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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 
107/20) i članka 17.  Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 
3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 16. 
prosinca 2021. godine donosi  

 
O D L U K U  
o donošenju 

GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA 
OPĆINE PISAROVINA ZA 2022. GODINU 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Godišnji plan davanja koncesije Općine Pisarovina za 2022. godinu. 

Članak 2. 
U 2022.g. ne planira se dodjela koncesija na području Općine Pisarovina. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“ te će se dostaviti Ministarstvu financija. 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-9 
Pisarovina, 16. prosinca 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. 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, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće na 
svojoj 8. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donosi   
 

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

u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
           Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za  2022. godinu, 
koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina za 2022. 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) - 7 vijećničkih mjesta - 2  žene; 
2. HRVATSKA STRANKA PRAVA (HSP) – 2 vijećnička mjesta; 
3. NEZAVISNI VIJEĆNICI: 

Dominik Kramarić   
Pavao Lovre   
Josip Skenderović   
Matija Konječić  = odrekao se prava na 
redovito godišnje financiranje iz proračuna 
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Članak 5. 

Sredstva raspoređena temeljem ove Odluke doznačuju se na žiro-račun političke 
stranke, odnosno na poseban račun nezavisnih kandidata tromjesečno u jednakim iznosima, 
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 2023. 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: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-10 
Pisarovina, 16. prosinca 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. 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, 38/09, 153/09, 143/12 
I 125/14),  i čl. 17. Statuta Općine Pisarovina  (Službene novine Općine Pisarovina broj 3/18, 
3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 8. sjednici održanoj  dana 16. prosinca 
2021. godine slijedeću:   
                                                  
 

O D L U K U 
o davanju u zakup poslovnog prostora 

 
I.  U postupku javnog natječaja objavljenog dana 24. studenog 2021.g. u Službenim 

novinama Općine Pisarovina br. 15/21 i na internetskoj stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr, radi davanja u zakup poslovnog prostora koji se nalazi na lokaciji: 

- poslovni prostor u prizemlju Društvenog doma u Donjoj Kupčini, na adresi 
Donja Kupčina bb, izgrađen na k.č.br. 1531, zk.ul. 2544 k.o. Donja Kupčina, ukupne 
korisne površine 165 m2, koji se sastoji od 3 prostorije s ulične strane, skladišnog 
prostora i sanitarnog čvora 

pristigla je jedna ponuda, koja i udovoljava svim uvjetima iz natječaja. 
 
     II. Prihvaća se ponuda slijedećeg ponuditelja koji je ispunio sve uvjete natječaja: 

     - TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. za trgovinu i prijevoz, Velika Jamnička 38a, 10451 
Pisarovina, OIB: 49839071129 

- za zakup poslovnog prostora u društvenom domu Donja Kupčina, na adresi Donja 
Kupčina bb, izgrađen na k.č.br. 1531, zk.ul. 2544, k.o. Donja Kupčina, ukupne korisne površine 
165 m2, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine iznosi 518 EUR-a, ponuđena cijena po m2 je 
3,14 EUR/m2 mjesečno.  
 
    III. Sa gore navedenim ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena temeljem ove Odluke, sklopit 
će se u roku  30 dana od dana dostave iste, ugovor o zakupu poslovnog prostora. 
  
    IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor u gore navedenom roku, smatrat će 
se da je odustao od zakupa te će se postupiti sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog 
prostora. 
             

O b r a z l o ž e n j e 
Općina Pisarovina, Općinsko vijeće, kao vlasnik poslovnog prostora u prizemlju Društvenog 
doma u Donjoj Kupčini na adresi Donja Kupčina bb, izgrađen na k.č.br. 1531, zk.ul. 2544, k.o. 
Donja Kupčina, ukupne korisne površine 165 m2, koji se sastoji  od 3 prostorije s ulične strane, 
skladišnog prostora i sanitarnog čvora, raspisalo je na temelju svoje Odluke o raspisivanju 
javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pisarovina  od dana 23. 
studenog 2021. godine (Službene novine Općine Pisarovina br. 15/21), javni natječaj koji je 
objavljen u Službenim novinama Općine Pisarovina br. 15/21 od dana 24. studenog 2021. 
godine, a radi prikupljanja ponuda za davanje u  zakup poslovnog prostora. 
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      Početna cijena mjesečnog zakupa za poslovni prostor iz javnog natječaja iznosila je 
500 EUR-a. 
     Prostor je namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti (veleprodaja/maloprodaja). U 
poslovnom prostoru se mora zadržati namjena-djelatnost predviđena natječajem. Na natječaj 
su se mogle javiti samo fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost 
koja je predviđena za lokaciju za koju se natječu, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih 
dugovanja prema Općini Pisarovina i RH.     
     Sve ponude morale su sadržavati ime i prezime, adresu i OIB, odnosno naziv, sjedište i 
OIB ponuditelja, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, ponuđeni iznos 
zakupnine, dokaz o uplati jamčevine, BON2 ili SOL2, potvrdu Porezne uprave o nepostojanju 
duga, potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Pisarovina, kratak 
opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.  
 

