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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, 
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 16. sjednici, održanoj dana 
15.12.2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju 

GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA  
OPĆINE PISAROVINA ZA 2023. GODINU 

 

Članak 1. 
Donosi se Godišnji plan davanja koncesija Općine Pisarovina za 2023. godinu. 

Članak 2. 
U 2023. godini 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: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-26 
 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK 
          OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
Na temelju članka 78. 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 16. sjednici, održanoj dana 
15.12.2022. godine donosi  

 
O D L U K U 
o donošenju  

SREDNJOROČNOG PLANA 
davanja koncesija na području Općine Pisarovina  

za razdoblje od 2023. do 2025. godine 
 

Članak 1. 
Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija iz područja komunalnih  

djelatnosti za razdoblje od 2023. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Plan) na području Općine 
Pisarovina. 

 
Članak 2. 

Srednjoročni plan davanja koncesije na području Općine Pisarovina za razdoblje od 
2023. do 2025. godine izrađen je na propisanom obrascu Ministarstva financija, nalazi se u 
prilogu ove Odluke te čini njen sastavni dio. 
 

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

Općine Pisarovina“ te će se dostaviti Ministarstvu financija. 
 

KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-27 
U Pisarovini, 15. prosinca 2022. 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“ broj 29/19 i 98/19) i članka 17. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Pisarovina za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2023. godinu, koja se 
osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina za 2023. 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 predvođenog 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 

Konječić1. 

 

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 

 
1 Odrekao se prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna 
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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 01. ožujka 2024. godine, objavit 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: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-28 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                        Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 17., stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22; 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 16. sjednici, održanoj dana 
15.12.2022. godine, donosi 
 

A N A L I Z U 
 stanja sustava civilne zaštite  

Općine Pisarovina u 2022. 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, 114/22), 
Zakona o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22), 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. 

 
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 
(„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). 
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3.  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). 
 
4. 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). 

  
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. 

 
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). 
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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.  

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.  

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. 

Nosioci protupožarne zaštite Općine Pisarovina utvrđeni Planom i procjenom ugroženosti te 
Planom zaštite od požara su 4 središnje vatrogasne postrojbe: DVD Donja Kupčina, DVD 
Pisarovina, DVD Bratina i DVD Lijevo Sredičko. 

Strukturni prikaz zvanja u vatrogastvu: 324  člana  s položenim vatrogasnim ispitom i to: 

- 125 vatrogasaca 
- 91 vatrogasaca I. klase 
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- 34 vatrogasnih dočasnika 
- 41 vatrogasnih dočasnika I. klase 
- 13 vatrogasna časnika 
- 16 vatrogasnih časnika I. klase 
- 4  viša vatrogasna časnika 

Strukturni prikaz specijalnosti u vatrogastvu:  

- 3 vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, 
- 18 vatrogasnih strojara, 
- 34 vatrogasca osposobljena za spašavanje pri tehničkim intervencijama, 
- 32 vatrogasaca osposobljena za rad sa aparatima za dišnih organa, 
- 3 za spašavanje iz dubina i s visina, 
- 7 vatrogasaca osposobljenih za rukovanje motornom pilom, 
- 4 vatrogasca za gašenje požara otvorenih prostora i prijevoz helikopterom, 
- 1 vatrogasac za gašenje i spašavanje u zatvorenom prostoru, 

Vatrogasna zajednica općine Pisarovina u sastavu operativnih vatrogasaca broji 133 
operativna vatrogasca raspoređena u 7 dobrovoljnih društava. 

Interventna postrojba VZO Pisarovina ima 15 pripadnika koji po nalogu glavnog vatrogasnog 
zapovjednika, zapovjednika Županije te zapovjednika VZO mogu djelovati na području RH. 

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 14 vatrogasnih vozila, od čega 4 navalna vozila, 4 
autocisterne, 5 kombi vozila,1 vozilo za manje tehničke intervencije te 1 zapovjedno vozilo. 

Postrojbe DVD-a Općine Pisarovina tijekom 2022. godine odazvale su se i uspješno provodile 
zahtjevne intervencije. Tijekom 2022. godine bilo su ukupno 89 događaja-od toga 44 
intervencije te 45 ostalih operativnih aktivnosti. Od 44 intervencije 13 je bilo tehničkih, 29 
požarna te 2 ostale intervencije. Od 45 ostalih operativnih aktivnosti odnosile su se na usluge 
prijevoza vode i pranje cesta, preventivnih osiguranja skupova te vatrogasnih vježbe. 

19.11.2022. održana je združena vatrogasna vježba svih vatrogasnih postrojbi s područja 
Općine Pisarovina. 

Udruga građana od značaja za civilnu zaštitu  
 

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

Lovačka društva i udruge 

a) „Vepar“ – Jamnica Pisarovinska 
b) „Šljuka“ – Velika Jamnička 
c) „Srnjak“ – Bratina 
d) „Šljuka“ – Donja Kupčina 
e) „Golub“ – Pisarovina 
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Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti  

 
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju 
okosnicu sustava civilne zaštite na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaću 
u sustavu civilne  zaštite imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu 
djelatnost. 

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

1. VZO Pisarovina 
2. Dom zdravlja Zagrebačke županije, ambulanta Pisarovina 
3. „Komunalno Pisarovina“ d.o.o. 
4. „Vode Pisarovina“ d.o.o. 
5. Veterinarska stanica Jastrebarsko, ambulanta Pisarovina 
6. Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Pisarovina 
7. „Hrvatske šume“, ispostava Pisarovina 

 
IV. ZAKLJUČNE OCJENE 

 
Razmatrajući stanje civilne zaštite na području Općine Pisarovina može se konstatirati da su 
sve mjere, radnje i postupci subjekata uključenih u sustav civilne zaštite provedeni sukladno 
zakonskim i drugim propisima. 

Procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih 
subjekata civilne zaštite uz osiguranje sredstava za njihovo opremanje sukladno internim 
propisima te razvojnim programima.  

 
KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-29 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

     Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
Na temelju članka 17., stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15 , 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 17. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi 
 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA  

U 2023. 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 2023. 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. 

