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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 31., 33., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 17. 
sjednici, održanoj dana 29. prosinca 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 

o III. izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnim djelatnostima 
 

Članak 1. 
U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/19, 

13/20 i 9/22; dalje u tekstu Odluka), u članku 6., stavku 1. Odluke, iza točke 11. briše se točka 
12. koja glasi: 

 
„12. komunalni linijski prijevoz putnika“ 
 

Članak 2. 
U članku 9., stavku 1., iza broja „8.“ upisuje se riječ „i“ te se iza broja „9.“ briše: 
„i 12.“. 

 
Članak 3. 

U članku 10., stavku 1., iza točke 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi: 
„4. komunalni linijski prijevoz“ 

 
Članak 4. 

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

KLASA: 024-03/22-01/9 
URBROJ: 238-21-1-22-3 
Pisarovina, 29. 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  33. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne 
novine 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22), članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(Narodne novine NN 68/18, 110/18, 32/20) članka 17. Statuta Općine Pisarovina (Službene 
novine Općine Pisarovina broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 
17. sjednici održanoj dana  29.12.2022., donijelo je 

ODLUKU 
o komunalnom linijskom prijevozu putnika 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje komunalni linijski prijevoz putnika na području Općine 
Pisarovina (u daljem tekst: Općina). 

 
Članak 2. 

Komunalni linijski prijevoz putnika je javni cestovni prijevoz putnika na komunalnim 
linijama unutar područja Općine Pisarovina ( u daljem tekstu: javni prijevoz putnika) koji je uz 
jednake uvjete dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga a obavlja se na liniji unutar 
Općine. 
 

Javni prijevoz putnika obavlja se odgovarajućim vozilima, na određenim relacijama, po 
unaprijed utvrđenom voznom redu, a sve u skladu s općim uvjetima isporučitelja usluge i 
posebnim propisima kojima se propisuje komunalna djelatnost linijskog prijevoza putnika.  
 

Članak 3. 
Javni prijevoz putnika obavlja pružatelj usluge na temelju ugovora o povjeravanju 

obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika kojem je prijevoz 
putnika u javnom cestovnom prometu djelatnost i koji je za istu djelatnost registriran kod 
nadležnog suda (u daljnjem tekstu: prijevoznik). 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog 
prijevoza putnika, može se sklopiti na rok koji nije duži od četiri godine. 

Članak 4. 
Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika, te sklapanje, provedba i izmjena 
tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. 

Odluku o početku postupka odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika donosi 
načelnik Općine Pisarovina (u daljem tekstu: Načelnik). 
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Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika provodi Stručno povjerenstvo 
koje imenuje Načelnik Odlukom iz stavka 2. ovog članka. 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te Ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika u ime Općine Pisarovina donosi i sklapa 
Načelnik. 

Članak 5.  
Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika donosi 

isporučitelj komunalne usluge uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Pisarovina 
sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika objavljuju se u 
Službenim novinama Općine Pisarovina i na mrežnoj stranici Općine Pisarovina 
(https://pisarovina.hr/), te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici prijevoznika.   

Članak 6.  
Prijevoznik je dužan osigurati trajno i kvalitetno obavljanje javnog prijevoza putnika te 

poduzimati mjere aktivnosti radi povećanja kvalitete usluge i sigurnosti u javnom prijevozu 
putnika.  
 

II. ZONE I LINIJE 
Članak 7. 

Komunalni linijski prijevoz obavlja se prvenstveno kao putnička linija i dostupan je svim 
korisnicima bez naknade. 

Sredstva za financiranje komunalnog linijskog prijevoza osigurana su u Proračunu 
Općine Pisarovina.  

Putnička linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz između početnog i završnog stajališta, 
uz obvezno zaustavljanje na svim usputnim stajalištima utvrđenim voznim redom.  

Članak 8. 
Linije na kojima se obavlja lokalni linijski prijevoz je Cestari – Mali Žunci – Jagodnjički 

put - Tihi Gaj.  

Članak 9. 
O uspostavljanju, izmjeni i ukidanju linija javnog prijevoza putnika na području Općine 

Pisarovina odlučuje Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na prijedlog Prijevoznika.  

Iznimno od stavka 1. ovog članka za promjene na linijama koje traju kraće od 24 sata 
ne donosi se odluka, već se putnici obavještavaju na odgovarajući način.  

III. VOZNI RED I STAJALIŠTE 

Članak 10. 
Svaka linija javnog prijevoza putnika mora imati vozni red.  

Vozni red utvrđuje općinski načelnik na prijedlog Prijevoznika.  

Vozni red se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Prijevoznika.  

Članak 11. 
Prijevoznik je dužan obavljati javni prijevoz putnika sukladno utvrđenom i objavljenom 

voznom redu.  

Članak 12. 
Vozni red mora sadržavati: 
- naziv Prijevoznika 
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- naziv i broj linije, 
- naziv i redoslijed stajališta sa vremenom prolaska vozila, 
- režim rada linije (radni dan, subota, nedjelja, blagdan i neradni dan), 
- vrijeme polaska i dolaska na početno - završna stajališta, 
- datum početka važenja voznog reda. 

 
Članak 13.  

Stajalište je uređena i označena prometna površina namijenjena za zaustavljanje vozila 
na kojoj se putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili izađu iz vozila. 

Stajališta se određuju u skladu s potrebama prijevoza putnika, uvjetima organizacije 
prometa na određenoj prometnici i tehničkim elementima prometnice sukladno posebnim 
propisima. 
 

