosno refundacija sredstava za privremenu i nužnu zaštitu i popravak 
oštećenja nastalih uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine i to za kupnju materijala i 
građevinske radove uz uvjet da: 

- vlasnik nekretnine odnosno korisnik, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik, ima prijavljeno 
prebivalište ili boravište na adresi za koju traži dodjelu pomoći, 

-     je šteta pravovremeno, do 15. veljače 2021.godine prijavljena Općini Pisarovina, 

-     posjeduje račun/predračun ili ponudu za kupnju materijala i građevinske radove koji 
glase na vlasnika oštećene nekretnine odnosno korisnika, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik. 

Ako je na nekretnini oštećenoj u potresu upisano više suvlasnika, pravo na dodjelu 
odnosno refundaciju sredstava može ostvariti samo jedan od suvlasnika. 

U slučaju prijave štete na stambeno-poslovnoj zgradi ili višestambenoj zgradi, pravo na 
dodjelu odnosno refundaciju sredstava ponosi predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade. 

 

Članak 3. 

Novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke može se koristiti za radove, odnosno nabavu 
građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka u svrhu: 
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- nužne privremene zaštite zgrada od utjecaja vremenskih uvjeta i 
uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti 
život ili zdravlje ljudi, 

- troškove nabavke neophodnih materijala i radova za sanaciju oštećenih objekata i 
dovođenje istih u stanje koje dopušta boravak u njima, 

- popravak ili zamjenu dimnjaka, 

- popravak stubišta, 

- popravak krovišta, 

- troškove sanacije štete na gospodarskim objektima i opremi, 

- nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica, 

- izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije. 

 

Članak 4. 

Novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke može iznositi do 50% izdataka iz članka 3. 
ovog članka, ali ne više od 5.000,00 kuna. 

Iznimno, vlasnicima i korisnicima nekretnina (ukoliko se ne može utvrditi vlasnik) 
novčana pomoć može iznositi do 75% izdataka iz članka 3. ovog članka, ali ne više od 7.500,00 
kuna, ukoliko su isti, ili članovi njihove hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. 

Iznimno: 

- korisniku socijalne skrbi kojemu je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 
sukladno posebnom zakonu, te  

- vlasnicima i korisnicima nekretnina kojima je pregledom statičara dodijeljena crvena 
(neuporabljivo) i žuta (privremeno neuporabljivo) naljepnica, pod uvjetom da je riječ o 
stambenom objektu koji je jedini stambeni objekt u vlasništvu podnositelja zahtjeva koji ima 
prebivalište/boravište u Općini Pisarovina, 

novčana pomoć iz članka 2. ove Odluke iznosi 100% izdataka iz članka 3. ovog članka, 
ali ne više od 10.000,00 kuna. 

 

Članak 5. 

Postupak dodjele novčane pomoći pokreće se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva 
za dodjelu novčane pomoći odnosno refundaciju sredstava za privremenu i nužnu zaštitu i 
popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: 
Javni poziv). 

Javni poziv sadrži: uvjete, kriterije, dokumentaciju, rok, način podnošenja, postupak 
dodjele, način objave Liste korisnika za dodjelu odnosno refundaciju sredstava za privremenu 
i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa. 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Pisarovina (dalje u tekstu: Upravni odjel). 
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Članak 6. 

Upravni odjel provjerava ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete propisane ovom 
Odlukom. 

U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije, podnositelja zahtjeva će se pozvati na 
dopunu dokumentacije u roku od 8 dana od dana dostave poziva. 

Ako podnositelj zahtjeva u navedenom roku ne dostavi potrebnu dokumentaciju, 
smatrat će se da je odustao od zahtjeva. 

 

Članak 7. 

Nakon provjere priložene dokumentacije, Upravni odjel izrađuje prijedlog liste korisnika 
koju dostavlja Općinskom načelniku na utvrđivanje i donošenje Zaključka o isplati pomoći. 

U slučaju dodjele novčane pomoći, korisnici su dužni Upravnom odjelu dostaviti dokaze 
o namjenskom korištenju sredstava u roku od 180 dana od dana isplate. 

Zaključak o isplati pomoći javno će se objaviti zajedno sa podacima o adresi oštećenih 
objekata. 

Članak 8. 

Sredstva koja ostanu nakon podmirenja troškova iz članka 3. ove Odluke koristiti će se za 
privremenu i nužnu sanaciju i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na zgradama javne 
namjene (zgrade namijenjene obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih 
djelatnosti – odgoja, obrazovanja, prosvjete, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), tijela 
i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, 
vjerskih zajednica, udruga s područja naše Općine),  komunalne i druge infrastrukture. 

 

Članak 9. 