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. 
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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 2023. godini: 

- 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 2023.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 2023. godini: 
- usklađenje potrebe postojanja i načina popune Postrojbe  s donesenom Procjenom 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Pisarovina 
 
3. VATROGASTVO 

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

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 
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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 2023. godini: 

- Vatrogasna Društva sustavno osposobljavati i za zadaće civilne zaštite  
- jasno definirati rukovođenje složenijim intervencijama na terenu, način koordinacije sa 

Stožerom CZ Općine Pisarovina te operativnim snagama CZ 
- surađivati s vatrogasnim zajednicama susjednih gradova i općina glede razvoja 

vatrogastva, a osobito o mogućnosti međusobne ispomoći kod djelovanja u sustavu 
CZ na području Općine; 

- stručna pomoć pri organizaciji javnih vježbi te organizacija seminara, savjetovanja i 
radnih sastanaka; 

- materijalno opremanje DVD-ova prilagoditi potrebama djelovanja DVD po  mjerama 
civilne zaštite. 
 
4. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA I HRVATSKE GORSKE 

SLUŽBE SPAŠAVANJA 

Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa 
i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja 
Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu 
djelovanja civilne zaštite. 

Na području Općine Pisarovina djeluje Crveni križ – Gradsko društvo crvenog križa 
Jastrebarsko. 

Na području Općine Pisarovina nalazi se Dom zdravlja Zagrebačke županije – ambulanta 
Pisarovina, u okviru koje djeluju 2 liječnika opće prakse, ljekarna te jedna zubarska ambulanta, 
koji će provoditi zdravstvenu zaštitu  stanovništva u slučaju nesreće ili katastrofe. 

Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna 
pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske 
gorske službe spašavanja. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna 
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju 
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje 
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite, 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 
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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 2023. godini: 

- Poučiti pravne osobe uključene u sustav civilne zaštite na području Općine Pisarovina 
o procjenama i planovima koje su dužni donijeti 
 
6. UDRUGE GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

Udruge građana kao što su izviđači, sportske udruge, lovačka društva, radioamateri i drugi, 
od interesa su za sustav civilne zaštite i to uglavnom na lokalnim razinama koje nemaju 
dovoljno kapaciteta iz drugih kategorija operativnih snaga više razine spremnosti. 

Na području Općine djeluju udruge koje se mogu uključiti u provođenje mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite: 

 LD „Golub i Vepar“ Pisarovina 
 LD „Šljuka“ Donja Kupčina 
 LD „Srnjak“ Bratina 
 Udruga „Sv. Martin Pisarovina“ 

Aktivnosti u 2023. 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. 
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II. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Financijski učinci Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Pisarovina za naredno 
trogodišnje razdoblje 2023.-2025. godine. 

Nositelj korištenja financijskih sredstava 
iz proračuna Općine Pisarovina 

Visina planiranih sredstava u naredne 3 godine  

(kn/eur2) 

2023.g. 2024.g. 2025.g. 

Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina 
400.081,95 kn 
(53.100,00 eur) 

400.081,95 kn 
(53.100,00 eur) 

452.070,00 kn 
(60.000,00 eur) 

Civilna zaštita 
37.672,50 kn 
(5.000,00 eur) 

37.672,50 kn 
(5.000,00 eur) 

37.672,50 kn 
(5.000,00 eur) 

Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa 
Jastrebarsko 

40.686,30 kn 
(5.400,00 eur) 

40.686,30 kn 
(5.400,00 eur) 

40.686,30 kn 
(5.400,00 eur) 

Hrvatska gorska služba spašavanja 
3.767,25 kn 
(500,00 eur) 

3.767,25 kn 
(500,00 eur) 

3.767,25 kn 
(500,00 eur) 

UKUPNO 
482.208,00 kn 
(64.000,00 eur) 

482.208,00 kn 
(64.000,00 eur) 

534.196,05 kn 
(70.900,00 eur) 

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 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: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-30 
Pisarovina, 15. prosinac 2022. godine   
 

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
 

 

 

 
2 Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a  koji je utvrdilo Vijeće Europske 
unije. 
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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) i članka 127. stavka 2. i 3. Zakona o obveznim odnosima (Narodne 
novine br. 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na  

Ugovor o preuzimanju prava 
 

I. Daje se suglasnost na Ugovor o preuzimanju prava zaključen dana 28.ožujka 
2019. godine između društva INTECO d.o.o., Zagreb, Bencekovićeva 33A (ranije: Zagreb, 
Jaruščica 7), OIB: 35545146576 (dalje: INTECO d.o.o.) s jedne ugovorne strane i društva 
BERKELIUM d.o.o., Donja Greda (Općina Rugvica) Donja Greda 69 (ranije: Zagreb, Ivana 
Ančića 1), OIB: 98281414597 (dalje: BERKELIUM d.o.o.) s druge ugovorne strane, ovjeren od 
strane Javnog bilježnika Marine Babić iz Zagreba pod br. OV-2157/2019 dana 28.03.2019. 
godine.  
 

II. BERKELIUM d.o.o. stupa u pravni položaj Kupca iz Predugovora o kupoprodaji  
zemljišta zaključenog između Općine Pisarovina kao prodavatelja i INTECO d.o.o. kao kupca 
dana 22.01.2010. godine, KLASA: 944-09/10-90/3, URBROJ: 238/21-04-10-1, ovjeren od 
strane Javnog bilježnika Petra Barbarića iz Pisarovine pod br. OV-134/10 dana 19.02.2010. 
godine te Predugovora o kupoprodaji zemljišta zaključenog između Općine Pisarovina kao 
prodavatelja i INTECO d.o.o. kao kupca dana 17.06.2010. godine, KLASA: 944-09/10-90/6, 
URBROJ: 238/21-04-10-1, ovjeren od strane Javnog bilježnika Petra Barbarića iz Pisarovine 
pod br. OV-988/10 dana 12.10.2010. godine te preuzima sva prava i obveze iz tih 
Predugovora. 
 

III. Ovlašćuje se načelnik Općine Pisarovina na zaključenje Aneksa Predugovora  
sa društvom BERKELIUM d.o.o. te drugih akata za provedbu ove Odluke.  

 
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 
 

 Između Općine Pisarovina kao prodavatelja i društva INTECO d.o.o. kao kupca 
zaključen je Predugovor o kupoprodaji zemljišta dana 22.01.2010. godine, KLASA: 944-09/10-
90/3, URBROJ: 238/21-04-10-1, ovjeren od strane Javnog bilježnika Petra Barbarića iz 
Pisarovine pod br. OV-134/10 dana 19.02.2010. godine te Predugovor o kupoprodaji zemljišta 
dana 17.06.2010. godine, KLASA: 944-09/10-90/6, URBROJ: 238/21-04-10-1, ovjeren od 
strane Javnog bilježnika Petra Barbarića iz Pisarovine pod br. OV-988/10 dana 12.10.2010. 
godine (dalje: Predugovori), a predmetom kojih Predugovora je kupoprodaja nekretnine 
označene kao z.k.č.br. 1912/1, upisane u zk. ul. 1912 k.o. Pisarovina II, i to za površine od 
5.800 m2 te 1.200 m2, odnosno sveukupnu površinu od 7.000 m2. 
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Predmetnim Predugovorima ugovoreno je pravo prvokupa Općine Pisarovina u slučaju 

da INTECO d.o.o. kao kupac odluči prodati nekretninu prije izgradnje poslovnog objekta, 
odnosno da uopće nije započeo izgradnju, i to za cijenu koju je INTECO d.o.o. isplatio za 
nekretninu. 