- Na natječaj je pristigla 1 ponuda ponuditelja. 
- Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda. 
- Ponuda je otvorena dana 10. prosinca 2021. godine  od strane tročlanog Povjerenstva 

imenovanog od strane Općinskog vijeća Općine Pisarovina, po redoslijedu  zaprimanja: 

  1. TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. za trgovinu i prijevoz, Velika Jamnička 38a, 
10451 Pisarovina, OIB: 49839071129 
   
     Ponuda  ponuditelja  koja je prihvaćena sadržavala je svu dokumentaciju traženu javnim 
natječajem: 

1. ponuda ponuditelja TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. za trgovinu i prijevoz, 
Velika Jamnička 38a, 10451 Pisarovina, OIB: 49839071129 

- za zakup poslovnog prostora u društvenom domu Donja Kupčina, na adresi Donja 
Kupčina bb, izgrađen na k.č.br. 1531, zk.ul. 2544, k.o. Donja Kupčina, ukupne korisne površine 
165 m2, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine iznosi 518 EUR-a, ponuđena cijena po m2 je 
3,14 EUR/m2 mjesečno 
 

Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana 
ugovor o zakupu poslovnog prostora. 

U slučaju nepotpisivanja ugovora od strane odabranog ponuditelja smatrat će se da je 
isti odustao te će se postupiti sukladno Zakonu o zakupu i prodaji poslovnog prostora. 

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: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-11 
Pisarovina, 16. prosinca 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, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
16. prosinca 2021. godine, donosi 

O D L U K U 
o 

raskidu Predugovora o kupoprodaji zemljišta 
 

I. Raskida se Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/20-90/3, 
URBROJ:238/21-04-20-1; dalje u tekstu: Predugovor) ovjeren kod javnog 
bilježnika Petra Barbarića pod brojem OV-50/2021 i OV-51/2021, sklopljen 
dana 02. prosinca 2020. godine  između OPĆINE PISAROVINA, Trg hrvatskih 
velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao Prodavatelja (dalje u tekstu: 
Prodavatelj) i PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora 
Kršnjavoga 1, Zagreb, kao Kupca (dalje u tekstu: Kupac), temeljem kojeg je 
Prodavatelj prodao, a Kupac kupio zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina 
označeno kao dio k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 4.000 m2 po 
ugovorenoj cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/m2, što je preračunato u kune na dan 
objave natječaja, po srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 kuna/m2. 

II.   Kupac je za zemljište iz točke I. ove Odluke bio u obvezi uplatiti iznos od 
178.560,00 kuna umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu od 18.132,70 
kuna, odnosno preostali iznos od 160.427,30 kuna. Kupac je dana 
25.02.2021.g. uplatio iznos od 5.000,00 kn na ime kupoprodajne cijene. 

III.  Budući Kupac nije u predviđenom roku ispunio svoju obvezu uplate ukupne 
ugovorene prodajne cijene iz točke II. Ove Odluke, stoga Općina Pisarovina 
raskida Predugovor, obvezuje se na povrat uplaćenog iznosa kupoprodajne 
cijene u iznosu od 5.000,00 kn te pridržava pravo na zadržavanje uplaćene 
jamčevine kao jamstva za ozbiljnost ponude odnosno kao ugovorne kazne zbog 
neispunjenja obveza iz Predugovora. 

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

O b r a z l o ž e nj e 
 Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao 
Prodavatelj (dalje u tekstu: Prodavatelj) PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, 
Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb kao Kupac (dalje u tekstu: Kupac) sklopili su dana 02. prosinca 
2020. godine  Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/20-90/3, URBROJ:238/21-
04-20-1; dalje u tekstu: Predugovor), temeljem kojeg je Prodavatelj prodao, a Kupac kupio 
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zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao dio k.č.br. 1659/1, K.O. Pisarovina I, 
u površini od 4.000 m2 s mogućim minimalnim odstupanjima nastalim radi formiranja novih 
parcela sukladnih Urbanističkom planu uređenja poduzetničke zone Pisarovina po ugovorenoj 
cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/M2, što je preračunato u kune na dan objave natječaja, po 
srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 kuna/m2. Kupac je za zemljište iz točke I. ove Odluke 
bio u obvezi uplatiti iznos od 178.560,00 kuna umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu 
od 18.132,70 kuna, odnosno preostali iznos od 160.427,30 kuna. 

 Temeljem navedenog Predugovora Kupac je dana 25.02.2021.g. uplatio iznos od 
5.000,00 kuna odnosno do danas nije ispunio obvezu uplate preostalog iznosa prodajne cijene 
u iznosu od 155.427,30 kuna.  

 Budući da Kupac nije izvršio obvezu uplate prodajne cijene u ugovorenom roku, to 
Prodavatelj pridržava pravo da zadrži ugovorenu jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 
18.132,70 kn kao ugovorenu kaznu zbog neispunjavanja obveza iz predmetnog Predugovora. 

 S obzirom da uvjeti iz Predugovora nisu ispunjeni, a za predmetno zemljište se pojavila 
mogućnost ponovne prodaje, odlučeno je kao u izreci. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 

30 dana od dana prijema iste. 
 
KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-13 
Pisarovina, 16. prosinca 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, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
16. prosinca 2021. godine, donosi 

O D L U K U 
o 

raskidu Predugovora o kupoprodaji zemljišta 
 

I. Raskida se Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/21-90/1, 
URBROJ:238/21-04-21-1; dalje u tekstu: Predugovor) ovjeren kod javnog 
bilježnika Petra Barbarića pod brojem OV-48/2021 i OV-49/2021, sklopljen 
dana 21. siječnja 2021. godine  između OPĆINE PISAROVINA, Trg hrvatskih 
velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao Prodavatelja (dalje u tekstu: 
Prodavatelj) i PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, Izidora 
Kršnjavoga 1, Zagreb, kao Kupca (dalje u tekstu: Kupac), temeljem kojeg je 
Prodavatelj prodao, a Kupac kupio zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina 
označeno kao dio k.č.br. 1659/1, k.o. Pisarovina I, u površini od 2.000 m2 po 
ugovorenoj cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/m2, što je preračunato u kune na dan 
objave natječaja, po srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 kuna/m2. 

II.  Kupac je za zemljište iz točke I. ove Odluke bio u obvezi uplatiti iznos od 
89.280,00 kuna umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu od 10.000,00 
kuna, odnosno preostali iznos od 79.280,00 kuna. 

III.  Budući Kupac nije u predviđenom roku ispunio svoju obvezu uplate ukupne 
ugovorene prodajne cijene iz točke II. Ove Odluke, stoga Općina Pisarovina 
raskida Predugovor te pridržava pravo na zadržavanje ugovorene jamčevine 
kao jamstva za ozbiljnost ponude odnosno kao ugovorne kazne zbog 
neispunjenja obveza iz Predugovora. 

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

O b r a z l o ž e nj e 
 Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao 
Prodavatelj (dalje u tekstu: Prodavatelj) i PRODOTTI APPENNINI d.o.o., OIB: 12951274635, 
Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb kao Kupac (dalje u tekstu: Kupac) sklopili su dana 21. siječnja 
2021. godine  Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-09/21-90/1, URBROJ:238/21-
04-21-1; dalje u tekstu: Predugovor), temeljem kojeg je Prodavatelj prodao, a Kupac kupio 
zemljište u Poduzetničkoj zoni Pisarovina označeno kao dio k.č.br. 1659/1, K.O. Pisarovina I, 
u površini od 2.000 m2 s mogućim minimalnim odstupanjima nastalim radi formiranja novih 
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parcela sukladnih Urbanističkom planu uređenja poduzetničke zone Pisarovina po ugovorenoj 
cijeni za 1 m2 od 6,00 EUR/M2, što je preračunato u kune na dan objave natječaja, po 
srednjom tečaju HNB-a iznosilo 44,64 kuna/m2. Kupac je za zemljište iz točke I. ove Odluke 
bio u obvezi uplatiti iznos od 89.280,00 kuna umanjen za iznos uplaćene jamčevine u iznosu 
od 10.000,00 kuna, odnosno preostali iznos od 79.280,00 kuna. 

 Predugovor se raskida budući Kupac do danas nije ispunio obvezu uplate preostalog 
iznosa prodajne cijene u iznosu od 79.280,00 kuna.  

 Budući da Kupac nije izvršio obvezu uplate prodajne cijene, to Prodavatelj pridržava 
pravo da zadrži ugovorenu jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu od 10.000,00 kn kao 
ugovornu kaznu zbog neispunjavanja obveza iz predmetnog Predugovora. 

 S obzirom da uvjeti iz Predugovora nisu ispunjeni, a za predmetno zemljište se pojavila 
mogućnost ponovne prodaje, odlučeno je kao u izreci. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 

30 dana od dana prijema iste. 
 
KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-12 
Pisarovina, 16. prosinca 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, 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, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
16. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću:   
 

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 26/2021 od dana 12.03.2021, broj 45/2021 od dana 28.04.2021. 
godine te 78/2021 od dana 9. srpnja 2021. godine), radi prodaje građevinskog 
zemljišta u poduzetničkoj zoni Pisarovina, 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, pristigla 
je jedna ponuda i izmjena ponude te se ista i prihvaća. 

 
II. Prihvaća se ponuda sljedećeg ponuditelja koja je ispunila sve uvjete natječaja:  

 
1. HEDONE D.O.O., OIB: 79476829579, Suhi vrh b.b., 51 314 Ravna Gora 

• zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br. 1659/1, k.o. 
Pisarovina I, u površini od 6.000 m2 po cijeni od 53,10 kuna, u ukupnom iznosu od 
318.600,00 kuna; 1. ponuda zaprimljena 11. studenog 2021. godine; izmjena ponude 
pristigla 6. prosinca 2021. godine. 

 
III. Sa gore navedenim ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena temeljem ove Odluke, 

sklopit će se u roku 30 dana od dana dostave iste predugovor o kupoprodaji 
zemljišta. 

 
IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše predugovor/ugovor u gore navedenom 

roku, smatrat će se da je odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18). 

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

Pisarovina“.  
 