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

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-5 
Pisarovina, 25. veljače 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
Na temelju odredbe članka 14., stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), članka 35., stavka 1., točke 3. i članka 38. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 17. Statuta 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 39. sjednici, održanoj dana 25. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  

Općine Pisarovina 
 

Članak 1. 

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Pisarovina, imenuju 
se: 

1. Mihovil Braim 
2. Ivan Krčelić 
3. Ana Novotny 
4. Krunoslav Žunec 
5. Vladimir Žunec 
6. Štefica Radinić 
7. Ivana Vuksan. 

 
Članak 2. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke imenuju se na vrijeme od 4 
(četiri) godine. 
 

Članak 3. 
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 
1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine;  
2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta; 
3. unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu; 
4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima; 
5. prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu; 
6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom 
povjerenstvu putem Registra šteta; 

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi  Zakona; 
8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 
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9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 
povjerenstvima. 

 
Članak 4. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pisarovina. 
 

Članak 5. 
Članovi Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na naknadu za obavljanje 

poslova iz članka 3. ove Odluke, u iznosu od 60,00 kn/sat neto, o čemu su dužni voditi 
evidenciju koju im ovjerava Općinski načelnik. 

Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ne ostvaruju zaposlenici Općine Pisarovina i 
trgovačkih društava kojima je Općina Pisarovina osnivač, ukoliko poslove iz članka 3. ove 
Odluke obavljaju za vrijeme radnog vremena. 
 

Članak 6. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 4/20). 

 
Članak 7. 

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

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-6 
Pisarovina, 25. veljače 2021. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 
 

Na temelju članka 13., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 
92/10) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 
i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 39. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2021. godine, donijelo je 

 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina 

 za 2021. godinu 
 
 

I. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Pisarovina za 2021. 
godinu donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
Zagrebačke županije za 2021. godinu (KLASA: 021-04/20-01/06, URBROJ: 238/1-01-20-38), 
te je time određen njegov sadržaj – opis i obujam poslova koje je u 2021. godini potrebno 
obaviti u svrhu unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina. 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina potrebno je  u 
2021. godini, provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

1. Organizacijske mjere  

1.1. Vatrogasne postrojbe 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od 
požara osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti 
profesionalni ili dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta propisanih člankom 41. i 51. 
Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19). 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina, te 
DVD-i na području Općine Pisarovina. 

b) Osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu 
prostornu pokrivenost općine u slučaju požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina, te 
DVD-i na području Općine Pisarovina. 

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine Pisarovina.  

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 
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1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

a) Dimnjačarska služba na području Općine Pisarovina ustrojena je potpisanim 
koncesijskim ugovorom sukladno važećim zakonskim propisima. Potrebno je obavljati 
učestalije kontrole rada dimnjačara od strane komunalnog redara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel – komunalni redar i 
Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe 
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća  spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
Proračunom Općine Pisarovina za 2021. godinu planirano je 350.000,00 kuna na stavci 
„Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Pisarovina“. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

U skladu s Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje 
Zagrebačke županije za 2021. godinu, Općina Pisarovina ima obvezu, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i ručnih 
radio uređaja, prema pregledu potrebne nedostajuće opreme. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

3. Urbanističke mjere 

3.1. U postupku donošenja prostorno – planske dokumentacije (prvenstveno 
provedbene) ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara 
sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel, Zavod za prostorno 
uređenje Zagrebačke županije. 

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 
površine uvijek bile prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih putova i putova evakuacije. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Komunalno Pisarovina d.o.o., Županijska uprava 
za ceste i pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih kompleksa. 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje 
požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina d.o.o. 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina d.o.o. 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 
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Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću 
udovoljavaju potrebama kod gašenje požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja 
požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Komunalno Pisarovina d.o.o. 

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 

Na području općine Pisarovina nema divljih odlagališta otpada.  

Reciklažno dvorište uređeno je i opremljeno u skladu s važećim odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom. 

5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom 
prostoru 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu požara na otvorenom prostoru, 
nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 
opasnosti od požara. 

Općinski načelnik je 29. svibnja 2015. godine donio Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 
otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 
kojim su propisani okviri ponašanja na otvorenom prostoru (KLASA: 214-02/15-20/2, 
URBROJ: 238/21-04-15-1), a koji se razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog 
prostora i građevina, dijelova građevina i površina na području Općine Pisarovina, za koje 
prijeti povećana opasnost od izbijanja i širenja požara u razdoblju visokog ili vrlo visokog 
indeksa opasnosti od nastanka požara. 