 
Društvo INTECO d.o.o. je od Općine Pisarovina dana 16.11.2018. godine te dana 

19.12.2018. godine zatražilo očitovanje o korištenju prava prvokupa po gore navedenim 
Predugovorima. 

 
S obzirom kako je Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 31. sjednici održanoj 

dana 27. rujna 2012. godine donijelo Zaključak KLASA: 021-05/12-01/31, URBROJ: 238/21-
01-12-5 kojim je odredilo kako Općina Pisarovina neće koristiti pravo prvokupa ugovoreno 
Predugovorima sklopljenim u razdoblju od 2008.-2012. godine, već da kupci tih zemljišta mogu 
temeljem sklopljenih Predugovora slobodno raspolagati kupljenim zemljištem i isto prodati za 
obavljanje gospodarske djelatnosti čija je djelatnost ekološki sigurna i prilagođena europskim 
standardima, dopisom načelnika Općine Pisarovina od dana 08. siječnja 2019. godine KLASA: 
944-03/18-30/2, URBROJ: 238/21-04-18-2 društvo INTECO d.o.o. je obavješteno kako, 
shodno tom Zaključku Općinskog vijeća Općine Pisarovina, Općina Pisarovina neće koristiti 
pravo prvokupa iz predmetnih Predugovora te da je to društvo ovlašteno slobodno prodati 
nekretninu drugom gospodarskom subjektu, ali samo pod uvjetom da se radi o obavljanju 
gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima, o čemu 
je postojala obveza dostave dokaza u vidu javnobilježnički ovjerene izjave novog kupca, kao i 
Plan i program djelatnosti koju planira izgraditi na predmetnim nekretninama. 
 

Između društva INTECO d.o.o. i društva BERKELIUM d.o.o. dana 28. ožujka 2019. 
godine zaključen je Ugovor o preuzimanju prava, ovjeren od strane Javnog bilježnika Marine 
Babić iz Zagreba pod br. OV-2157/2019 dana 28.03.2019. godine (dalje: Ugovor o 
preuzimanju prava). 
 

Predmetnim Ugovorom o preuzimanju prava ugovoreno je da društvo INTECO d.o.o. 
prodaje sva prava, a društvo BERKELIUM d.o.o. kupuje sva prava koja je društvo INTECO 
d.o.o. steklo prema Općini Pisarovina temeljem predmetnih Predugovora te je također 
preuzelo i sve obveze prema Općini Pisarovina te je ugovoreno da društvo BERKELIUM d.o.o. 
u odnosu na Općinu Pisarovina stupa u pravni položaj kojega je imalo društvo INTECO d.o.o. 
 

S obzirom na činjenicu kako je u konkretnom slučaju riječ o institutu prijenosa ugovora 
reguliranom odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/2008, 
125/2011, 78/2015, 29/2018), za nastanak učinaka prijenosa potrebna je suglasnost Općine 
Pisarovina. 

 
Općina Pisarovina je, a uzevši u obzir kako je riječ o institutu koji nije detaljno uređen 

u slučaju prijenosa ugovora zaključenog sa jedinicama lokalne samouprave te kako je riječ o 
pravnom poslu koji se odnosi na nekretnine, a jedinice lokalne samouprave sukladno 
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravnima (Narodne novine, br. 91/1996, 
68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 
153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014) mogu raspolagati sa nekretninama u svojem 
vlasništvu samo po osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, zatražila 
mišljenje nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo). 

 
Prema mišljenju Ministarstva KLASA: 740-04/22-01/48, URBROJ: 514-04-01-01-

01/01-22-04 od 13. srpnja 2022. godine, uzimajući u obzir svrhu javnog natječaja te njegove 
uvjete, postavlja se pitanje ispunjava li se u nekom konkretnom slučaju prijenosa predugovora 
svrha konkretnog javnog natječaja koji je prethodio sklapanju predugovora te da u slučaju 
pristanka jedinice lokalne samouprave na prijenos predugovora bez ispitivanja okolnosti u vezi 
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s primateljem predugovora stvorila bi se mogućnost izbjegavanja svrhe konkretnog javnog 
natječaja, odnosno mogućnost prijenosa predugovora na bilo koji pravni subjekt. 
 

U skladu sa predmetnim Mišljenjem Ministarstva, ispitane su okolnosti koje se odnose 
na društvo BERKELIUM d.o.o. kao novog stjecatelja prava i obveza iz Predugovora te je isto 
društvo dostavilo dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti, plan i program, izjavu ovjerenu 
od strane javnog bilježnika da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti ekološki 
sigurna i prilagođena europskim standardima, te potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog 
duga, a ujedno to društvo ispunjava sve uvjete Natječaja raspisanih za predmetne nekretnine, 
a na koje se prijavilo i ponudu dalo društvo INTECO d.o.o. 
 

S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 

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: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-31 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u 
kulturi („Narodne novine“ br. 83/22), članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/15), članka 17. Statuta Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi  

O D L U K U  
o osnivanju Stručnog povjerenstva za kulturne programe i projekte Općine Pisarovina 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina osniva Stručno povjerenstvo za kulturne programe i 
projekte Općine Pisarovina (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo). Ovom Odlukom utvrđuje 
se djelokrug, broj članova, zadaće, način rada i odlučivanja Stručnog povjerenstva. 

Članak 2. 
Stručno povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva za vrednovanje prijavljenih 
programa i projekata u kulturi temeljem javnog poziva koji su od interesa za Općinu Pisarovina 
i za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Pisarovina.  

Članak 3. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i 
ženski rod.  

Članak 4. 
Stručno povjerenstvo ima tri (3) člana od kojih je jedan predsjednik Stručnog povjerenstva.  

Članove Stručnog povjerenstva i predsjednika imenuje se na četiri (4) godine na temelju 
provedenog javnog poziva.  

Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Pisarovina, 
a rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 8 dana od dana njegove objave.  