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 raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 1/21), Javni natječaj koji je objavljen na 
oglasnim stranicama Narodnih novina („Narodne novine„ broj 26/21) od dana 12.03.2021. 
godine; temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
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građevinskog zemljišta („Službene novine Općine Pisarovina“, br. 4/21) izmjenu i dopunu 
natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Narodne 
novine“, br. 45/21 od dana 28.04.2021.g) te temeljem Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 9/21) II. izmjenu i dopunu natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Narodne novine“, br. 78/21 od dana 9.07.2021.g),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. 
Površina, brojevi i nazivi katastarskih čestica objavljeni su u javnom natječaju. 
Početna cijena za zemljišta navedena u ovom natječaju, ovisno o lokaciji iznosila je 7 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 1.500 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, izjava 
ovjerena od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti 
ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima, potvrda Porezne uprave o stanju 
poreznog duga (ne starija od 30 dana – moraju biti podmirene sve obaveze prema državi), 
potvrda Općine Pisarovina da su podmirene sve obaveze prema Općini Pisarovina. Radi 
ozbiljnosti ponude uz istu je bilo potrebno priložiti dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10.000,00 
kuna. 
 

- Predana je ponuda 11. studenog 2021. godine te izmjena ponude od 6. prosinca 2021. 
godine ; 

- Ponuda i izmjena ponude su otvorene dana 7. prosinca 2021. godine od strane 
tročlanog Povjerenstva imenovanog od strane Općinskog vijeća: 

 
1. HEDONE D.O.O., OIB: 79476829579, Suhi vrh b.b., 51 314 Ravna Gora 
 

-  zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br. 1659/1, 
k.o. Pisarovina I, u površini od 6.000 m2 po cijeni od 53,10 kuna, u ukupnom iznosu od 
318.600,00 kuna; 1. ponuda zaprimljena 11. studenog 2021. godine; izmjena ponude pristigla 
6. prosinca 2021. godine. 
 
Planirana djelatnost koju ponuditelj namjerava obavljati u zoni je sklapanje kanalskih 
poklopaca i rešetki, polimerbetonskih kanala i sklapanje kompozitnih i polietilenskih poklopaca 
i okvira, a sve u skladu s europskim standardima i ekološki sigurno. 
 



Br. 18/21                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 17.12.2021. 

 

 
13 

Ponuditelj namjerava u roku od 5 godina od sklapanja ugovora izgraditi do 3 objekta, odnosno 
hale s uredima, a objekti bi se gradili na način da bi prvi objekt bio izgrađen u prve dvije godine,  
drugi objekt u iduće dvije godine, a treći objekt u zadnjih godinu dana. 
 
Svaki objekt bi bio cca do 800 m2. Ponuditelj bi zaposlio od 2 do 6 radnika, a potrebna stručna 
sprema bi bila od NKV do SSS. 
 
Ponuditelj je prvu ponudu predao 11. studenog 2021. godine, no s obzirom da se je radilo o 
neprikladnoj čestici isti je 6. prosinca 2021. godine dostavio izmjenu ponude. 

 
Ponuda i izmjena ponude ponuditelja koja je prihvaćena sadrži svu dokumentaciju 

traženu javnim natječajem i to: 
 
1. HEDONE D.O.O., OIB: 79476829579, Suhi vrh b.b., 51 314 Ravna Gora 
 

• zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao dio k.č.br. 1659/1, k.o. 
Pisarovina I, u površini od 6.000 m2 po cijeni od 53,10 kuna, u ukupnom iznosu od 318.600,00 
kuna; 1. ponuda zaprimljena 11. studenog 2021. godine; izmjena ponude pristigla 6. prosinca 
2021. godine. 
 

- Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopiti će se u roku od 30 
dana predugovor o kupoprodaji zemljišta. 

 
  - U slučaju nepotpisivanja predugovora 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 predugovora 
 
 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: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-14 
Pisarovina, 16. prosinca 2021. 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, 31/20 i 20/21; dalje u tekstu: Zakon o sustavu civilne 
zaštite) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 
3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 16. 
prosinca 2021. godine, donosi 
 

A N A L I Z U 
 stanja sustava civilne zaštite  

Općine Pisarovina u 2021. 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 125/19), Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica od prirodnih 
nepogoda (NN 16/19) 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. 

Tijekom 2021. godine i dalje je trajala epidemija bolesti COVID-19 uzrokovane virom 
SARS-CoV-2 koja je proglašena 11. ožujka 2020. Odlukom o proglašenju epidemije bolesti 
COVID-19 uzrokovana virusom SARS-Cov-2.  

U provođenju odluka Stožera civilne zaštite RH i preporuka Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo aktivno su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite kao i Jedinstveni upravni odjel 
Općine Pisarovina 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).  
 

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 
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(„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 22. srpnja 2021. godine, načelnik Općine Pisarovina donio je Odluku o 

osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ 13/21). 

 
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. 
 
 
 



Br. 18/21                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 17.12.2021. 

 

 
16 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
Općinski načelnik je dana 22. srpnja 2021. godine, načelnik Općine Pisarovina donio 

je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ 13/21). 