Članak 14. 
Lokaciju stajališta uvjetuju prometne potrebe koje ovise o tijekovima pješačkog 

prometa i lokalnim prilikama na terenu te tehničkim elementima ceste i sigurnosti prometa na 
njoj. 

 

Članak 15. 
Prijevoznik postavlja, zamjenjuje i održava prostor za postavljanje prometnih 

informacija i prometne znakove stajališta iz članka 13. ove odluke. 

Prijevoznik je dužan u najkraćem roku ukloniti nedostatke, kvarove i oštećenja prostora 
za postavljanje prometnih informacija i prometnih znakova stajališta, a najkasnije u roku 10 
dana od dana nastanka nedostatka, kvara i oštećenja. 

Članak 16. 
Način ulaska u vozilo i izlaska iz vozila na stajalištima određuje Prijevoznik.  

Ulaz i izlaz putnika dopušten je samo na stajalištu dok je vozilo zaustavljeno, osim u 
slučaju većih zastoja u odvijanju prometa.  

Prije polaska vozila sa stajališta, u tijeku vožnje kao i do zaustavljanja vozila na 
stajalištu sva vrata na vozilu moraju biti zatvorena.  

IV. VOZILA 
Članak 17. 

Vozila kojima se obavlja komunalni linijski prijevoz putnika moraju uz uvjete utvrđene 
propisima o prijevozu u cestovnom prometu, o sigurnosti prometa na cestama, ovom Odlukom 
te drugim odlukama nadležnih tijela Općine Pisarovina, ispunjavati i posebne uvjete koji se 
odnose na izgled, uređaje i opremu vozila. 

Prijevoznik je dužan vozilo isključiti iz prometa ako se tijekom vožnje prostor vozila 
onečisti u tolikoj mjeri da nije moguće nastaviti prijevoz putnika. 

Ako tri dana uzastopno vanjska temperatura padne ispod 5ºC, vozila moraju biti 
zagrijana. 

Članak 18. 
Vozila moraju biti označena brojem linije, nazivom početnog, najmanje jednog 

prolaznog i završnog stajališta na liniji, a minimalno završnog stajališta. 

Vozila moraju na prednjoj strani i na desnoj bočnoj strani imati oznaku relacije vožnje 
ili odredišta i broja linije, a na stražnjoj strani oznaku broja linije. 

Relacija vožnje vozila označava se nazivom početnog i krajnjeg stajališta. 
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Oznake iz stavka 1. ovog članka mogu biti izvedene u obliku natpisnih ploča, pokretnih 
traka ili predočnika (displeja) te zvučne najave. 
 

Članak 19. 
Kad se vozilom ne obavlja javni prijevoz putnika, na vozilu se mora postaviti 

odgovarajuća oznaka (garaža, slobodan prijevoz, pokusna vožnja i slično). 

V . PRIJEVOZ  
Članak 20. 

Prijevoznik je dužan obavljati prijevoz po utvrđenom i objavljenom voznom redu. 

Smetnje nastale zbog više sile ili krivnjom trećih osoba na koje Prijevoznik ne može 
utjecati, niti ih spriječiti, smatraju se opravdanim razlogom za odstupanje od obveza iz stavka 
1. ovog članka.  

 
 

Članak 21. 
U slučaju zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu Prijevoznik je dužan u što kraćem 

roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski 
prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugih prijevoznika. 

Prijevoznik je dužan pravodobno obavijestiti građane o obustavi prijevoza i načinu 
osiguranja zamjenskog prijevoza putem sredstava javnog informiranja. 

Članak 22. 
Način ulaska putnika u vozilo i izlaska iz vozila propisuje prijevoznik. 

Članak 23. 
Prijevoznik je dužan u vozilu označiti minimalno jedno mjesto za trudnice i invalidne 

osobe. 

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno mjesto. 

Prilikom ulaska u vozilu i zauzimanje mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne 
osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.  
 

Članak 24. 
Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima svoje linije, a ulaženje i izlaženje 

putnika je dopušteno samo na stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja. 

Iznimno, vozač vozila nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima svoje linije ako u 
vozilu nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika. 

Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s otvorenim vratima. 

Članak 25. 
Vozač je dužan za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika uljudno se odnositi 

prema putnicima. 

Članak 26. 
Vozač je dužan za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću. 

Izgled službene odjeće određuje prijevoznik. 

Članak 27. 
Vozilom javnog prijevoza putnika ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim 

ponašanjem i prtljagom koju unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika, te osoba mlađa 
od 6 godina bez pratnje odrasle osobe. 
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Članak 28. 
Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku 

opremu (skije, pribor za ribolov i slično) i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima 
ne ugrožava sigurnost putnika. 

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi. 

Prtljagu iz stavka 1. ovog članka potrebno je smjestiti u prostoru vozila gdje najmanje 
smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika.  

S predmetima nađenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama 
propisa o nađenim stvarima. 

Članak 29. 
Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje i 

imovinu putnika i vozača. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, dozvoljeno je pripadnicima policije i hrvatske vojske 
kada obavljaju službene zadatke unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza putnika 
sukladno posebnim propisima. 