Članak 5. 
Odluku o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva donosi Općinski načelnik 
na temelju prispjelih prijedloga kandidata za članove Stručnog povjerenstva.  

Članak 6. 
Zadaće Stručnog povjerenstva su:  

- stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavitelja na javni poziv,  
- predlažu kriterije vrednovanja programa i projekata,  
- razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog 

stvaralaštva i kulturnog amaterizma te predlažu mjere Općinskom načelniku za njihovo 
unaprjeđenje,  

- nakon provedenog postupka vrednovanja Stručno povjerenstvo svoj prijedlog dostavlja 
Općinskom načelniku koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom 
financijske potpore. 
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Članak 7. 
Član Stručnog povjerenstva dužan je izuzeti se iz raspravljanja i odlučivanja ako je:  

- predlagatelj programa i projekta koji je predmet rada Stručnog povjerenstva pravna 
osoba u kojoj je on ili s njim povezana osoba, član upravljačkog ili nadzornog tijela 
pravne osobe, ravnatelj ili drugi voditelj poslovanja te pravne osobe  

- on ili s njim povezana osoba u ugovornom ili drugom odnosu s predlagateljem 
programa i projekta.  

Članak 8. 
Svi članovi Stručnog povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti te 
izjavu o nepostojanju sukoba interesa kojom potvrđuju da će procjenjivati samo one prijedloge 
u vezi s kojima nemaju nikakve materijalne ili druge interese.  

Članak 9. 
Općinski načelnik razriješit će člana Stručnog povjerenstva i prije isteka vremena iz članka 4. 
ove Odluke ako:  

- podnese zahtjev za razrješenje  
- se protivno odredbi članka 7. ove Odluke nije izuzeo iz raspravljanja i odlučivanja  
- ne ispunjava ili neuredno ispunjava obveze utvrđene ovom Odlukom, Zakonom ili 

drugim propisima kojima se uređuje rad Stručnog povjerenstva  
- svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled Stručnom povjerenstvu ili Općini 

Pisarovina 
- je pravomoćno osuđen za kazneno djelo. 

U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, novi član Povjerenstva imenuje se na vemensko 
razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Povjerenstva koji je razriješen.   

Članak 10. 
Član Stručnog povjerenstva stavlja mandat na raspolaganje ako prestane mandat Općinskom 
načelniku koji je donio odluku o njegovu imenovanju.  

Članak 11. 
Administrativne tehničke i druge poslove potrebne za rad Stručnog povjerenstva obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina.  

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 

 
KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-32 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
 

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 

     Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
                Na temelju čl. 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ 
br. 68/18, 110/18, 32/20), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 16. sjednici 
održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi     
 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa 
 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na području 
Općine Pisarovina, utvrđenih od strane isporučitelja komunalnih usluga – Komunalno 
Pisarovina d.o.o, Trg hrvatskih velikana 1, 10.451 Pisarovina. 
 

Članak 2. 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa sastavni su dio ove Odluke. 
                                         

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
 
 
KLASA: 024-01/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-33 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. 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, 152/14, 81/15, i 94/17), i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  
(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15.12.2022. godine donosi slijedeću:   
                                                  

O D L U K U 
o IV. izmjenama i dopunama 

Odluke 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta 

u Poduzetničkoj zoni Pisarovina 
 

I. U točki I. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 2/22, 3/22, 
9/22 i 11/22), umjesto površine 12ha 22a 88m2, upisuje se 12ha 60a 88m2. 

 
II. U točki II. b Odluke umjesto površine 1ha 60a 63m2 upisuje se 1ha 98a 63m2 te 

se dodaje sljedeća katastarska čestica za prodaju: 
 
Katastarska općina PISAROVINA II 

- k.č.br. 1910/1, površine 3800 m2 
 

III. Ostale odredbe javnog natječaja ostaju nepromijenjene. 
 

IV. Općinski načelnik izraditi će i objaviti Javni natječaj sukladno ovim IV. 
izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina. 

 
V. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina “.        
 
 

KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-34 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. 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, 152/14, 81/15 i 94/17)  i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana 15.12.2022. godine, donosi sljedeću:   
 

O D L U K U 
o prodaji  građevinskog zemljišta 
u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 

 
I. U postupku Javnog natječaja objavljenog dana 25. veljače 2022. godine na 

oglasnim stranicama Narodnih novina broj 23/22 te Izmjene i dopune Natječaja 
objavljene 30. ožujka 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj 
39/22, II Izmjene i dopune Natječaja objavljene 05. listopada 2022. godine na 
oglasnim stranicama Narodnih novina broj 115/22, te III izmjene i dopune Natječaja 
objavljene 02.12.2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj 
128/22, 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, pristigle su dvije (2) ponude, te se obje prihvaćaju. 

 
II. Prihvaćaju se ponude slijedećih ponuditelja koje su ispunile sve uvjete natječaja: 

  
1. NETOM NEKRETNINE d.o.o., OIB: 60353858809, Preradovićeva 17/1, 
10.000 Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao 
k.č.br.1901/4, k.o. Pisarovina II, u površini od 10.518 m2 po cijeni od 7,03 Eura po m2, 
preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku 
Narodnih novina; ponuda zaprimljena 05.12.2022. godine; 

2.    MEDICINA TRGOVINA d.o.o, OIB: 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 
Brezovica-Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 
1915, k.o. Pisarovina II, u površini od 4.000,00 m2 po cijeni od 7,05 Eura po m2, preračunato 
u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih 
novina; ponuda zaprimljena 06.12.2022. godine; 

 
III. Sa gore navedenim ponuditeljima čije su ponude prihvaćene temeljem ove Odluke, 

sklopit će se u roku  30 dana od dana dostave iste, predugovor/ugovor o 
kupoprodaji zemljišta. 
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IV. U slučaju da odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor/predugovor u gore navedenom 
roku, smatrat će se da je odustao od kupnje te će se postupiti sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima. 

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

Pisarovina“. 
    

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 2/22), javni natječaj koji je objavljen 
dana 25. veljače 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj 23/22 te Izmjene 
i dopune Natječaja objavljene 30. ožujka 2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih 
novina broj 39/22, II Izmjene i dopune Natječaja objavljene 05. listopada 2022. godine na 
oglasnim stranicama Narodnih novina broj 115/22, te III izmjene i dopune Natječaja objavljenje 
02.12.2022. godine na oglasnim stranicama Narodnih novina broj 128/22, 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. 
 