U Stožer civilne zaštite imenovani su: 
1. Ivan Krčelić, Komunalni redar Općine Pisarovina za načelnika Stožera; 
2. Ivan Antolčić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Pisarovina za zamjenika 

načelnika Stožera; 
3. predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, za člana Stožera; 
4. Dunja Vlašić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za članicu 

Stožera; 
5. Ivica Hasanović, pomoćnik načelnika Policijske postaje Jastrebarsko za člana 

Stožera; 
6. Ana Gržan, liječnica u Ambulanti Pisarovina za članicu Stožera; 
7. Mihovil Braim, direktor Komunalno 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.  

Tijekom 2021.g. Stožer civilne zaštite održao je jedan sastanak na kojem su 
razmatrane i donesene preporuke o mjerama zaštite od širenja korona virusa. 
 

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.  

 
Tijekom 2021.g. Stožer je na tjednoj razini izrađivao izvješća o trenutno angažiranim  

operativnim snagama na našem području te ih dostavljao Ravnateljstvu civilne zaštite. 
 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 
Na temelju Procjene ugroženost, a Odlukom načelnika Općine Pisarovina, dana 27. 

siječnja 2014. godine, donesena je Oduka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine 
Pisarovina opće namjene i broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje Općine 
Pisarovina. (KLASA: 023-05/14-50/3, URBROJ: 238/21-04-14-1). 

Postrojba civilne zaštite broji 20 pripadnika. 
Povjerenici civilne zaštite su po 2 osobe iz svakog mjesnog odbora na području Općine 

Pisarovina plus zapovjednik i zamjenik zapovjednika koje imenuje Općinski načelnik. 
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: 
324  člana  s položenim vatrogasnim ispitom i to: 

         125 vatrogasaca 
91 vatrogasaca I. klase 
34 vatrogasnih dočasnika 
41vatrogasnih dočasnika I. klase 
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13 vatrogasna časnika 
16 vatrogasnih časnika I. klase 
4 viša vatrogasna časnika 
 
Interventna postrojba VZO Pisarovina ima 90 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 16 vatrogasnih vozila, od čega 4 navalna 

vozila, 4 autocisterne, 6 kombi vozila,1 vozilo za manje tehničke intervencije te 1 zapovjedno 
vozilo VZO Pisarovina. 

Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina tijekom 2021. godine odazivale su se i uspješno 
provodile zahtjevne intervencije. Tijekom 2021. godine bila su ukupno 92 događaja-od toga 63 
intervencije te 29 ostalih operativnih aktivnosti. 

Od 63 intervencije 37 je bilo tehničkih, 21 požarna te 5 ostalih intervencija. Na tim 
intervencijama sudjelovalo je ukupno 246 vatrogasaca sa 83 vozila i utrošeno je 275 sati rada 
te trošak tih intervencija iznosi 114.300,00 kuna. 

Od 29 ostalih operativnih aktivnosti 23 su usluge (prijevoz vode i pranje cesta,3 
preventivna osiguranja skupova te 2 vatrogasne vježbe. 

Kod ovih aktivnosti sudjelovala su 93 vatrogasca sa 37 vozila i utrošeno je 259 sati 
rada te trošak tih aktivnosti iznosi 50.300,00 kuna. 

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

 
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU 
 

Za izvršenje zadaća u civilnoj zaštiti angažiraju se kao dio operativnih snaga službe i 
postrojbe pravnih osoba i udruga građana koje civilnu zaštitu obavljaju kao dio svojih redovnih 
aktivnosti. Na području Općine mogu se angažirati u aktivnostima civilne zaštite: 

- Lovačka društva i udruge 
a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 
b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 
c) „Srnjak“ – Bratina 
d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 
e) „Golub“ – Pisarovina 
 
 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU 
REDOVNE DJELATNOSTI 

 
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti 

predstavljaju okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine. Službe i pravne osobe koje 
imaju zadaću u sustavu civilne  zaštite imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz 
redovnu djelatnost. 

Posebno možemo naglasiti  ulogu i aktivnost prilikom angažiranja na poslovima civilne 
zaštite sljedećih subjekta: 

1. VZO Pisarovina 
2. Dom zdravlja Zagrebačke županije, ambulanta Pisarovina 
3. „Komunalno Pisarovina“ d.o.o. 
4. „Vode Pisarovina“ d.o.o. 
5. Veterinarska stanica Jastrebarsko, ambulanta Pisarovina 
6. Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Pisarovina 
7. „Hrvatske šume“, ispostava Pisarovina 
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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 svijet u 2021.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: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-15 
Pisarovina,  16. prosinca 2021. 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, 31/20 i 20/21) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donosi 

 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA  

U 2022. 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 2022. 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 22. srpnja 2021. godine donio  Odluku o 
osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 13/21). 

 
Aktivnosti u 2022. godini: 
- izvršiti osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite kod Ravnateljstva civilne 

zaštite 
- kontinuirani rad, osposobljavanje pripadnika Stožera CZ Općine po Planu 

Ravnateljstva civilne zaštite i vlastitom planu; 
- upoznavanje članova Stožera s važećom Procjenom rizika od velikih nesreća; 
- definiranje potrebe za ustrojem nove postrojbe CZ Općine popunom dragovoljaca na 

temelju stavova Ravnateljstva civilne zaštite o tome; 
- održati sjednicu Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2022.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 2022. godini: 
- usklađenje potrebe postojanja i načina popune Postrojbe  s donesenom Procjenom 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina 
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3.  VATROGASTVO 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 
vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

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 
324 članova, od toga 90 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 2022. 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. 
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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, 
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 2022. 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 
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 LD „Srnjak“ Bratina 
 Udruga „Sv. Martin Pisarovina“ 

Aktivnosti u 2022. 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 2022.-2024. godine. 