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale, web, info punktove, tiskane 
novine, letke, plakate i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na 
potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

c) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja 
zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i 
širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina, 
Područni ured zaštite i spašavanja  Zagreb. 

d) Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje  
poljoprivrednih rudina na području Općine Pisarovina (KLASA:021-05/15-01/21, 
URBROJ:238/21-01-15-17) koju je Općinsko vijeće Općine Pisarovina donijelo na svojoj 21. 
sjednici, održanoj dana 14. srpnja 2015. godine, a kojom su propisane mjere za uređivanje i 
održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala prema važećim propisima, te je 
određen i nadzor nad provedbom navedene Odluke. 
 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel – komunalni redar te 
fizičke i pravne osobe koji su vlasnici odnosno posjednici zemljišta. 

e) Obvezno je osigurati redovito održavanje vodotokova i građevina za melioracijsku 
odvodnju od biljnog i komunalnog otpada. 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode 
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f) Bunari i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na 
otvorenom prostoru moraju se čistiti, a prilazni putovi uza vatrogasna vozila održavati 
prohodni. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Komunalno Pisarovina d.o.o., fizičke i pravne 
osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje požara. 

g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine 
ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 
mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje. 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj blizini 
požara. 

h) Obvezan je nadzor i skrb nad nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz 
cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i 
zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog 
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili 
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina upoznati će sa sadržajem ovog 
Provedbenog plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih 
zadataka.  

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Pisarovina koja proizlaze iz ovog Provedbenog 
plana, osigurati će se do visine utvrđene Proračunom Općine Pisarovina za 2021. godinu. 

V. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina jednom godišnje razmatra izvješće o stanju 
provedbe Provedbenog plana. 

VI. 

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-7 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 
i 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 39. sjednici 
održanoj  dana 25. veljače 2021. godine donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju  građevinskog zemljišta 

u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 
 

I. Općina Pisarovina raspisati će Javni natječaj čiji će predmet biti prodaja  
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina ukupne površine 8ha 81a 34m2. Za 
raspisivanje natječaja ovlašćuje se Općinski  načelnik. 

Zemljište se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“ te prodavatelj ne odgovara za bilo 
kakve nedostatke zemljišta koje je predmet prodaje. 
 

II. Početna kupoprodajna cijena zemljišta određuje se u iznosima  7.00  i 12.00  EUR-
a za m2, preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja natječaja u 
oglasniku Narodnih novina. Kupac snosi porez na promet nekretnina i sve troškove 
kupoprodaje. 

 
        II.a Početna kupoprodajna cijena od 7 EUR-a za m2, preračunato u kune prema 

srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja natječaja u oglasniku Narodnih novina, određuje se 
za slijedeće katastarske čestice, ukupne površine 7ha 20a 71m2: 

 
Katastarska općina PISAROVINA I 

- k.č.br. 1659/1 u površini od 14.673 m2 
 
Katastarska općina PISAROVINA II 

- k.č.br. 1926/1 u površini od 3 ha 6537m2 m2; k.č.br. 1997 u površini od 20.861 m2 
    

II.b. Početna kupoprodajna cijena od 12 EUR-a za m2, preračunato u kune prema 
srednjem tečaju HNB na dan objavljivanja natječaja u oglasniku Narodnih novina, određuje se 
za slijedeće katastarske čestice ukupne površine  1ha 60a 63 m2: 
 
Katastarska općina PISAROVINA II 
- k.č.br. 1910/3 u površini od 16.063 m2  
 

III. Nekretnine iz točke II.a i II.b prodaju se u svrhu izgradnje proizvodnih pogona i 
drugih poslovnih  prostora  svih vrsta gospodarskih djelatnosti, te poslovnih prostora pretežito 
uslužnih djelatnosti.  
Ponuditelji su obvezni ispuniti slijedeće kriterije: 
             1. Ponuditelji mogu biti isključivo fizičke osobe i pravne osobe registrirane za 
obavljanje gospodarske djelatnosti.  
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             2. Ponuditelj ne može dostaviti ponudu za površinu manju od 1.500 m2, osim ukoliko 
je već vlasnik/posjednik zemljišta u minimalno određenoj površini i radi se o dokupu zemljišta. 
               3. Minimalna izgrađenost kupljene parcele mora iznositi 30 % njene ukupne površine; 
               4.  Rok za ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole od strane kupca zemljišta 
iznosi najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Predugovora o kupoprodaji zemljišta nakon 
čega se  potpisuje Ugovor o kupoprodaji zemljišta u kojem se primjenjuje srednji tečaj HNB na 
dan sklapanja Ugovora. 
               5. Rok za dovođenje poslovnog prostora u funkciju obavljanja gospodarske 
djelatnosti  iznosi najduže  2 godine od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta; 
               6.  Gospodarska djelatnost  koju obavlja kupac zemljišta mora biti ekološki sigurna i 
prilagođena europskim standardima.  
  Ponuda se može podnijeti i za kupnju dijela nekretnina navedenih u točki II.a. i II.b. ove 
Odluke. 
 