- Na natječaj su pristigle 2 ponude ponuditelja; 
- Nije bilo povlačenja niti ispravaka ponuda; 

 
Ponude su otvorene dana 07. prosinca 2022. godine od strane Povjerenstva imenovanog 

od strane Općinskog vijeća, po redoslijedu zaprimanja: 
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1. NETOM NEKRETNINE d.o.o., OIB: 60353858809, Preradovićeva 17/1, 
10.000 Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao 
k.č.br.1901/4, k.o. Pisarovina II, u površini od 10.518 m2 po cijeni od 7,03 Eura po m2, 
preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku 
Narodnih novina; ponuda zaprimljena 05.12.2022. godine; 

Na navedenoj čestici ponuditelj namjerava izgraditi površinu objekta maksimalno 
mogućih 60% izgrađenosti parcele odnosno u fazama 6.000 m2. Djelatnost koja će se obavljati 
je proizvodna i skladišna odnosno sve u skladu sa registracijom tvrtke i važećim propisima, a 
primarno visokotehnološku proizvodnju ekoloških „eco smart House panela“. Planirana 
proizvodnja je automatizirano robotska za koju je dobivena potpora od europskog natječaja za 
komercijalizaciju inovacija. Planira se raditi na znanstveno istraživačkim radovima. Proizvodnja 
ima i ljudski faktor u smislu inženjera, programera i radnika na montaži instalacija. Otpad 
nastao u proizvodnom procesu je većinom ekološki te će biti zbrinut u skladu sa važećim 
propisima te najvećim mogućim ekološkim normama. Predviđa se zaposlenje 30-60 
zaposlenika, a struktura stručne spreme je 50% visoka stručna sprema, 50% srednja ili visoka 
stručna sprema.   

2.    MEDICINA TRGOVINA d.o.o, OIB: 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 
Brezovica-Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 
1915, k.o. Pisarovina II, u površini od 4.000,00 m2 po cijeni od 7,05 Eura po m2, preračunato 
u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih 
novina; ponuda zaprimljena 06.12.2022. godine; 

Na navedenoj čestici planira se proširenje tvrtke Medicina trgovina d.o.o. a obzirom na porast 
poslovanja a uzevši u obzir da je tvrtka vodeći distributer velikog broja medicinskih proizvoda 
koji se koriste u svim hrvatskim bolnicama. Djelatnost tvrtke je veleprodaja medicinskog 
potrošnog materijala a objekt koji se planira izgraditi je predviđen kao skladište medicinskog 
potrošnog materijala sa pripadajućim uredskim prostorom.100% proizvoda nosi CE oznaku što 
znači da nema utjecaj na okoliš i nema velikog ambalažnog otpada dok se otpad od ambalaže 
šalje tvrtkama na recikliranje. Predviđen broj radnika za obavljanje poslova iz ove djelatnosti 
je 15-17 od kojih najviše potrebe odlazi za vozačima i skladištarima.   

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

1. NETOM NEKRETNINE d.o.o., OIB: 60353858809, Preradovićeva 17/1, 
10.000 Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao 
k.č.br.1901/4, k.o. Pisarovina II, u površini od 10.518 m2 po cijeni od 7,03 Eura po m2, 
preračunato u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku 
Narodnih novina; ponuda zaprimljena 05.12.2022. godine; 

2. MEDICINA TRGOVINA d.o.o, OIB: 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 
Brezovica-Zagreb 

- ponuda za zemljište koje se u zemljišnim knjigama vodi pod oznakom kao k.č.br. 
1915, k.o. Pisarovina II, u površini od 4.000,00 m2 po cijeni od 7,05 Eura po m2, preračunato 
u kune prema srednjem tečaju HNB-a na dan objavljenog natječaja u oglasniku Narodnih 
novina; ponuda zaprimljena 06.12.2022. godine; 

*** 
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Nakon primitka ove Odluke, s odabranim ponuditeljima sklopiti će se u roku od 30 dana 
ugovor/predugovor o kupoprodaji zemljišta. 

U slučaju nepotpisivanja ugovora/predugovora od strane odabranih ponuditelja smatrat će se 
da je isti odustao od kupnje zemljišta te će se postupiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 

Prigovor nezadovoljnog ponuditelja ne odlaže sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljima. 
 
Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu. 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne može se uložiti žalba, već se može 
pokrenuti upravni spor u roku 30 dana od dana primitka iste. 
    
KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-01-22-35 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine  

 
 

                                                                                              PREDSJEDNIK  
                                                                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                                                                                                      
                                                                                                   Tomo  Smolković, v.r.  
 

Na temelju članka 17. stavka 1., alineja 14. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine općine Pisarovina br. 3/18, 3/20 i 1/21), a u svezi s člankom 14. stavkom 4. Statuta 
Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Općinsko vijeće Općine Pisarovina kao osnivač Dječjeg 
vrtića, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine, donosi 
  

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa  
odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića 

„Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2022/2023 
 

Članak 1. 
 Prihvaća se Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Potočić 
Pisarovina“ za pedagošku godinu 2022/2023.  
 

Članak 2. 
 Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2022/2023. 
čini sastavni dio ovog Zaključka.  
 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“.    
KLASA: 024-03/22-01/8 
URBROJ: 238-21-1-22-3 
Pisarovina, 15. prosinca 2022. godine 
      
          PREDSJEDNIK 
            OPĆINSKOG VIJEĆA 
            OPĆINE PISAROVINA 
            Tomo Smolković, 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 i 37/21), Javnom pozivu za sufinanciranje 
projekata/programa/manifestacija udruga iz ostalih društvenih područja 2022. godini (KLASA: 
551-04/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 08. 
studenog 2022. 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 2022. godini 
 

Članak 1. 
Dodjeljuju se financijska sredstva sljedećim udrugama: 

 
1. LOVAČKOM DRUŠTVU „SRNJAK“ BRATINA, Bratina 75b, 10.451 Pisarovina, OIB: 

52086287983, financijska sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za sufinanciranje 
projekata/programa/manifestacija udruga i ostalih društvenih područja u 2022. godini i 
to za program „Kupske večeri“. 

 
Konačan iznos sredstava za isplatu iz točke 1. ovog članka utvrditi će se zadnjim rebalansom 
proračuna Općine Pisarovina za 2022. godinu. 

    
Članak 2. 

S udrugom 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 2022. godinu, na 
stavci R140 donacije lovačkim društvima za sredstva iz točke 1, članka 1 ove Odluke. 
 