Nositelj korištenja financijskih sredstava iz 
proračuna Općine Pisarovina 

Visina planiranih sredstava u naredne 3 
godine 

2022.g. 2023.g. 2024.g. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina 400.000,00 400.000,00 450.000,00 
Civilna zaštita 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 
Jastrebarsko 

35.000,00 35.000,00 40.000,00 

Hrvatska gorska služba spašavanja 3.700,00 3.700,00 3.700,00 
UKUPNO  488.700,00 488.700,00 543.700,00 

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: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-16 
Pisarovina, 16. prosinca 2021. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 

Temeljem članka 17.  stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 8. sjednici 
održanoj 16. prosinca 2021. godine, donijelo je    

 

SMJERNICE  ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

OPĆINE PISAROVINA OD 2022. DO 2025. GODINE 

 

I.  UVOD  

Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da sustav 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.  

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, 
a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu 
radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 
opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturne i 
sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati i veće posljedice od 
utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od 
velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje 
funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces 
provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne 
zaštite kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih 
snaga. 
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Sustav civilne zaštite redovito djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 
jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.  

II. PLANSKI DOKUMENTI   

  Općina Pisarovina ima izrađenu Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/19) te Plan djelovanja civilne zaštite 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 9/19). 

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). 

Dana 27. siječnja 2014. godine, donesena je Oduka o osnivanju postrojbe civilne zaštite 
Općine Pisarovina opće namjene i broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje 
Općine Pisarovina. (KLASA: 023-05/14-50/3, URBROJ: 238/21-04-14-1). 

Postrojba civilne zaštite broji 20 pripadnika. 
Povjerenici civilne zaštite su po 2 osobe iz svakog mjesnog odbora na području Općine 

Pisarovina plus zapovjednik i zamjenik zapovjednika koje imenuje Općinski načelnik. 
Budući da Postrojba civilne zaštite nije nikad aktivirana niti zaživjela, Procjenom rizika 

od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina predloženo je njeno rasformiranje.  
 
U nadolazećem razdoblju potrebno je i dalje redovito ažurirati Procjenu rizika od velikih 

nesreća kao i Plan djelovanja civilne zaštite. 

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:  

- 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 

 - donosi procjenu rizika od velikih nesreća  

- donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  

- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 

 - osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti   

  Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:  

- donosi plan djelovanja civilne zaštite  

- donosi plan vježbi civilne zaštite  

- priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite  
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- kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite  

- donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i 
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite  

- odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite  

- izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito 
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite  

- osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća 
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša  

- osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne 
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika  

- osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite  

- uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.   

III.       OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE    

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) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.    

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti Općinski načelnik 
je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama 
i planu razvoja sustava civilne zaštite te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. navedenog 
Zakona donosi plan  odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne 
zaštite. 

Općina Pisarovina će sukladno članku 20. stavak 2.  Zakona o sustavu civilne zaštite  
zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima 
i resursima operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Ravnateljstvu civilne 
zaštite. 
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III.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Općinski načelnik odlukom osniva Stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika 
načelnika i članove stožera.  

Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika  i članova stožera civilne zaštite. Po imenovanju 
stožer civilne zaštite obavlja zadaće temeljem Zakona o civilnoj zaštititi, pravilnicima i 
naputcima kojima će se regulirati navedena problematika. Članovi Stožera civilne zaštite dužni 
su završiti osposobljavanje kako bi mogli provoditi mjere i aktivnosti civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama.   

Općinski načelnik je dana 22. srpnja 2021. godine, načelnik Općine Pisarovina donio 
je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ 13/21). 

 
 U narednom razdoblju potrebno je nastaviti s edukacijom i osposobljavanjem postrojbi 
civilne zaštite te izvršiti edukaciju i osposobljavanje Stožera civilne zaštite Općine Pisarovina, 
kadrovski obnoviti i pomladiti povjerenike civilne zaštite te izvršiti njihovo osposobljavanje.       

Kroz takve aktivnosti povećavat će se mogućnosti osiguravanja uvjeta za učinkovito 
provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje) te drugih aktivnosti iz 
područja civilne zaštite, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite. 

III.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA   

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite 
koje djeluju u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva 
(temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 139/04, 
174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici). 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina usvojilo je na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 10. 
ožujka 2003. godine, Plan zaštite od požara i procjenu ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije za Općinu Pisarovina. 

Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke 
opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost 
sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.  

U razdoblju od 2022. do 2025. godine potrebno je provoditi različite oblike 
osposobljavanja vatrogasaca, a sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i 
usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema odredbama Zakona o vatrogastvu 
(NN 125/19). 

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo 
sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda 
sukladno posebnim propisima.  

Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim 
vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi 
spaljivanja biljnog otpada zbog  mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i 
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štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u 
svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara. 

