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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

                                    

OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 63., st.5. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ i članka 
17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 06. veljače 2023. 
godine daje sljedeće 

OČITOVANJE 
o osnovici za obračun plaće radnika  

u Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“ 
 
 

I. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina kao osnivač, prihvaća da osnovica za obračun 
plaće radnika Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ iznosi 869,62 eura, kao što je to utvrđeno na  
15. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, održanoj dana 01. veljače 2023. 
godine. 

II. 

Ovo Očitovanje stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Pisarovina“. 

KLASA: 024-03/23-01/1 
URBROJ: 238-21-1-23-3 
Pisarovina, 06. veljače 2023. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 

Na temelju članka 96. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) 
te članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 
3/20 i 1/21), Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 02. veljače 2023. godine donosi:  

O D L U K U 
o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima  

na vatrogasnim intervencijama 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se visina i uvjeti naknade za dobrovoljne vatrogasce kad 
sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Općine Pisarovina (u daljem tekstu: 
vatrogasne intervencije). 

Članak 2. 
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj 

intervenciji na području Općine Pisarovina za vrijeme radnog vremena, ostvaruju sva prava 
iz radnog odnosa, a poslodavac od Općine Pisarovina ostvaruje pravo na povrat plaće koju 
je isplatio.  

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnoj 
intervenciji na području Općine Pisarovina poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 
četiri sata, imaju pravo na naknadu u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na 
intervenciji od Općine Pisarovina. 

Poslodavac je dužan Općini Pisarovina podnijeti zahtjev za naknadu plaće iz stavka 
1. ovog članka u roku od 30 dana od dana kada su dobrovoljni vatrogasci bili angažirani, s 
priloženim obračunom isplaćene plaće za mjesec u kojem su angažirani dobrovoljni 
vatrogasci te potvrdom o angažiranju dobrovoljnih vatrogasaca koju izdaje Dobrovoljno 
vatrogasno društvo sukladno zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika, a isplatna 
lista odnosno obračun isplaćene plaće mora biti izrađen sukladno potvrdi o angažiranju. 

Pisani zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se pojedinačno za svakog dobrovoljnog 
vatrogasca. 

Članak 3. 
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada sudjeluju na vatrogasnoj 

intervenciji ili vatrogasnoj vježbi na području Općine Pisarovina, imaju pravo na naknadu od 
Općine Pisarovina. 

Pravo na isplatu naknade iz stavka 1.ovog članka ostvaruje se temeljem obrazloženog 
i dokumentiranog zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva, uz koji se za svakog 
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dobrovoljnog vatrogasca koji je sudjelovao u vatrogasnim intervencijama prilaže potvrda o 
vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne intervencije ili vježbe, te potvrda Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje o statusu nezaposlenosti koja ne smije biti starija od 10 (deset) dana od 
dana vatrogasne intervencije odnosno vježbe. 

Zahtjev za naknadu iz prethodnog stavka podnosi se Općini Pisarovina najkasnije u 
roku od 30 dana od završetka vatrogasne intervencije. 

Članak 4. 
Visina naknade iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavka 1. ove Odluke ne može biti 

manja od prosječne naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca u Republici 
Hrvatskoj. 

Naknada iz prethodnog stavka određuje se na osnovu prosječne mjesečne naknade 
za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe sa područja 
Zagrebačke županije u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu intervencije, 
podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene sa brojem sati provedenih u 
vatrogasnoj intervenciji.   

Obračunska jedinica za isplatu naknade je jedan (1) puni sat, s tim da se naknada 
neće obračunavati ukoliko intervencija započeta u sljedećem satu traje kraće od trideset 
(30) minuta. 

Članak 5. 
Naknade utvrđene ovom Odlukom dobrovoljnim vatrogascima će isplatiti Vatrogasna 

zajednica Pisarovina kojem će Općina Pisarovina doznačiti sredstva po ispostavljenom 
zahtjevu i obračunu troškova. 

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz proračuna Općine Pisarovina na 
teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva. 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“.  

KLASA: 253-07/23-01/1  
URBROJ: 238-21-2-23-1 
Pisarovina, 02. veljače 2023. godine 

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

OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

KLASA: 024-05/23-01/1 
URBROJ: 238-21-2-23-1 

Pisarovina, 01.02.2023. 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. VAGANJE 

Vaganje krupne stoke 4,00 EUR/kom 
Vaganje teladi i svinja 3,00 EUR/kom 
Vaganje odojaka, jarića i janjića (do 30 kg/kom) 2,00 EUR/kom 
Vaganje odojaka, jarića i janjića (grupno 3-10 kom) 3,00 EUR 

 

III. PARKIRANJE 

Parkiranje osobnih vozila, traktora i kombija (za posjetitelje sajma) 1,00 EUR 
 

IV. 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.  
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Cjenik primjenjuje se od dana 01.02.2023. godine. 

Danom primjene ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik komunalnih usluga na sajmištu u Pisarovini 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ br. 14/22) od dana 30.12.2022. godine. 

 

           OPĆINA PISAROVINA 
                             NAČELNIK 

              Tomo Kovačić, v.r. 

 

 

 

 

 