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: 551-04/22-01/1 
URBROJ: 238-21-2-22-13 
Pisarovina, 08. studenog 2022. 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 35. a u vezi sa člankom 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 5. Odluke o  postupku i visini naknade za osnivanje 
prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Općine 
Pisarovina (Službene novine Općine Pisarovina, broj 4/16) te članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina (Službene novine Općine Pisarovina broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik 
Općine Pisarovina dana 17.11.2022. godine donosi sljedeću  

ODLUKU 
o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti 

Članak 1. 
Prihvaća se Zahtjev Mamodo d.o.o., H.V. Hrvatinića 41, 32.100 Vinkovci (KLAS: 943-03/22-
01/2, URBROJ: 01-22-1) od dana 16.11.2022 za sklapanje ugovora o osnivanju prava 
služnosti vodova na dijelu nekretnina koje su u vlasništvu Općine Pisarovina, a u svrhu 
polaganja priključnog kabela između Sunčana elektrane Pisarovina, koja se nalazi u 
Gospodarskoj zoni Pisarovina, k.č.br. 1997/1, k.o. Pisarovina II i trafostanice koja se nalazi na 
k.č.br. 1999/2, k.o Pisarovina II. 

Planirani zahvat za polaganje priključenog kabela će se izvršiti na način da se na slijedećim 
nekretninama položi kabelski vod:  

- k.č.br. 2076 - Put, površine 2484 m2 , upisana u zk.ul. 2076 Pisarovina II, na površini 
zahvata od 58 m2 (dužina izvlaštenja/širina izvlaštenja (m) – 97.43/0,60) – uz 
jugoistočni rub parcele 

- k.č.br. 2078/1 - Cesta, površine 11.983 m2 , upisana u zk.ul. 2078 Pisarovina II, na 
površini zahvata od 116 m2 (dužina izvlaštenja/širina izvlaštenja (m) – 192.99/0.60) – 
uz zapadni rub parcele 

- k.č.br. 2078/3 - Cesta, površine 222 m2 , upisana u zk.ul. 2078 Pisarovina II, na površini 
zahvata od 12 m2 (dužina izvlaštenja/širina izvlaštenja (m) – 19.72/0,60) – uz 
jugozapadni rub parcele 

a sve prema Zahtjevu za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti te Elaboratu služnosti 
od 08.11.2022. godine. 

Članak 2. 
Pravo služnosti iz članka 1. ove Odluka osniva se uz obvezu plaćanja naknade koja se 
izračunava prema površini zemljišta koje se koristi za postavljanje vodova te se utvrđuje u 
godišnjem iznosu i to u visini od 7,00 kn po m2  za cjelokupnu površinu zahvata iz članka 1. 
ove Odluke. 
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Članak 3. 
Temeljem ove Odluke, Općina Pisarovina sklopit će ugovor o osnivanju prava služnosti uz 
obvezu plaćanja godišnje naknade za nekretnine u vlasništvu Općine Pisarovina navedene u 
članku 1. ove Odluke sa Mamodo d.o.o., H.V. Hrvatinića 41, 32.100 Vinkovci u svrhu polaganja 
elektroenergetskog priključnog kabelskog voda. 

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

KLASA: 943-03/22-01/2 
URBROJ:238-21-2-22-2 
Pisarovina, 17.11.2022. godine      Općinski načelnik 
                    Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

  OPĆINA PISAROVINA 
  10.451 Pisarovina,  
  Trg hrvatskih velikana 1 
  Općinski načelnik 

 
 
Na temelju članka 3. st. 2. Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke 
županije“ br. 29/09), Odluke o dopuni Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 7/14), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji Općine 
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina br. 12/18) i Odluke o II. izmjenama i 
dopunama Odluke o stipendiji Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 
10/19), načelnik Općine Pisarovina donosi 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni  

ODLUKE O BROJU I VISINI STIPENDIJA ZA UČENIKE   
I STUDENTE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI 

 
Članak 1. 

U Odluci o broju i visini stipendija za učenike i studente u školskoj 2022/2023. godini 
(„Službene novine Općine Pisarovina br. 11/22), u članku 2. mijenja se iznos visine stipendije 
te glasi: 

- za učenike 600,00 kn (79,63 eur)3 
- za studente 800,00 kn (106,18 eur) 

Članak 2. 
Ova izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“ i službenoj Internet stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr . 
 
KLASA: 604-01/22-01/1 
URBROJ: 238-21-2-22-2 
Pisarovina, 21.11.2022.godine 
                                                                        
                                                                                    OPĆINA PISAROVINA 
                                                                                                        NAČELNIK 
 
                                                                                        

         Tomo Kovačić, v.r. 
 
 
 
 
 

 
3 Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a koji je utvrdilo 
Vijeće Europske unije. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 
KLASA: 121-12/22-01/3 
URBROJ: 238-21-2-22-1 
Pisarovina, 05. prosinca 2022. godine  
 
 
 Na temelju članka 54. Pravilnika o radu (KLASA:110-03/16-10/1, URBROJ: 238/21-04-
16-1 i KLASA: 110-01/22-01/1, URBROJ: 238-21-2-22-1) Općinski načelnik Općine 
Pisarovina, dana 05. prosinca 2022. godine, donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
o isplati božićnice 

službenicima i namještenicima  
Jedinstvenog upravnog odjela 

 
 

I. 
Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina odobrava se 
isplata božićnice u iznosu od 1.500,00 kuna (199,08 eura4) po službeniku/namješteniku, koji 
iznos će se isplatiti s pozicije R014 – Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene.  
 

II. 
Isplata sredstava iz točke I. ove Odluke izvršiti će se najkasnije do 15.12.2022. godine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine 
Pisarovina”. 
 
 
                            NAČELNIK OPĆINE  
                                    PISAROVINA  
 
                                   Tomo Kovačić  
 
 
Dostaviti: 
1. Računovodstvo  
2. Pismohrana, ovdje     
 
 

 

 
4 Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR, a  koji je 
utvrdilo Vijeće Europske unije. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
KLASA: 930-02/22-01/2 
URBROJ: 238-21-2-22-3 

         Pisarovina, 13.12.2022. 
 
 

JAVNI POZIV 
        kojim OPĆINA PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, kao pravna osoba koja upravlja 
nerazvrstanom cestom u naselju Lijevo Sredičko: Ulica Zdenac obavještava nositelje prava na nekretninama koje 
neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste 
u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuju snimka izvedenog stanja nerazvrstane 
ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja. 

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena 
nerazvrstana cesta NC Škare-Miokovići-Bradači-Šeteki 

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE 
POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!! 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA PISAROVINA dana 12.01.2023 u 10,00 
sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć geodeta  
poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene. 