Članak 30. 
Putnicima je zabranjeno: 

- unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama ove Odluke; 
- ometati vozače i druge ovlaštene djelatnike prijevoznika u obavljanju službe; 
- uznemiravati ostale putnike; 
- bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake; 
- konzumirati hranu, alkohol ili pušiti u vozilu; 
- zadržavati se u vozilu na mjestima gdje se ometa ulaz i izlaz iz vozila ili onemogućava 

smještaj putnika u vozilu; 
- ulaziti u vozilo kad vozač vozila objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već 

popunjeno; 
- onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata; 
- ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu 

vozila; 
- ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge 

putnike. 

Vozač vozila dužan je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1. 
ovog članka, a ukoliko unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, vozač će od putnika 
zatražiti da napusti vozilo. 

Članak 31. 
Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti pse vodiče, osobe u invalidskim kolicima 

rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja terapijskog psa a treneri 
pasa pse u školovanju. U vozilo se smije uvesti i pas/štenac na socijalizaciju u obitelji. 

Psi iz stavka 1. ovog članka moraju nositi službenu ormu. 

Članak 32. 
Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca u odgovarajućim ručnim transportnim kutijama. 

Putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca. 

Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i sam 
će nadoknaditi štetu koju kućni ljubimac nanese drugim putnicima u vozilu ili onečisti vozilo 
tako da se vozilo mora povući u spremište na čišćenje. 
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Članak 33. 
Putnik iz članka 31. ove Odluke dužan je: 

- ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se na prednjem dijelu vozila; 
- nositi pribor za čišćenje fekalija; 
- očisti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac onečisti. 

VI. NADZOR 
  

Članak 34.  
Nadzor nad primjenom ove odluke provodi komunalni redar. 

U provođenju nadzora, tijelo iz stavka 1. ovog članka je ovlašteno naložiti mjere radi 
otklanjanja nedostataka uočenih pri obavljanju nadzora i pokrenuti odgovarajući postupak 

VII. NOVČANE KAZNE 

Članak 35. 
Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 eura kaznit će se za prekršaj prijevoznik ako: 

- se ne pridržava utvrđenog i objavljenog voznog reda sukladno članku 10 ove Odluke; 
- ne postavlja, zamjenjuje i ne održava prometne znakove i prostor za prometne 

informacije (članak 15. stavak 1. ove Odluke); 
- ne ukloni u najkraćem roku nedostatke, kvarove i oštećenja prostora za postavljanje 

prometnih informacija i prometnih znakova stajališta (članak 15. stavak 2. ove Odluke); 
- postupa suprotno članku 16. ove Odluke; 
- postupa suprotno članku 17. ove Odluke; 
- postupa suprotno članku 18. ove Odluke; 
- vozilo nje označeno sukladno članku 19. ove Odluke; 
- u vozilu nema označeno minimalno jedno mjesto za trudnice i invalidne osobe (članak 

23. stavak 1. ove Odluke); 
- ne postupa sukladno članku 24. ove Odluke; 
- postupa suprotno članku 25. ove Odluke; 
- vozač za vrijeme obavljanje službe ne nosi službenu odjeću (članak 26. stavak 1. ove 

Odluke); 
- u vozilo primi na prijevoz osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje 

unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika, te osobe mlađe od 6 godina bez pratnje 
odrasle osobe (članak 27 ove Odluke); 

Novčanom kaznom od 25,00 do 250,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u prijevozniku 
koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

Članak 36. 
Novčanom kaznom od 25,00 do 50,00 eura kaznit će se za prekršaj putnik ako:  

- postupi suprotno članku 23. stavak 2. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 28. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 29. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 30. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 31. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 32. ove Odluke; 
- postupi suprotno članku 33. ove Odluke; 
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 37. 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o javnom lokalnom 

linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Općine Pisarovina (Službene 
novine općine Pisarovina, broj 1/15). 

Članak 38. 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama 

Općine Pisarovina.  
  
KLASA: 024-03/22-01/9 
URBROJ: 238-21-1-22-4 
Pisarovina, 29.12.2022. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
10 451 Pisarovina 

 
Pisarovina, 07.11.2022. godine  

 

ANALIZA I VREDNOVANJE UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA U 

2021. GODINI 

 

Studeni, 2022. godine. 

1. UVOD 

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Pisarovina, podrazumijeva analiziranje postojeće situacije o načinu upravljanja i 
korištenja komunalne infrastrukture radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja, utvrđivanja i 
rješavanja problema u vezi s upravljanjem i korištenjem te utvrđivanja načina na koji se 
upravljanje komunalnom infrastrukturom može unaprijediti. 

Analizom se obuhvaćaju komunalne djelatnosti, objekti površine i naprave na području Općine 
Pisarovina kroz koje se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, a to su:  

1. održavanje nerazvrstanih cesta 
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
4. održavanje javnih zelenih površina 
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja 
7. održavanje čistoće javnih površina 
8. održavanje javne rasvjete. 

 
Općina Pisarovina i to Općinsko vijeće donijelo je Program gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Pisarovina za 2021. godinu ( „Službene novine 
Općine Pisarovina“ br. 15/20, 8/21 i 17/21) te Program održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Pisarovina za 2021. godine („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 1/20, 
8/21 i 17/21). Dana 03. svibnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 12. 
sjednici, usvojilo je Izvješće o stanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Pisarovina za 2021. godinu („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 5/22) te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na  
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području Općine Pisarovina za 2021. godinu („Službene novine Općine Pisarovina“ 5/22) a koji 
predstavljaju temelj i polaznu točku za analizu i vrednovanje.  