IV.   Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena ponuditelja koji ispunjava uvjete 
propisane Javnim natječajem. 
 

V.  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 koja je ponuđena ponudom ponuditelja koji ne 
ispunjava uvjet prebivališta ili sjedišta na teritoriju Općine. 
 

VI. Poduzetnicima koji posluju u poduzetničkoj zoni Pisarovina i zapošljavaju najmanje 
200 radnika, za dodatnu kupnju zemljišta iz ove Odluke, odobrava se popust u visini 1 EUR/m2 
od kupoprodajne cijene utvrđene u točki  II.a. ove Odluke. 
    

VII. Radi ozbiljnosti ponuda svaki ponuditelj je dužan uplatiti na žiro račun Općine  
jamčevinu u visini 10.000,00 kn, te  dostaviti dokaz o uplati istog. 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun  Općine Pisarovina broj 
HR0823900011833100004 s pozivom na broj 68  7706 – OIB, uz naznaku „Jamstvo za 
ponudu“.  

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiti će se uplaćena jamčevina u roku 
od 15 dana od dana primitka Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina. 

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako 
odabrani ponuditelj odustane od ponude ili od sklapanja ugovora o kupoprodaji, odnosno 
predugovora, uplaćena jamčevina se ne vraća. 
      

VIII. Svaki ponuditelj uz ponudu, koja mora sadržavati ime, prezime/za fizičku osobu 
koja ima registriranu gospodarsku djelatnost/ i  OIB  ili  naziv tvrtke i OIB, ponuđenu cijenu po 
m2,  ukupnu  površinu za koju se dostavlja ponuda uz uvjet da se ne može dostaviti ponuda 
za površinu manju od 1.500 m2, osim ako je već u posjedu/vlasništvu zemljišta u minimalno 
određenoj površini (1.500 m2)  te broj žiro računa ponuditelja, biti potpisana i ovjerena 
pečatom, mora dostaviti i sljedeće dokumente: 

- 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 sa 
rokom izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, 
način zbrinjavanja otpada,   predviđeni broj radnika  sa  navedenom traženom stručnom 
spremom  

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja 
se obavlja biti  ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima 

- potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne starija od 30 dana, u 
izvorniku ili ovjerenoj preslici; da bi dokazao svoju sposobnost ponuditelj mora imati podmirene 
sve obaveze prema državi; 
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- potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina da su podmirene sve 
obaveze prema Općini Pisarovina; 

- grafički prikaz na katastarskoj podlozi dijela nekretnine za koji se ponuda dostavlja, 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini 

 
IX. Javni natječaj  objaviti će se u „Narodnim Novinama“ i biti će stalno otvoren do 31. 

prosinca 2021. godine, do kada se mogu dostavljati ponude sa traženom  dokumentacijom. 
Pristigle ponude otvarati će i ocjenjivati  Povjerenstvo Općine Pisarovina u sastavu:  
 

1. Ivana Vuksan – predsjednik, 
2.   Katarina Stepušin Gruičić – član, 

      3.   Igor Rubeša - član.  
  

X. Općinsko vijeće zadržava pravo raspodjele zemljišta unutar Poduzetničke zone 
ovisno o površini kupljenog zemljišta, vrsti djelatnosti kupca i  ponuđenoj cijeni. 

U slučaju kupnje dijela zemljišta koje je predmet prodaje sklopiti će se predugovor kojim 
će se ugovorne strane obvezati na sklapanje ugovora odmah nakon što se pri nadležnim 
tijelima (katastar i gruntovnica) predmetno zemljište formira odnosno iskaže kao zasebna 
katastarska čestica. 

 
XI. Ugovorom o kupoprodaji odnosno predugovorom obavezno će se ugovoriti: 

- obveza kupca da u slučaju kupnje dijela zemljišta, o svom trošku naruči i pri nadležnim  
tijelima provede parcelacijski elaborat kojim će se predmetno zemljište iskazati ako zasebna 
katastarska čestica, 

- obveza kupca da na zemljištu za koje se ponuda dostavlja izgradi te u potpunosti  
dovrši i stavi u funkciju poslovnu građevinu koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim 
standardima   u roku 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta 

- pravo prvokupa u korist Općine Pisarovina, ako kupac ne izgradi te u potpunosti ne  
dovrši i stavi u funkciju poslovnu građevinu u roku od 2 (dvije) godine od dana sklapanja 
ugovora o kupoprodaji zemljišta. Pravo prvokupa ugovoriti će se na rok od 5 godina računajući 
od sklapanja ugovora o kupoprodaji, po fiksnoj cijeni u iznosu od 75% plaćene kupoprodajne 
cijene, bez kamata.  
 Gore navedeni rokovi mogu se produžiti sporazumom stranaka. 
 