Geodetska izmjera će se izvršiti od 12.01.2023. do 31.01.2023. Izmjeru izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o. 
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta mogu obaviti uvid u geodetski 
elaborat izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom od 
8,00 do 12,00, u vremenu od 25.01.2023. do 28.01.2023.  uz prethodni dogovor na broj telefona 098/233-519 
(Martin Lončarić), ili u prostorijama općine Pisarovina 28.01.2023. od 11:00 do 12:00h kada će se održati javno 
izlaganje geodetskog elaborata.                                                                              

                                                              

                                                                                                         OPĆINA PISAROVINA 
          NAČELNIK 
 
                                                                                                                              Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
KLASA:  930-02/22-01/2 
URBROJ:  238-21-2-22-2 

         Pisarovina, 13.12.2022. 
 
 

JAVNI POZIV 
        kojim OPĆINA PISAROVINA, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, kao pravna osoba koja upravlja 
nerazvrstanom cestom u naselju Lijevo Sredičko: Ulica Zdenac obavještava nositelje prava na nekretninama koje 
neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste 
u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuju snimka izvedenog stanja nerazvrstane 
ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja. 

Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena 
nerazvrstana cesta u naselju Lijevo Sredičko; ulica Zdenac  

MOLE SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA UZ NERAZVRSTANU CESTU DA OZNAČE SVOJE GRANICE 
POSJEDA (MEĐE) PREMA CESTI!!!!! 

Predstavnici pravne osobe koja upravlja nerazvrstanim cestama, OPĆINA PISAROVINA dana 16.12.2022 u 10,00 
sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć geodeta  
poduzeća GEO-LAND d.o.o., koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene. 

Geodetska izmjera će se izvršiti od 16.12.2022. do 23.12.2022. Izmjeru izvodi geodetska firma GEO-LAND d.o.o. 
Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu su izvedene ceste mogu obaviti uvid u geodetske 
elaborate izvedenog stanja u geodetskom uredu  „GEO-LAND“, A. Mihanovića 14A Jastrebarsko, radnim danom 
od 8,00 do 12,00, u vremenu od 21.12.2022. do 23.12.2022.  uz predhodni dogovor na broj telefona 098/233-519 
(Martin Lončarić), ili u prostorijama općine Pisarovina 22.12.2022. od 11:00 do 12:00h kada će se održati javno 
izlaganje geodetskog elaborata.                                                                                                                                      

                                                                                                         OPĆINA PISAROVINA 
          NAČELNIK 
 
                                                                                                                             Tomo Kovačić, v.r. 
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KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o.      
Trg hrvatskih velikana 1 
10451 Pisarovina 

 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br. 68/18, 110/18 
i 32/20), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Pisarovina“ 
br. 3/19, 13/20 i 9/22), članka 6. Odluke o upravljanju i održavaju groblja na području Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 30/8, 29/12 i „Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/19) te članka 9. Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno 
Pisarovina d.o.o., ( KLASA: 363-02/06-20/2, URBROJ: 238/21-04-06-1) od dana 20. travnja 
2006. godine, direktor Društva Mihovil Braim donosi  
 
 

OPĆE UVJETE ISPORUKE  
KOMUNALNE USLUGE UKOPA  

 
 
I     OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
uređuju se ugovorni odnosi između trgovačkog društva Komunalno Pisarovina d.o.o., kao 
isporučitelja komunalne usluge (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i korisnika usluge ispraćaja i 
ukopa pokojnika na kojima isporučitelj obavlja navedenu djelatnost. 

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se: 

- uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge, 
- međusobna prava i obveze Isporučitelja i Korisnika usluge,  
- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge. 

Članak 2. 
Komunalno Pisarovina d.o.o., obavlja uslužnu komunalnu djelatnost ukopa temeljem Odluke o 
komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/19, 13/20 i 9/22). 
 
 
II OSNOVNI POJMOVI 
 

Članak 3. 
Pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: 
1. Isporučitelj komunalne usluge je trgovačko društvo Komunalno Pisarovina d.o.o. (u 

daljnjem tekstu: Isporučitelj); 
2. Korisnik grobnog mjesta je svaka fizička osoba koja je nositelj prava korištenja grobnog 

mjesta nakon dodjele grobnog mjesta na korištenje, uz uvjet da ga održava i plaća godišnju 
grobnu naknadu (u daljnjem tekstu: Korisnik grobnog mjesta);  

3. Korisnik komunalne usluge je svaka fizička ili pravna osoba koja s Isporučiteljem ugovara 
korištenje usluge, a koja je u pravilu korisnik grobnog mjesta, obitelj umrle osobe za koju 
se traži usluga ukopa, druga osoba koja je skrbila o umrloj osobi ili njihov opunomoćenik 
temeljem pisane punomoći (u daljnjem tekstu: Korisnik); 
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4. Komunalna usluga ukopa je usluga koja podrazumijeva ispraćaj i ukop pokojnika unutar 
groblja sukladno propisima, kao i poslove navedene u cjeniku Isporučitelja, od trenutka 
preuzimanja umrle osobe do trenutka ukopa na groblju (u daljnjem tekstu: Usluga ukopa); 

5. Ukop je priprema i uređenje grobnog mjesta te polaganje pokojnika ili posmrtnih ostataka 
u grobno mjesto (u daljnjem tekstu: Ukop). Uslugu kremiranja isporučitelj usluge ne 
izvršava, ali je dužan izvršiti ukop urne.  

 
III UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE     

 
Članak 4. 

Isporuka Usluge ukopa zaključuje se po podnošenju zahtjeva Korisnika. 

Zahtjev se predaje na obrascu koji sadrži sve potrebne podatke i dokaze potrebne za daljnje 
postupanje. Potpisivanjem uredno ispunjenog zahtjeva Korisnik sa Isporučiteljem zaključuje 
ugovor o isporuci komunalne usluge ukopa pokojnika.  

 
IV   MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA 
KOLMUNALNE USLUGE  
 

Članak 5. 
Prava i obaveze isporučitelja usluge regulirane su Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 
broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakonom o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17), Pravilnikom o 
grobljima (NN 99/2002), Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 
43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja 
prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i 
fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja 
umrlih osoba (NN 116/2018 i 50/20), Odlukom o komunalnim djelatnostima, te drugim 
propisima i podzakonskim aktima koji reguliraju predmetnu djelatnost. 

 
Članak 6. 

Isporučitelj vodi Grobni očevidnik i registar umrlih osoba sukladno Pravilniku o vođenju 
grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98). 
 