Ovom analizom i vrednovanjem učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture 
utvrdit će se stanje te kriteriji i pokazatelji učinkovitosti za pojedine komunalne djelatnosti 
jednako kao i cilj koji se istim želi postići uz navođenje uočenih problema, poduzetih koraka 
za rješavanje nastalih problema te prijedloga za poboljšanje provedbe navedenih aktivnosti. 
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2. PRIKAZ, ANALIZA  I VREDNOVANJA UČINAKA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODRUČJU OPĆINE PISAROVINA 

RB. 
Naziv 

komunalne 
djelatnosti 

Cilj koji se želi postići 
upravljanjem / 

korištenjem 

Kriteriji i pokazatelji 
učinkovitosti 

Uočeni problem 
Poduzeti koraci/mjere za rješenje 

problema 
Prijedlog/mjere za 

poboljšanje djelatnosti 

1. 

O
dr

ža
va

nj
e 

ne
ra

zv
rs

ta
ni

h 
ce

st
a Održavanje prohodnosti i 

tehničke ispravnosti cesta i 
prometne sigurnosti na 

njima (redovito 
održavanje), kao i 

mjestimičnog poboljšanja 
elemenata ceste, 

osiguravanja sigurnosti i 
trajnosti ceste i cestovnih 

objekata i povećanja 
sigurnosti prometa 

(izvanredno održavanje) 

Izgradnja novih i 
rekonstrukcija postojećih 
prometnica. Asfaltiranje 
postojećih makadamskih 

prometnica. Uređenje 
poljskih zemljanih puteva 

u makadamske poljske 
prometnice. Održavanje 

makadamskih prometnica. 

Potreba za izvođenjem 
radova asfaltiranja na 

nerazvrstanim cestama 
pojačane prometnosti, 
nužne sanacije kofera 

koje ugrožavaju 
bezbjednost te potreba za 

sanacijama klizišta i 
izgradnjom postojećih 

šumskih puteva. 

Izvedeni radovi asfaltiranja na 
područjima: Bregana Pisarovinska – 
Žeravice (1300 m'), Bratina – Pintari 

(330 m'). 

Sanirani koferi na područjima: 
Bregana Pisarovinska, Miokovići – 
Bradaći – Šeteki, te Selsko Brdo – 

Tomići. 

Sanirano klizište u Kupskoj ulici. 

U skladu sa dostupnim te 
osiguranim sredstvima 

povećati 
izgradnju/rekonstrukciju cesta 

te sanaciju kofera koji 
ugrožavaju/otežavaju 

prometovanje.  

Planirati izgradnju poljskih te 
šumskih puteva. 

Nužna Izgradnja mosta na 
kanalu Znanovit. 

2. 

O
dr

ža
va

nj
e 

ja
vn

ih
 p

ov
rš

in
a 

na
 

ko
ji

m
a 

ni
je

 d
op

uš
te

n 
pr

om
et

 
m

ot
or

ni
m

 v
oz

il
im

a 

Održavanje i popravci tih 
površina kojima se 
osigurava njihova 

funkcionalna ispravnost 

Sanacija i održavanje 
postojećih šetnica, 
nogostupa i drugih 

pješačkih javnih površina, 
te uređenje istih u skladu 

sa tehničkim uvjetima 
izgradnje. 

Nedovoljna pješačka 
povezanost, nedostatak 

pješačkih staza uz 
prometnice i unutar 
naselja te nedostatak 

šetnica. 

Izgradnja nogostupa na području 
Bratine (390 m') 

U skladu sa 
dostupnim/osiguranim 

sredstvima pojačati izgradnju 
nogostupa sa prioritetom na 

području Pisarovine te Donje 
Kupčine.  
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3. 

O
dr

ža
va

nj
e 

gr
ađ

ev
in

a,
 u

re
đa

ja
 i 

pr
ed

m
et

a 
ja

vn
e 

na
m

je
ne

 

Održavanje, popravci i 
čišćenje građevina, uređaja 
i predmeta javne namjene. 

Pojačani nadzor nad 
objektima i predmetima 

javne namjene. 
Učinkovitost mjerljiva u 

broju nadzora – pregleda i 
izvedenih radova 

održavanja ili zamjena i 
dopuna u toku godine ili 

postavljenih novih naprava 
i postava na javnim 

mjestima. 

Uništavanje objekata i 
naprava, vandalizmom, 
korištenjem i vanjskim 
utjecajima. Potreba za 

pojačanim video 
nadzorom 

Potreba za 
izgradnjom/dogradnjom 
autobusnih čekaonica. 

Dogradnja i 
modernizacija dječjeg 
vrtića čiji je osnivač 

Izgradnja autobusnih čekaonica u 
Dvoranci-Vodopije u vidu 

postavljanja autobusnih čekaonica.  

Dogradnja dječjeg vrtića „Potočić 
Pisarovina“ kroz izradu projektne 
dokumentacije i kupnju zemljišta. 

Postavljanje video nadzora općinskih 
objekata.  

 

Osigurati redovito održavanje 
i kontrolu. 

Planirati adaptaciju drugih 
građevina javne namjene 
poput društvenih domova.  

Nastaviti dogradnju dječjeg 
vrtića „Potočić Pisarovina“.  

4. 

O
dr

ža
va

nj
e 

ze
le

ni
h 

po
vr

ši
na

 

Košnja, obrezivanje i 
sakupljanje biološkog 
otpada s javnih zelenih 

površina, obnova, 
održavanje i njega drveća, 
ukrasnog grmlja i drugog 

bilja, popločenih i 
nasipanih površina u 

parkovima, opreme na 
dječjim igralištima, 

fitosanitarna zaštita bilja i 
biljnog materijala za 

potrebe održavanja i drugi 
poslovi potrebni za 

održavanje tih površina. 