 XII. Općina Pisarovina nije obvezna prihvatiti nijednu ponudu te pridržava pravo 
odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora odnosno predugovora o 
kupoprodaji i poništiti javni natječaj, sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu naknadu štete 
ponuditeljima. 

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

Općine Pisarovina “.        
 
 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-8 
Pisarovina, 25. veljače 2021. godine 
 

                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                             Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne Novine“ 84/11, 22/13, 
54/13, 148/13 i 92/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne Novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 
121/16), članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 
i 3/20) i Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 2/13) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 39. sjednici održanoj dana 
25. veljače 2021. godine, donosi 

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

u neotuđivom vlasništvu Općine Pisarovina – nerazvrstana cesta 
 

Članak 1. 

Ovom odlukom proglašava se status nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi 
u neotuđivom vlasništvu Općine Pisarovina, za sljedeće katastarske čestice upisane u zk.ul.br. 
P-I, k.o. Donja Kupčina: 

- k.č.br. 6094 – POLJSKI PUT 
- k.č.br. 6112 – POLJSKI PUT 
- k.č.br. 6118 – POLJSKI PUT 
- k.č.br. 6127 – POLJSKI PUT 
- k.č.br. 6129 – POLJSKI PUT 
- k.č.br. 6091/3 – POLJSKI PUT 

 
Članak 2. 

 
Temeljem ove Odluke na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, provest će se upis 

statusa javnog dobra u općoj uporabi u  zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Novom Zagrebu, 
Zemljišnoknjižnog odjela Jastrebarsko, kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana 
cesta, u neotuđivom vlasništvu Općine Pisarovina, OIB: 36826343679, Trg hrvatskih 
velikana 1, 10451 Pisarovina. 

Članak 3. 
 

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

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-9 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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) i članka 7. Ugovora o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-13/14-30/8, 
URBROJ: 238/21-04-14-1 od dana 16. rujna 2014. godine) te Zahtjeva trgovačkog društva 
Armatura Servis d.o.o. za raskid Ugovora o kupoprodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
Pisarovina, Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 39. sjednici održanoj dana 25. 
veljače 2021. godine, donosi 

O D L U K U 
o korištenju prava prvokupa 

 
Članak 1. 

 
Prihvaća se ponuda za korištenje prava prvokupa podnesena od strane trgovačkog 

društva ARMATURA-SERVIS d.o.o., OIB: 28954208925, Slavonska avenija 22e, Zagreb za 
kupnju nekretnine koja se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom k.č.br. 1930, upisano u 
zk.ul.br. 1930, k.o. Pisarovina II, po ukupnoj kupoprodajnoj cijeni umanjenu za iznos jamčevine 
(10% vrijednosti ugovora) koju je Kupac uplatio Prodavatelju, odnosno u iznosu od   
464.145,89 kn sukladno članku 3. Ugovora o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-13/14-30/8, 
URBROJ: 238/21-04-14-1 dana 16. rujna 2014. godine). 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik na poduzimanje radnji u svrhu provedbe ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Pisarovina 

 
KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-10 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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 poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18 i 98/19) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 39. sjednici, 
održanoj dana 25. veljače 2021. godine, donosi  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 
 

 
I. Općinsko vijeće Općine Pisarovina razmotrilo je Izvješće o primjeni agrotehničkih 

mjera za 2020. godinu (KLASA:320-21/21-40/1, URBROJ:238/21-04-21-1). 
 

II. Općinsko vijeće Općine Pisarovina prihvaća Izvješće o primjeni agrotehničkih 
mjera za 2020. godinu. 

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

Pisarovina“. 
 

 
 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-11 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 39. sjednici održanoj dana 25. 
veljače 2021. godine, donosi  
 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju okvirne liste projekata za prijavu po raspisanim javnim 

natječajima/pozivima u 2021.g. 
 

Članak 1. 
 