III.3. OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA   

Na području Općine Pisarovina djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko.  
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko temeljna je operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite 
sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim 
važećim propisima.    

Gradsko društvo Crvenog križa:  

- educira interventni tim za djelovanje u katastrofama  

- vrši procjenu situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka pomoć i 
podrška  

- provodi edukaciju i realistički prikaz pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i 
srednjih škola   

- sudjeluje na natjecanjima prve pomoći u školama  

- vrši osposobljavanje za pružanje prve pomoći pripadnicima postrojbe civilne zaštite  

Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje 
humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za 
izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama 
masovnih stradanja i epidemija.   

III.4. OPERATIVNE SNAGE 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.   

Općina Pisarovina izdvaja iz proračuna za HGSS – Stanica Zagreb određena 
financijska sredstva (3.678,00 kn godišnje) temeljem sklopljenog Sporazuma o zajedničkom 
interesu za djelovanje HGSS Stanice Zagreb na prostoru Općine Pisarovina, poglavito na 
nepristupačnim područjima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica.   

Općina Pisarovina nastavlja suradnju  s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – 
Stanica Zagreb.   

III.5. UDRUGE  

Na području Općine Pisarovina djeluju udruge koje su navedene u postojećim planskim 
dokumentima civilne zaštite.   

Osposobljavanje članova udruga vršiti će se kontinuirano, samostalno i kroz 
provođenje vježbi s drugim operativnim snagama civilne zaštite.   
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III.6. POSTROJBE 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) 

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

 
III.7. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  

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). 

 Podatke o pravnim osobama potrebno je kontinuirano ažurirati.  

Pravnim osobama uključenim u civilnu zaštitu u sljedećem razdoblju dostavljat će se 
Izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Pisarovina i Procjenu rizika od 
velikih nesreća za područje Općine Pisarovina. 

IV. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Pisarovina za  
period 2022. do 2025. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

 

KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-17 
Pisarovina, 16. prosinca 2021. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Temeljem članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 

br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 8. sjednici održanoj dana 
16. prosinca 2021. godine, donijelo je  

 
O D L U K U  

O SUOSNIVANJU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU 
 

Članak 1. 
U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu 

u okviru Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko 
razdoblje 2021.-2027., Općina Pisarovina ovom je Odlukom suglasna sudjelovati u formiranju 
partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i 
djelovanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, kao jedan od suosnivača.   

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi 
ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarskog područja koje obuhvaća 
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, a koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, 
gospodarskom i društvenom smislu, te radi izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u 
ribarstvu. 

 
Članak 2. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina donosi odluku da će Općinu Pisarovina u skupštini 
Lokalne akcijske grupe u ribarstvu predstavljati Općinski načelnik. U slučaju spriječenosti 
Općinskog načelnika, Općinu Pisarovina predstavljati će komunalni redar.  

 
 

Članak 3. 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina ovime ovlašćuje predstavnike navedene u članku 

2. na donošenje odluka u ime Općine Pisarovina, kao člana skupštine Lokalne akcijske grupe 
u ribarstvu.  

 
Članak 4. 

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

KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 238/21-01-21-18 
Pisarovina, 16. prosinca 2021. godine 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 
 
 

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine br. 28/10) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 
17. prosinca 2021. godine, donosi 
 

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni 

Odluke o visini osnovice za obračun plaće 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o visini osnovice za obračun plaće („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 21/10 

i „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 12/18 i 5/20) članak 2. mijenja se i glasi: 
„Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u iznosu od 3.300,00 kn 

(slovima:tritisućetristokuna) bruto.“ 
 
 

Članak 2. 
Ove izmjene i dopune Odluke o visini osnovice za obračun plaće stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pisarovina“, a primjenjuju se od 
01. siječnja 2022. godine, počevši s plaćom za mjesec siječanj 2022. godine, koja se isplaćuje 
u mjesecu veljači 2022. godine. 
 

KLASA: 120-02/18-20/1 
URBROJ: 238/21-04-21-3 
Pisarovina, 17. prosinca 2021.  godine. 

OPĆINA PISAROVINA 
                                                                                                             Općinski načelnik 

 
 

                                                                                                             Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina 

(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje 
projekata/programa/manifestacija udruga iz ostalih društvenih područja 2021. godini (KLASA: 
550-06/21-10/1, URBROJ: 238/21-04-21-1), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 14. 
prosinca 2021. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava udrugama, donosi 
sljedeću 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnog poziva na sufinanciranje javnih potreba 

iz ostalih društvenih područja u 2021. godini 
 
 

Članak 1. 
Dodjeljuju se financijska sredstva sljedećoj udruzi: 

 
1. LOVAČKA UDRUGA „VEPAR“ JAMNICA PISAROVINSKA, OIB: 89039931160, 

Jamnica Pisarovinska 2, Pisarovina, financijska sredstva u iznosu od 5.000,00 
kn za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga i ostalih 
društvenih područja u 2021. godini i to za projekt: „Kupnja ormara za arhivu i 
kupnja printera“ 

Konačan iznos sredstava za isplatu iz točke 1. ovog članka utvrditi će se zadnjim 
rebalansom proračuna Općine Pisarovina za 2021. godinu. 