Košenje trave, uklanjanje 
korova, prskanje protiv 

korova, orezivanje 
ukrasnog bilja, pranje, 
pločnika, zaštita bilja 
prskanjem. Zamjena 

dotrajalih naprava dječjih 
igrališta. 

Nedovoljna ili zastarjela 
oprema. 

Ne zadovoljavajuće 
hortikulturno uređenje 

lokaliteta. 

Nedovoljno, njegovanje, 
obrezivanje, obnavljanje  

postojećih nasada. 

Izgradnja zelene infrastrukture u 
Poduzetničkoj zoni Pisarovina. 

Nabava nove opreme dječjih 
igrališta, klupa i sjenica za 

odmor. 

Pojačano održavanje i 
njegovanje  travnjaka, 
zatečenog drvenastog 

sortimenta, ukrasnog bilja i 
grmlja te sadnja 

jednogodišnjeg ukrasnog 
cvijeća u naseljima. 

Zapošljavanje sezonskih 
radnika na održavanju ili 

prijava na mjera kao što su 
Javni radovi. 
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5. 

O
dr

ža
va

nj
e 

gr
ob

lj
a 

 
Održavanje prostora i 
zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa 
pokojnika te uređivanje 
putova, zelenih i drugih 
površina unutar groblja. 

Redovito održavanje 
(košnja) travnatih površina 

i zakorovljenih površina 
groblja, održavanje staza 

na groblju, održavanje 
ukrasnog bilja opločnika.  

Nema uočenih problema 
Redovito održavanje, košnja trave, 
orezivanje ukrasnog bilja, prskanje 

korova, pranje opločnika.  
Nema 

6.  

O
dr

ža
va

nj
e 

či
st

oć
e 

ja
vn

ih
 p

ov
rš

in
a 

Čišćenje površina javne 
namjene, postavljanje i 

čišćenje košarica za 
otpatke i uklanjanje otpada 

koje je nepoznata osoba 
odbacila na javnu površinu 

ili zemljište u vlasništvu 
jedinice lokalne 

samouprave 

Redovito održavanje 
javnih zelenih površina, 
njega drveća i ukrasnog 
bilja u parku i dječjem 
igralištu, održavanje 
popločenih površina 

Nepropisno odložen 
komunalni ili glomazni 

otpad na javne i privatne 
površine i uz zelene 

otoke. 

Nepropisno odložen 
komunalni otpad u 

spremnike bez 
selektiranja. 

Osigurano redovno čišćenje 
pražnjenje spremnika i kontrola 

lokaliteta i naprava za prikupljanje 
otpada. 

Pojačani nadzor javnih 
površina. Edukacije djece i 

stanovnika. 

6. 

O
dr

ža
va

nj
e 

ja
vn

e 
ra

sv
je

te
 

Upravljanje i održavanje 
instalacija javne rasvjete, 
uključujući podmirivanje 

troškova električne 
energije, za rasvjetljavanje 

površina javne namjene 

Obnova javne rasvjete – 
zamjena rasvjetnih tijela. 

U 2022. g. planira se 
postavljanje novih 

svjetiljki javne rasvjete 
ovisno o potrebama 

mještana 

Nedostatak javne 
rasvjete u naseljima sa 

malim brojem stanovnika 
udaljenim od općinskog 

centra i velikom 
disperzijom objekata. 

Nedostatak sredstava za 
dopunu mreže novim 
rasvjetnim tijelima. 

Provođenje redovitog održavanja 
javne rasvjete u vidu zamjene 

rasvjetnih tijela. 

Izgradnja javne rasvjete na 
Parkiralištu (225 m), Cesti C4 (680 
m), Cesti Jug (900m), Cesti 5 (200 

m), Cesti 2 (200 m) te Gospodarskoj 
ulici (620 m). 

Pratiti i planirati proširenje 
mreže sukladno novoj 

izgradnji. 

Pronalaženje drugih rješenja 
za udaljena, raspršena i rijetko 

naseljena naselja kroz 
postavljanje solarnih tijela 

javne rasvjete. 
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Iz navedenih aktivnosti vidljivo je da se sukladno financijskim mogućnostima, Planovima i Programima održavanja i gradnje komunalne 
infrastrukture, kao i zaprimljenim prijavama građana na uočene probleme u prostoru rješavaju problemi i otklanjaju nedostaci na komunalnoj 
infrastrukturi Općine Pisarovina. Isto je poduzimano i sukladno utvrđenim kriterijima i pokazateljima učinkovitijeg upravljanja. U narednom 
periodu nastavit će se sa poboljšanjem upravljanja komunalnom infrastrukturom i uključivanjem javnosti u uočavanje i definiranje problema u 
zajednici te njihovo učinkovito i zadovoljavajuće otklanjanje, kako bi se pozitivno utjecalo na  unapređenje životnog standarda stanovnika i ugodan 
život i boravak na području Općine Pisarovina. 
 
 
              OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                        Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju čl. 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/2018, 
3/2020, 1/2021) Općinski načelnik Općine Pisarovina Tomo Kovačić, dana 04. studenog 2022. 
godine donosi slijedeću 
 

O D L U K U 
o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na 

području Općine Pisarovina  
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i pokazatelji za učinkovito upravljanje komunalnom 
infrastrukturom na području Općine Pisarovina a sukladno načelima komunalnog 
gospodarstva iz članka 4. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 
110/18 i 32/20). 