       Općinsko vijeće utvrđuje okvirnu listu projekata za prijavu na raspisane javne natječaje 
i pozive u 2021. godini: 

- Izgradnja svlačionica u Donjoj Kupčini – procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn 
- Izgradnja nogostupa u Donjoj Kupčini – procijenjene vrijednosti 300.000,00 kn 
- Izgradnja nogostupa u Bratini – procijenjene vrijednosti 300.000,00 kn 
- Izgradnja nerazvrstane ceste Žeravice – Bregana Pisarovinska – procijenjene 

vrijednosti 1.000.000,00 kn 
- Izgradnja nerazvrstane ceste u Bratini - Pintari – procijenjene vrijednosti 400.000,00 kn 
- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Lijevom Sredičkom:   

a) Vikendaška ulica – procijenjena vrijednost 150.000,00 kn 
b) Ulica Zdenac – procijenjena vrijednost  200.000,00 kn 

- Sanacija klizišta Kupska ulica – procijenjena vrijednost 700.000,00 kn 
- Izgradnja teretane u Pisarovini – procijenjene vrijednosti od 300.000,00 kn 
- Izgradnja garaže i spremišta u Lučelnici – procijenjene vrijednosti od 250.000,00 kn 
- Izgradnja toplog hodnika i skladišnog prostora u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina – 

100.000,00 kn 
- Sanacija krovišta Crkve sv. Ambrozija u Gospodarskoj zoni Pisarovina – 100.000,00 

kn 
- Adaptacija društvenog doma I.G. Kovačić – procijenjene vrijednosti 750.000,00 kn 
- Izrada projekta „Stare škole“ – procijenjene vrijednosti 50.000,00 kn 
- Izgradnja šumskog puta Culerovo – Jagodnjički put – procijenjene vrijednosti od 

1.500.000,00 kn 
 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik na prijavu projekata utvrđenih u članku 1. ovog 
Zaključka na raspisane javne pozive i natječaje u 2021. godini, kao i na realizaciju odobrenih 
projekata. 
 

Članak 3. 
 

     Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
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KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-13 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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, 68/98, 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 39. sjednici, održanoj dana 25. veljače 
2021. godine, donijelo je  
  

ODLUKU  

o II. izmjenama i dopunama 

O D L U K E 
o davanju na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Općine Pisarovina 
za postavljanje  privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta 

 
 

Članak 1. 
U članku 24. 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), u tablici 
se ispod riječi „Sezonska“ datum 01.05. briše te se zamjenjuje datumom 01.03. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-15 
Pisarovina, 25. veljače 2021. 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 predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 

10/97, 107/07 i 94/13), članka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika 
usluga, čl. 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ donesenog 22. ožujka 2010. godine 
i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina kao osnivač Dječjeg vrtića, na svojoj 39. sjednici održanoj 
dana 25. veljače 2021. godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Plan upisa za 

pedagošku godinu 2021/2022. 
 
  

Članak 1. 
 
 Daje se suglasnost na Plan upisa za pedagošku godinu 2021/2022. (KLASA: 601-
02/21-18, URBROJ: 238/21-148-03-21-1) koji je Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić 
Pisarovina donijelo na svojoj sjednici 
održanoj dana 17.02.2021.godine.  
  
 

Članak 2. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 
novinama Općine Pisarovina“.    
 
 
KLASA: 021-05/21-50/1 
URBROJ: 238/21-01-21-14 
Pisarovina, 25. veljače 2021. godine 

 
       
          PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA 
            OPĆINE PISAROVINA 
 
            Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. st. 4. Statuta Općine Pisarovina (“Službene novine Općine 
Pisarovina” br. 3/18 i 3/20) i članka 10. Odluke o socijalnog skrbi (“Službene novine Općine 
Pisarovina br. 8/16, 13/20 i 14/20), Općinski načelnik Općine Pisarovina donosi 
 

O D L U K U 
o visini novčane naknade za opremu novorođenog djeteta 

 
Članak 1. 

Roditeljima ili samohranom roditelju djeteta rođenog u 2021. godini, s prebivalištem na 
području Općine Pisarovina u trajanju najmanje 6 mjeseci, isplatiti će se na temelju podnijetog 
zahtjeva, novčana naknada za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 3.000,00 kn po 
djetetu.   
 

Članak 2. 
Novčana naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćivati će se na tekući račun jednog od 

roditelja u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 

Članak 3. 
 Podnositelji zahtjeva iz čl. 1. ove odluke dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za 
isplatu novčane pomoći dati na uvid važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja adrese 
prebivališta te dostaviti presliku rodnog lista djeteta, presliku prijave prebivališta djeteta i 
presliku kartice tekućeg računa jednog od roditelja.  
 

Članak 4. 
Roditelj ili samohrani roditelj koji prilikom podnošenja zahtjeva da neistinite ili netočne 

podatke te na temelju istih primi isplatu novčane naknade, a naknadno se utvrdi da ne 
ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos naknade sa zakonskim zateznim 
kamatama od dana isplate.  
            

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.01.2021. godine 

i objaviti će se u “Službenim novinama Općine Pisarovina”. 
 