Članak 7. 
Zahtjev za ukop može se podnijeti radnim danom od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 
sati, osobnim dolaskom Korisnika u prostorije Isporučitelja, na adresi Trg hrvatskih velikana 1, 
10.451 Pisarovina, ili putem e-maila na adresu drazen.krovic@pisarovina.hr.  

Subotom, nedjeljom i blagdanom termin za podnošenje zahtjeva dogovara se pozivom na 
dežurni telefon 099-7025-888 koji je dostupan od 9-15 sati. 

Članak 8. 
Ukopu pokojnika obvezno prisustvuje ovlaštena osoba Isporučitelja radi nadzora nad 
provedbom ukopa, u smislu nadzora nad tehničkim uvjetima i evidentiranja ukopa. 
 

Članak 9. 
Isporučitelj i Korisnik, dogovaraju poslove vezane uz uslugu ukopa (lokacija grobnog mjesta, 
mjesto ukopa, oprema grobnog mjesta, način ukopa, pogrebna oprema, organizacija pogreba i 
sl.). 
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Korisnik je dužan dati istinite podatke potrebne za isporuku usluge i to: 

- podatke o grobnom mjestu u koje želi da se obavi ukop; 
- podatke o korisniku grobnog mjesta; 
- podatke o umrloj osobi i 
- podatke o Korisniku usluge. 

 
Članak 10. 

Ukoliko se ne dostavi potpuna dokumentacija i potrebni podaci, osim u slučaju izvanrednih 
okolnosti, Isporučitelj može odgoditi termin održavanja pogreba, u kojem će se slučaju naplatiti 
dodatni troškovi nastali zbog odgode. 

Članak 11. 
Po zaključenju ugovora o isporuci komunalne usluge ukopa pokojnika, Isporučitelj će započeti 
sa pružanjem usluge. 
 

Članak 12. 
Termin ispraćaja i ukopa određuje se redoslijedom podnošenja zahtjeva za ukop, a prema 
raspoloživim terminima. 

Tijekom zimskog računanja vremena ukopi se održavaju radnim danom u vremenu od 09:00h 
do 13:00h. 

Tijekom ljetnog računanja vremena ukopi se održavaju radnim danom u vremenu od 09:00h do 
15:00h. 

Ukopi subotom obavljaju se iznimno i to u vremenu od 09:00h do 13:00h. Za ukope subotom 
cijena usluge ukopa uvećava se za 25%. 

Nedjeljom i praznicima nema ukopa. 

Članak 13. 
U slučaju potrebe za više ukopa, ukopi se raspoređuju za naredni dan. 
 

Članak 14. 
Ukop se vrši na način kako je određeno u ugovoru o isporuci komunalne usluge odnosno u 
zahtjevu iz članka 5. ovih općih uvjeta. 

Ispraćaj i ukop započinje dolaskom rodbine i prijatelja na groblje iz članka 1. ovih Općih uvjeta, 
odnosno u vrijeme u koje je zakazana usluga ukopa. 

Članak 15. 
Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih 
grobnih mjesta, troškove povrata u prijašnje stanje snosi Korisnik. 
 

Članak 16. 
Za ukop u grobno mjesto člana obitelji korisnika grobnog mjesta ili treće osobe potrebna je 
prethodna pisana suglasnost korisnika grobnog mjesta, a u slučaju sukorisništva grobnog mjesta 
suglasnost svih korisnika grobnog mjesta. 

Suglasnost iz prethodnog stavka daje se osobno u službenim prostorijama Isporučitelja ili se 
dostavlja pisanim putem s ovjerenim potpisima svih korisnika grobnog mjesta. 
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Članak 17. 
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi 
nasljednici. 

U slučaju dvojbe oko prava korištenja grobnog mjesta odnosno oko prava na ukop, Isporučitelj 
može izvršiti privremeni ukop umrle osobe. 

Članak 18. 
Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) može se odobriti na zahtjev 
supružnika i djece umrle osobe. Ukoliko su članovi uže obitelji umrli prije osobe za koju se 
traži ekshumacija, zahtjev mogu podnijeti i ostali srodnici prema redoslijedu utvrđenom 
Zakonskim propisima. 
 

Članak 19. 
Svi građevinski radovi na groblju moraju biti izvedeni sukladno odobrenju Isporučitelja, 
važećim propisima i Planu grobnih mjesta.  

Poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se isključivo po nalogu ili prethodnom odobrenju 
Uprave groblja. 

Članak 20. 
Isporučitelj nije odgovoran za štetu nastalu na izgrađenoj opremi i uređajima (nadgrobna ploča, 
spomenik, ograda, ukrasi i slično), kao ni za nastalu krađu (otuđenja) ako za istu nema dokaza 
ili je prouzroči treća osoba. 
 

Članak 21. 
Korisnik komunalne usluge može raskinuti Ugovor o obavljanju komunalne usluge 
podnošenjem Zahtjeva za raskid. 

Korisnik usluge je obvezan nadoknaditi Isporučitelju troškove za sve usluge isporučene do dana 
raskida ugovora, kao i eventualno naknadno nastale troškove povezane sa javnom uslugom. 

 
V   NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE UKOPA 
 

Članak 22. 
Korisnik usluge iz članka 5. Ovih Općih uvjeta snosi troškove za isporučene usluge ukopa 
pokojnika.  

Cijene usluga utvrđene su cjenikom Isporučitelja. Cjenik usluga objavljen je na oglasnoj ploči 
i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge https://komunalno-pisarovina.hr/. 

Članak 23. 
Prilikom ugovaranja usluge ukopa mogu se dogovoriti i pogrebničke usluge koje su definirane 
Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti. Račun za pogrebničke usluge ispostavlja se zajedno s 
računom za uslugu ispraćaja i ukopa. 
 

Članak 24. 
Korisnik usluge dužan je pružanu uslugu platiti po dostavljenom računu do roka dospijeća 
naznačenom u istom. 
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Ako korisnik usluge ne izvrši plaćanje u danim rokovima, Isporučitelj usluge pokrenuti će 
protiv istog odgovarajući postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelom. 

 
VI    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 25. 
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 
muški i ženski rod. 

 
Članak 26. 

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se nakon što Općinsko vijeće Općine Pisarovine na iste da 
prethodnu suglasnost, te stupaju na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu 
jedinice lokalne samouprave. 

 
Članak 27. 

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u službenim novinama Općine Pisarovina, na web stranici Općine 
Pisarovina, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Isporučitelja. 
 
 

      Direktor Društva 
      Mihovil Braim bacc.ing.aedif., v.r. 

  
   
    

 

 

 

 

 

 

 