 
Članak 2. 

Utvrđivanje kriterija i pokazatelja iz članka 1 ove Odluke obuhvaća komunalne djelatnosti, 
objekte površine i naprave na području Općine Pisarovina kojima se osigurava učinkovito 
upravljanje komunalnom infrastrukturom, a to su:  

9. održavanje nerazvrstanih cesta 
10. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
11. održavanje javnih zelenih površina 
12. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 
13. održavanje groblja  
14. održavanje čistoće javnih površina 
15. održavanje javne rasvjete. 

Članak 3. 
Osnovni pokazatelji učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture,  iz članka 2. ove 
Odluke sadrže: 

1. Naziv komunalne djelatnosti 
2. Cilj koji se želi postići upravljanjem/korištenjem 
3. Kriteriji i pokazatelji učinkovitosti 
4. Uočeni problemi 
5. Poduzeti koraci/mjere za rješenje problema 
6. Prijedlog/mjere za poboljšanje aktivnosti 

 
 

Članak 4. 
Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području 
Općine Pisarovina, sukladno ovoj Odluci, provest će se u tekućoj godini za godinu koja joj 
prethodi. 
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Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

KLASA: 363-06/22-01/4 
URBROJ: 238-21-2-22-1 
Pisarovina, 04. studenog 2022. godine 

 
OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

 
Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 
40. Statuta Općine  Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), 
Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 14. studenog 2022. godine, utvrđuje 

 
 

Izmjene i dopune 
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina  

za 2022. godinu 
 

 
Članak 1. 

U Planu prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina (Službene 
novine Općine Pisarovina br. 2/22; dalje u tekstu: Plan prijma), članak 5. mijenja se i glasi: 

„U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina, sukladno predviđenim 
financijskim  sredstvima u Proračunu Općine Pisarovina za 2022. godinu, a zbog odlaska u 
starosnu mirovinu sadašnjeg komunalnog redara, planira se prijam 1 komunalnog redara u 
službu.“ 
 
 

Članak 2. 
 U Planu prijma mijenja se točka 6. tabličnog prikaza Plana prijma u službu u Općinu 
Pisarovina na sljedeći način: 
 

 

6. 

 

Komunalni redar 

 

 

SSS tehničke 
struke 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 
 

Članak 3. 
Ove izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će 

se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA: 112-02/21-20/2 
URBROJ: 238-21-2-22-2 
Pisarovina, 14. studeni 2022. godine 

OPĆINSKI   NAČELNIK 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

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

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 
40. Statuta Općine  Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), 
Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 28. prosinca 2022. godine, utvrđuje 

 
 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina  
za 2023. godinu 

 
 

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

Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina za 2023. godinu. 
 
 

Članak 2. 
 Plan prijma sadrži:  

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

- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2023.g.  
- potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2023.g.  

 
 

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

Pisarovina, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2023. godinu i 
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2023. godinu naveden je u tablici, 
koja je sastavni dio ovoga Plana. 

 
Članak 4. 

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

 
Članak 5. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pisarovina, sukladno predviđenim 
financijskim  sredstvima u Proračunu Općine Pisarovina za 2023. godinu ne planira se prijam 
u službu. 
 

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

novinama Općine Pisarovina“. 
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KLASA:112-02/22-20/2 
URBROJ:238-21-2-22-1 
Pisarovina, 28. prosinca 2022. godine 
 

OPĆINSKI   NAČELNIK 
 

 
Tomo Kovačić, v.r. 

 
 
 

TABLICA PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU PISAROVINA  

R.br. Radno mjesto Stručna 
sprema 

Broj 
radnih 
mjesta 

Stvarno stanje  
popunjenosti 
radnih mjesta 
na dan 
31.12.2022.g. 

Potreban br. 
služb. i namj. 
u 2023. g. 

Potreban 
br. 
vježbe-
nika 

 

1. 

 

Pročelnik 

 

 

VSS-magistar 
prava 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2. 

 

Savjetnik  

 

VSS-magistar 
prava 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3. 

 

 

Stručni suradnik 

 

Sveučilišni ili 
stručni 
prvostupnik 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4. 

 

Administrativni 
tajnik 

 

 

SSS upravne ili 
ekonomske 
struke 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

5. 

 

Knjigovodstveni 
operator 

 

 

SSS 
ekonomske 
struke 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 
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6. 

 

Komunalni redar 

 

 

SSS tehničke 
struke 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

7. 

 

Čistačica 

 

 

NKV 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 

Na temelju članka 11., stavka 5. i stavka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama  
(„Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine 
Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 29. 
prosinca 2022. godine, donio je 

P L A N 

savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina u 2023. godini 

I. 

Donosi se Plan savjetovanja s javnošću Općine Pisarovina u 2023. godini (u daljnjem 
tekstu: Plan), a koji sadrži podatke o nazivu akta za koji se provodi savjetovanje, nositelju 
izrade nacrta akta, očekivanom vremenu donošenja akta, okvirnom vremenu provedbe  
internetskog savjetovanja, ostalim predviđenim načinima provedbe savjetovanja/očekivano 
vrijeme (javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom 
poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i dr.) te donositelju akta, i to kako slijedi: 

R. 
br. 

Naziv akta ili dokumenta Nositelj izrade 
nacrta 
prijedloga akta 

Očekivano 
vrijeme 
donošenja 
akta 

Okvirno 
vrijeme 
provedbe 
internetskog 
savjetovanja 

Donositelj 
akta 

1. Strategija upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Pisarovina 

Općinski 
načelnik 

I. tromjesečje 
2023. 

30 dana Općinsko 
vijeće 

2. I. izmjene i dopune Proračuna 
Općine Pisarovina za 2023. godinu 

Općinski 
načelnik 

II. 
tromjesečje 

2023. 