KLASA: 402-08/21-80/1 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 05. siječnja 2021. godine 
                                 
               NAČELNIK OPĆINE  
          PISAROVINA  
         
                 Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik  
 
 

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 
br. 79/07, 113/08 , 43/09 i 130/17) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), Općinski načelnik Općine Pisarovina donosi 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca i štetnih glodavaca te  
Provedbenog plana preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 

području Općine Pisarovina za 2021. godinu 
 

 
Članak 1. 

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 
člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine 
Pisarovina u 2021. godini te Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne  dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Pisarovina za 2021. godinu, 
na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije. 
 

Članak 2. 
Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih 

glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Općine Pisarovina u 
2021. godini te Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne  dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Pisarovina za 2021. godinu čine prilog i 
sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:501-01/21-10/1 
URBROJ:238/21-04-21-1 
Pisarovina, 30. siječnja 2021. godine 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 
Na temelju članka 10., st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 
40. Statuta Općine  Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18 i 3/20), 
Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 15. siječnja 2021. godine, utvrđuje 

 
 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina  
za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina za 2021. godinu. 
 
 

Članak 2. 
 Plan prijma sadrži:  

- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Pisarovina,  

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2021.g.  
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2021.g.  

 
 

Članak 3. 
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Pisarovina, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2021. godinu i 
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2021. godinu naveden je u tablici, 
koja je sastavni dio ovoga Plana. 

 
Članak 4. 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina 
(KLASA:110-04/13-10/1, URBROJ:238/21-04-13-1 od 11. veljače 2013. godine) predviđeno je 
7 radnih mjesta (6 službenika i 1 namještenik), a popunjeno je 6 radnih mjesta (5 službenika i 
1 namještenik). 

 
Članak 5. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina, sukladno predviđenim 
financijskim  sredstvima u Proračunu Općine Pisarovina za 2021. godinu ne planira se prijam 
u službu. 
 

Članak 6. 
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 
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KLASA:112-02/21-20/1 
URBROJ:238/21-04-21-1 
Pisarovina, 15. siječnja 2021. godine 
 

OPĆINSKI   NAČELNIK 
 

 
Tomo Kovačić 

 
 
 

TABLICA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU PISAROVINA  

R.br. Radno mjesto Stručna 

sprema 

Broj 

radnih 

mjesta 

Stvarno stanje  

popunjenosti 

radnih mjesta 

na dan 

31.12.2020.g. 

Potreban br. 

služb. i namj. 

u 2021. g. 

Potreban 

br. 

vježbe-

nika 

 
1. 

 
Pročelnik 
 

 
VSS-magistar 
prava 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2. 

 
Savjetnik  

 
VSS-magistar 
prava 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3. 
 

 
Stručni suradnik 

 
Sveučilišni ili 
stručni 
prvostupnik 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4. 

 
Administrativni 
tajnik 
 

 
SSS upravne ili 
ekonomske 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5. 

 
Knjigovodstveni 
operator 
 

 
SSS 
ekonomske 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
6. 

 
Komunalni redar 
 

 
SSS tehničke 
struke 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
7. 

 
Čistačica 
 

 
NKV 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik  
 
 

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 
115/18 i 98/19) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
br. 3/18 i 3/20), Općinski načelnik Općine Pisarovina podnosi  

 
IZVJEŠĆE 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu 
 
1. UVOD  

Općinsko vijeće Općine Pisarovina je na svojoj  21. sjednici održanoj dana 14. srpnja 
2015. godine, donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Pisarovina (Službene novine Općine Pisarovina broj 
5/15; dalje u tekstu: Odluka).  

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave 
dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, godišnje 
izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
godinu.  

Prethodno navedenom Odlukom, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina propisane su: 
I. AGROTEHNIČKE MJERE: 

-  sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem  
-  suzbijanje biljnih bolesti i štetnika  
-  korištenje i uništavanje biljnih ostataka  
-  zaštita od erozije  

II. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
-  održavanje živica i međa,  
-  održavanje poljskih putova,  
-  uređivanje i održavanje kanala,  
-  sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica,  
-  sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.  

 
Općina Pisarovina raspolaže ukupno sa 8.556 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  59 % ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, 
izuzev 1.500 ha koje su vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 4.700 ha ili  32 
% ukupne površine općine. 
Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Karlovac, koja djeluje u sastavu 
javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj 
«Hrvatske šume». 
 

2. AGROTEHNIČKE MJERE 
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Pisarovina uglavnom 

su se pridržavali svih odredbi Odluke na način da su vodili računa o održavanju poljoprivrednog 
zemljišta, sprječavali zakorovljenost i obrastanje raslinjem. U suradnji sa Savjetodavnom 
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službom koja ima ured u općini Pisarovina, provodili su postupke za suzbijanje biljnih bolesti i 
štetnika sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja. 