    
Članak 2. 

S udrugama iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o 
financiranju programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2021. 

godinu, na stavci R140 Donacije lovačkim društvima Pisarovina. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama 

Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina www.pisarovina.hr. 
KLASA: 550-06/21-10/1 
URBROJ: 238/21-04-21-6 
Pisarovina, 14. prosinca 2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

                                                                                                      Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 10. prosinca 2021. godine, 
donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju koordinatora  

za aktivnosti vezane uz edukacije o korištenju elektroničkih certifikata  
u Općini Pisarovina 

 
 

Članak 1.  
 Za aktivnosti vezane uz edukacije o korištenju elektroničkih certifikata u Općini 
Pisarovina imenuje se: 

Josipa Fabijanić, na radnom mjestu stručnog suradnika za financije u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Pisarovina, br.tel.:01/6291197, br.mob.: 099/3319106,  
financije@pisarovina.hr 
 

Članak 2.  
 Koordinator obavlja sljedeće poslove: 
 

1. aktivnosti vezane uz edukacije o korištenju elektroničkih certifikata; 
2. poslovi obavljanja registracijskog ureda za izdavanje elektroničkog certifikata; 
3. obavlja i druge poslove sukladno uputama Središnjeg državnog ureda za razvoj   
digitalnog društva. 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama 
Općine Pisarovina. 
 
 
KLASA:038-04/21-40/1 
URBROJ:238/21-04-21-1 
Pisarovina, 10. prosinca 2021. godine 
 
 

Općinski načelnik 

                                                                                                                    Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju članka 19. stavak 1. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Glasnik 

Zagrebačke županije „ br. 29/09 i „Službene novine Općine Pisarovina“ br. 7/14, 12/18 i 10/19), 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija općine Pisarovina donosi dana 23. studenog 2021. godine 
slijedeću  
 

O D L U K U 
o dodjeli stipendija u školskoj godini 2021./2022. 

 
              I.  
 
 Utvrđuje se da su prema raspisanom natječaju od dana 11. listopada 2021. godine za 
dodjelu stipendija za školsku godinu 2021/2022., zaprimljena 4 novih zahtjeva za stipendiranje 
učenika i 4 nova zahtjeva za stipendiranje studenata, te 5 zahtjeva za produljenje stipendiranja 
učenika i studenata.  
 
             II. 
 
 Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je prijedlog liste kandidata i konačnu listu 
kandidata za dodjelu ukupno 10 stipendija u školskoj god. 2021/2022., i to 5 stipendija za 
učenike i 5 stipendija za studente. Obzirom da je kandidat Alvaro Grebenić odustao od 
dodjele općinske stipendije jer je ostvario pravo na dodjelu stipendije od drugog davatelja 
stipendije, te ima ukupno 9 kandidata za dodjelu stipendije i to 4 stipendije za učenike i 5 
stipendija za studente. 
  
            III. 
 
 Kao potpora za redovno školovanje u školskoj godini 2021/2022., dodjeljuju se 
stipendije redovnim učenicima srednjih škola i studentima kako slijedi: 
 
 
           I.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA: 
 
     1). VALERIJA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 85, učenica 3. razreda Obrtničke škole za 
osobne usluge u Zagrebu 
     2). SARA KRLJAN, Pisarovina, Gradec Pokupski 13A, učenica 3. razreda Škole za grafiku, 
dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu, 
     3).  MIHAELA MRVAC, Pisarovina, Lijevo Sredičko, Topolnjakova ul. 10, učenica 3. 
razreda Škole za cestovni promet u Zagrebu, 
     4). DAVID ŠANDOR, Pisarovina, Gorica Jamnička 56, učenik 2. razreda Geodetske 
tehničke škole u Zagrebu. 
     
 
 

 



Br. 18/21                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 17.12.2021. 

 

 
36 

       II.  STUDENTI: 
 
      1). PETRA STEPUŠIN, Pisarovina, Donja Kupčina 175, student 3. godine Arhitektonskog 
fakulteta u Zagrebu, 
      2). MATEA SAČERIĆ, Pisarovina, Lučelnica 6, student 2. godine Zdravstvenog 
veleučilišta u Zagrebu,     
      3). MONIKA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 90, student 3. godine Učiteljskog fakulteta, 
Sveučilišta u Zagrebu.  
      4). FILIP MATKO, Pisarovina, Donja Kupčina 288, student 1. godine Ekonomskog 
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, 
      5). LUKA GRGIĆ, Pisarovina, Donja Kupčina 261, student 1. godine Tehničkog veleučilišta 
u Zagrebu. 
      
     
      IV. 
 
 Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kn za učenike i 700,00 kn za studente, a isplaćuje 
se za razdoblje od 01.09.2021. – 30.06.2022. godine. 
 
       V. 
 
 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“ i na službenoj Internet stranici općine Pisarovina www.pisarovina.hr  
 
KLASA: 604-01/21-20/1 
URBROJ: 238/21-02-21-4 
Pisarovina, 23. studeni 2021. 
 
 
       OPĆINA PISAROVINA 
     POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA, v.r. 
                                   
                                                     

 