15 dana Općinsko 
vijeće 

3. Proračun Općine Pisarovina za 2024. 
godinu s projekcijama za 2025. i 
2026. godinu 

Općinski 
načelnik 

IV. 
tromjesečje 

2023. 

15 dana Općinsko 
vijeće 

4. II. izmjene i dopune Proračuna 
Općine Pisarovina za 2023.godinu 

Općinski 
načelnik 

IV. 
tromjesečje 

2023. 

15 dana Općinsko 
vijeće 
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5. Odluka o komunalnim djelatnostima 
na području Općine Pisarovina 

Općinski 
načelnik 

III. 
tromjesečje 

2023. 

30 dana  Općinsko 
vijeće 

6. Plan upravljanja nekretninama u 
vlasništvu Općine Pisarovina za 
2024.g. 

Općinski 
načelnik 

IV. 
tromjesečje 

2023. 

30 dana Općinsko 
vijeće 

 

II. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina za provođenje savjetovanja s 
javnošću sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 
broj 25/13 i 85/15), Priručnika za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave od 2016. godine i Statuta Općine Pisarovina, a na temelju 
ovog Plana. 

 

III. 

Ako se tijekom godine ukaže potreba za izradom akta, koji nije predviđen ovim Planom 
u za koji se prije donošenja, sukladno odredbama Zakona i pravu na pristup informacijama, 
provodi postupak savjetovanja s javnošću, Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina provest 
će postupak savjetovanja s javnošću, sukladno točki II. ovog Plana. 

 

IV. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,  a objaviti će se na web stranici Općine 
Pisarovina www.pisarovina.hr. 

KLASA: 008-02/22-01/1 
URBROJ:238-21-2-22-1 
 Pisarovina, 29. prosinca 2022. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Tomo Kovačić, v.r. 
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Godina: 2023. 

 

 Na temelju odredaba Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21) te članka 7. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 8/15), Općinski načelnik Općine Pisarovina dana 29. prosinca 2022. godine, donosi  

Godišnji plan natječaja/javnih poziva  u 2023. godini 
za financiranja projekata i programa koje provode udruge  

na području Općine Pisarovina iz sredstava proračuna Općine Pisarovina 
 

I. 
Utvrđuje se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekta/manifestacija udruga iz proračuna Općine Pisarovina za 2023. 

godinu: 
 

R. br. Naziv natječaja -  područje  
Okvirni datum 

objave natječaja  
Ukupna vrijednost natječaja 

(EUR) 

Financijska 
podrška se 

ostvaruje na rok 
od 

Napomena 

1. 

Javni poziv za sufinanciranje javnih 
potreba u kulturi - kultura 

4 tromjesečje 2023. 
godine 

16.000,00 EUR  jedna godina 

Sukladno Zakonu o 
kulturnim vijećima i 
financiranju javnih 
potreba u kulturi 

(„Narodne novine“, 
broj 83/22) 

2. 

Javni poziv za sufinanciranje javnih 
potreba u socijalnoj skrbi – socijalna skrb   

1 tromjesečje 2023. 
godine 

10.700,00 EUR  jedna godina  

3. 

Javni poziv za sufinanciranje javnih 
potreba iz ostalih društvenih područja  

1 tromjesečje 2023. 
godine 

8.800,00 EUR  jedna godina  
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II. 

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja za odobravanje nefinancijske podrške u nekretninama udrugama i političkim strankama za 2023. godinu: 

R. br. Naziv natječaja -  područje  
Okvirni datum 

objave natječaja  
Podaci o nekretninama Područje djelovanja 

1. 

Javni poziv za dodjelu na privremeno  
korištenje nekretnina u vlasništvu Općine 
Pisarovina udrugama 

1 tromjesečje 2023. 
godine 

- Prostorije u 
staroj zgradi 
Općine 
Pisarovina, 
Trg Stjepana 
Radića 13 i  
 
- prostorije u 
„Staroj 
školi“, I.G. 
Kovačića 

 

Udrugama koje djeluju na 
području Općine Pisarovina, 

koje su osnovane bez namjere 
stjecanja dobiti ili drugih 
gospodarsko procjenjivih 

koristi, za rad i provođenje 
programa i aktivnosti 

III. 

Ovaj Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Pisarovina za 2023. godinu objaviti će se u Službenim novinama i na internetskim stranicama Općine 
Pisarovina. 