Korištenje mehanizacije obavljalo se primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i 
njegovim svojstvima. 

Općina Pisarovina je tijekom 2020. godine financirala radove malčiranja i uređenja 
živica uz poljske putove u vrijednosti od 8.250,00 kuna, a radove je vršilo komunalno poduzeće 
Komunalno Pisarovina d.o.o.. 

Na radove održavanja poljskih putova Općina je u 2020. godini utrošila iznos od 
235.670,92 kuna te su radovi također izvedeni od strane komunalnog poduzeća Komunalno 
Pisarovina d.o.o.. 
 
3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 

Općinske službe su tijekom 2020. godine poslale 18 rješenja o uređenju 
poljoprivrednog zemljišta vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih 
zemljišta, od čega je velika većina rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih. Novčana 
kazna je zbog neizvršenja Rješenja o uređenju parcele izvršena je prema 3 osobe zbog 
neodržavanja poljoprivrednog zemljišta, te je ukupno naplaćeno 200,00 kuna kazne za 
nepridržavanje propisanih odredaba Odluke. 

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim 
česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske te nesređenih 
zemljišnih knjiga, s obzirom da se kao vlasnici vode umrle osobe iza kojih nisu poznati 
nasljednici. 
 
4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 

Općina Pisarovina objavila je Odluku na svojoj službenoj internetskoj stranici, kojom je 
propisana obveza redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta te štetne posljedice u slučaju 
oglušivanja na isto (novčane kazne). Općina je objavila i oglase po oglasnim pločama, a kojim 
se upozoravaju vlasnici na obvezu redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta. 
 
 5. ZAKLJUČAK  

Područje Općine Pisarovina je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim 
površinama, od čega su neke zapuštene i godinama. Najviše zapuštenog zemljišta je u 
vlasništvu RH. Općina Pisarovina nastojati će u 2021. godini izraditi i izdati informativni letak 
o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog kako bi se i na taj način utjecalo na vlasnike 
zemljišta da redovito obrađuju i sprečavaju  zakorovljenost istih.  
 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA:320-21/21-40/1 
URBROJ:238/21-04-21-1 
Pisarovina, 16. veljače 2021. godine   
    

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 
 
 
Na temelju odredaba članka 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 52/19), odredaba članka 6., st.3. i st.4. Uredbe 
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 40. 
Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18 i 3/20), 
Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 24. veljače 2021. godine donosi sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 

Općina Pisarovina će sa Turističkom zajednicom Općine Pisarovina sklopiti 
Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava planiranih u Proračunu Općine 
Pisarovina za 2021. godinu na razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel,  za financiranje 
rada turističke zajednice Općine Pisarovina u 2021. godini, sukladno dostavljenom 
Programu, u ukupnom iznosu od 305.000,00 kuna, od toga 55.000,00 kuna za 
djelatnost Muzeja Donja Kupčina, koji iznos je podložan promjenama proračuna 
Općine Pisarovina za 2021. godinu. 

Članak 2. 

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

 
 
KLASA: 334-08/21-80/1 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 24. veljače 2021. godine 
 

                Općinski načelnik 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 
 
 
Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6., st.3. 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) 
i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 
3/2018) Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 24. veljače 2021. godine donosi 
sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 

Općina Pisarovina će sa ZAJEDNICOM ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE 
PISAROVINA, Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina, OIB: 62498522153, sklopiti 
Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Pisarovina za 2021. 
godinu na razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel, Program javnih potreba u sportu u 
svrhu utvrđenu člankom 1. ovog Ugovora, u ukupnom iznosu od 260.000,00 kuna, koji 
iznos je podložan promjenama proračuna Općine Pisarovina. 

 

Članak 2. 

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

 
 
KLASA: 620-02/21-20/1 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 24. veljače 2021. godine 
 

                Općinski načelnik 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 
 

 



Br. 1/21                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 26.02.2021. 

 

 
34 

                  
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 
 
 
Na temelju članka 111. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), 

članka 6., st.3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“ br. 26/15) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18 I 3/20), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 26. siječnja 
2021. godine donosi sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 

Općina Pisarovina će sa Vatrogasnom zajednicom Općine Pisarovina sklopiti 
Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava planiranih u Proračunu Općine 
Pisarovina za 2021. godinu na razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel,  za financiranje 
redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za 
opremanje njenih članica u 2021. godini, u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna, koji 
iznos je podložan promjenama proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu. 

Članak 2. 

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

 
KLASA: 214-01/21-10/1 
URBROJ: 238/21-04-21-1 
Pisarovina, 26. siječnja 2021. godine 
 

               Općinski načelnik 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
 
 

 

 

 

 