KLASA:402-02/22-01/6 
URBROJ:238-21-2-22-1 
U Pisarovini, 29. prosinca 2022. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

KLASA: 024-05/22-01/4 
URBROJ: 238-21-2-22-1 
Pisarovina, 30.12.2022. godine 
 

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA  
NA SAJMIŠTU U PISAROVINI 

I. TRŽIŠNI DIO  

Mjesto za prodaju na malo poljoprivrednih proizvoda (klupa, kola, kamion s 
poljoprivrednim proizvodima) 

2,00 EUR/m' 

Ugostiteljske usluge (kotlovina, pečenice, piće)  3,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju voćnih i trsnih sadnica 2,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju borova, vijenaca, cvijeća i svijeća 3,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju igračaka, tekstila i potrepština 3,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju voća i povrća (štand) 3,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju rabljene robe u malim količinama 2,00 EUR/m' 
Mjesto za prodaju gore navedenog po sklopljenim ugovorima (dubine 4 m') 
mjesečno 

9,00 EUR/m' 

 

II. STOČNI DIO 

Krupna stoka 4,00 EUR/m' 
Telad 3,00 EUR/m' 
Svinje, koze, ovce 1,50 EUR/m' 
Odojci, jarići i janjići 1,00 EUR/m' 
Perad 0,50 EUR/m' 

 

III. VAGANJE 

Vaganje krupne stoke 2,00 EUR/m' 
Vaganje teladi i svinja 1,50 EUR/m' 
Vaganje odojaka, jarića i janjića (do 30 kg/kom) 1,00 EUR/m' 
Vaganje odojaka, jarića i janjića ( grupno 3-10 kom) 2,00 EUR/m' 

 

IV. VAGANJE 

Parkiranje osobnih vozila, traktora i kombija (za posjetitelje sajma) 1,00 EUR/m' 
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V. KAZNENE ODREDBE 

Korisnik prodajnog prostora na sajmu prilikom kontrole dužan je pokazati potvrdu 
(blok) o plaćenoj placovini ili ugovor o zakupu prodajnog prostora. 

Novčana kazna za korisnika prostora bez potvrde (bloka) o plaćenoj placovini ili bez 
ugovora o zakupu (na licu mjesta) iznosi 30,00 EUR.  

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Cjenik primjenjuje se od dana: 01.01.2023. godine 

Danom primjene ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik komunalnih usluga na sajmištu u 
Pisarovini (KLASA: 022-05/05-01/12, URBROJ: 238-21-02-05-6) od dana 13.10.2005. 
godine. 

 

   OPĆINA PISAROVINA 
                    NAČELNIK  

        Tomo Kovačić, v.r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
28 

             
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
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 01. 
prosinca 2022. godine slijedeću  
 

O D L U K U 
o dodjeli stipendija u školskoj godini 2022./2023. 

 
I. 

 
 Utvrđuje se da su prema raspisanom natječaju od dana 11. listopada 2022. 
godine za dodjelu stipendija za školsku godinu 2022/2023., nije zaprimljen niti jedan 
novi zahtjev za stipendije ali je zaprimljeno 6 zahtjeva za produljenje stipendiranja 
učenika i studenata.  
 

II. 
 
 Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je prijedlog liste kandidata i 
konačnu listu kandidata za dodjelu ukupno 5 stipendija u školskoj god. 2022/2023., i 
to 3 stipendije za učenike i 2 stipendije za studente.  
  

III. 
 
 Kao potpora za redovno školovanje u školskoj godini 2022/2023., dodjeljuju 
se stipendije redovnim učenicima srednjih škola i studentima kako slijedi: 
 
 
           I.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA: 
 
     1).  VALERIJA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 85, učenica 4. razreda Obrtničke 
škole za osobne usluge u Zagrebu 
     2).  MIHAELA MRVAC, Pisarovina, Lijevo Sredičko, Topolnjakova ul. 10, učenica 
4. razreda Škole za cestovni promet u Zagrebu, 
     3). DAVID ŠANDOR, Pisarovina, Gorica Jamnička 56, učenik 3. razreda 
Geodetske tehničke škole u Zagrebu. 
 
       II.  STUDENTI: 
 
      1). MATEA SAČERIĆ, Pisarovina, Lučelnica 6, student 3. godine Zdravstvenog 
veleučilišta u Zagrebu,     
      2). MONIKA BOŽURIĆ, Pisarovina, Lučelnica 90, student 4. godine Učiteljskog 
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.  
 

 



 

 
29 

 
IV. 

 
 Mjesečna stipendija iznosi 600,00 kn (79,63 eur) za učenike i 800,00 kn 
(106,18) za studente, a isplaćuje se za razdoblje od 01.09.2022. – 30.06.2023. 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: 604-01/21-01/1 
URBROJ: 238-21-2-22-5 
Pisarovina, 01. prosinac 2022. 
 
 
       OPĆINA PISAROVINA 
     POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA 
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Vode  Pisarovina d.o.o. 
Pisarovina. Trg hrvatskih velikana 1 
OIB: 75999696999 

         

Sukladno čl. 428., st.3  Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 
68/13, 110/15, 40/19 i 34/22) , čl. 15. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva Vode 
Pisarovina d.o.o. (od dana 24.04.2018.) i članku 23. stavak 2. i 3. Zakona o vodnim 
uslugama (NN 66/19) Skupština Društva na  6. redovnoj skupštini održanoj dana 
29.12.2022. godine, donijela je 
 

ODLUKU 

O DONOŠENJU POSLOVNOG PLANA ZA 2023. GODINU   

 

Članak 1. 

Donosi se  Poslovni plan Vode Pisarovina d.o.o. za 2023. godinu sa svim 
pripadajućim prilozima.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u Službenim 
novinama Općine Pisarovina i na službenoj internetskoj stranici društva www.vode-
pisarovina.hr . 

 

U Pisarovini,  29.12.2022. godine. 

       

 

                                                                    PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

 

                                                                                Tomo Smolković, v.r. 

 

 

 


