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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 19. sjednici održanoj  dana 28. veljače 2023. godine donosi slijedeću:   
                                                  

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

u Poduzetničkoj zoni  Pisarovina 
 

I. Općina Pisarovina raspisati će Javni natječaj čiji će predmet biti prodaja  
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Pisarovina ukupne površine 4ha 23a 73m2. Za 
raspisivanje natječaja ovlašćuje se Općinski  načelnik. 

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

II. Početna kupoprodajna cijena zemljišta određuje se u iznosima  8,00  i 12,00  EUR-
a za m2. Kupac snosi porez na promet nekretnina i sve troškove kupoprodaje. 

 
        II.a Početna kupoprodajna cijena od 8,00 EUR-a za m2, određuje se za slijedeće 

katastarske čestice, ukupne površine 2ha 25a 10m2: 
 

Katastarska općina PISAROVINA II 
- k.č.br. 1892/2 u površini od 2.715 m2 
- k.č.br. 1901/2 u površini od 4.032 m2 
- k.č.br. 1915 dio u površini od 2.468 m2 
- k.č.br. 1995 u površini od 2.434 m2 
- k.č.br. 1997/2  u površini od 10.861 m2 

    
II.b. Početna kupoprodajna cijena od 12 EUR-a za m2, određuje se za slijedeće 

katastarske čestice ukupne površine  1ha 98a 63 m2: 
 

Katastarska općina PISAROVINA II 
- k.č.br. 1910/1 u površini od 3.800 m2 
- k.č.br. 1910/3 u površini od 16.063 m2  

 
            III. Nekretnine iz točke II.a i II.b prodaju se u svrhu izgradnje proizvodnih pogona i 
drugih poslovnih  prostora  svih vrsta gospodarskih djelatnosti, te poslovnih prostora pretežito 
uslužnih djelatnosti.  
 

Ponuditelji su obvezni ispuniti slijedeće kriterije: 
             1. Ponuditelji mogu biti isključivo fizičke osobe i pravne osobe registrirane za 
obavljanje gospodarske djelatnosti.  

 



Br. 3/23                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 01.03.2023. 

 

 
3 

             2. Ponuditelj ne može dostaviti ponudu za površinu manju od 1.500 m2, osim ukoliko 
je već vlasnik/posjednik zemljišta u minimalno određenoj površini i radi se o dokupu zemljišta. 
               3. Minimalna izgrađenost kupljene parcele mora iznositi 30 % njene ukupne površine; 
               4.  Rok za provedbu parcelacije u slučaju kupnje dijela zemljišta od strane kupca 
zemljišta iznosi najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Predugovora o kupoprodaji zemljišta 
nakon čega se  potpisuje Ugovor o kupoprodaji zemljišta. 
               5. Rok za dovođenje poslovnog prostora u funkciju obavljanja gospodarske 
djelatnosti  iznosi najduže  2 godine od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta; 
               6.  Gospodarska djelatnost  koju obavlja kupac zemljišta mora biti ekološki sigurna i 
prilagođena europskim standardima.  
  Ponuda se može podnijeti i za kupnju dijela nekretnina navedenih u točki II.a. i II.b. ove 
Odluke. 
 

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

V.  Prioritet  za kupnju zemljišta imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 
gospodarske djelatnosti  čije je sjedište odnosno prebivalište na teritoriju Općine Pisarovina, 
ali samo uz uvjet prihvaćanja  najviše cijene koja je ponuđena ponudom ponuditelja koji ne 
ispunjava uvjet prebivališta ili sjedišta na teritoriju Općine. 
    

VI. Radi ozbiljnosti ponuda svaki ponuditelj je dužan uplatiti na žiro račun Općine  
jamčevinu u visini 2.000,00 eura, te  dostaviti dokaz o uplati istog. 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun  Općine Pisarovina broj 
HR0823900011833100004 s pozivom na broj 68  7757 – OIB, uz naznaku „Jamstvo za 
ponudu“.  

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

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

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

- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (Rješenje o upisu u trgovački registar, 
obrtni registar ili drugi strukovni registar);  

- Plan i program ponuditelja koji sadrži:  površinu objekta koji  se namjerava izgraditi sa 
rokom izgradnje, naziv djelatnosti koja će se obavljati, opis procesa obavljanja djelatnosti, 
način zbrinjavanja otpada,   predviđeni broj radnika  sa  navedenom traženom stručnom 
spremom  

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

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

- potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pisarovina da su podmirene sve 
obaveze prema Općini Pisarovina; 

- grafički prikaz na katastarskoj podlozi dijela nekretnine za koji se ponuda dostavlja, 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini 
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    VIII. Javni natječaj  objaviti će se u „Narodnim Novinama“ i biti će stalno otvoren do 31. 
prosinca 2023. godine, do kada se mogu dostavljati ponude sa traženom  dokumentacijom. 
Pristigle ponude otvarati će i ocjenjivati  Povjerenstvo Općine Pisarovina u pravilu tjedan dana 
prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, u sastavu:  
 

1. Ivana Vuksan 
2.   Igor Rubeša  

      3.   Katarina Stepušin Gruičić   
  

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

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

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

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

- obveza kupca da na zemljištu za koje se ponuda dostavlja izgradi te u potpunosti  
dovrši i stavi u funkciju poslovnu građevinu koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim 
standardima   u roku 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta; rok 
je bitan sastojak ugovora, a ukoliko Kupac ne ispuni obveze u ugovorenom roku, ugovor se 
raskida te Prodavatelj ima pravo otkupa nekretnine po fiksnoj cijeni u iznosu od 75% plaćene 
kupoprodajne cijene, bez kamata 

- pravo prvokupa u korist Općine Pisarovina; pravo prvokupa ugovoriti će se po fiksnoj  
cijeni u iznosu od 75% plaćene kupoprodajne cijene, bez kamata 

- zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine do ispunjenja Ugovora (izgradnje poslovne  
građevine) 

- ukoliko se nad Kupcem pokrene postupak sklapanja predstečajne nagodbe, stečajni ili  
likvidacijski postupak, Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u kojem slučaju 
Prodavatelj zadržava cjelokupni iznos kupoprodajne cijene, dok se Kupac obvezuje odmah, 
bez odgađanja na prvi pisani poziv Prodavatelja vratiti Prodavatelju vlasništvo predmetne 
nekretnine  
 Gore navedeni rokovi mogu se produžiti sporazumom stranaka. 
 
 XI. Općina Pisarovina nije obvezna prihvatiti nijednu ponudu te pridržava pravo odustati 
od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora odnosno predugovora o 
kupoprodaji i poništiti javni natječaj, sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu naknadu štete 
ponuditeljima. 

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

Općine Pisarovina “.        
 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-4 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                      
                                                                           Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 

i 114/22) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 
3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 28. 
veljače 2023. godine donosi sljedeću 
 

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

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 
 
 

Članak 1. 
U članku 1. stavak 2. točka a) Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 8/17 i 3/19), riječi „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se 
riječima: „26.540,00 eura“. 

U točki b) riječi: „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“. 

Članak 2. 
U članku 3., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Općinski načelnik pokreće postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 
manje od 6.650,00 eura izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s odabranim 
ponuditeljem (ovisno o složenosti i uvjetima predmeta nabave), temeljem jedne (1) ponude 
koja je prethodno zatražena usmeno, elektroničkim ili telefonskim putem.“ 

Iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

„Jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 6.650,00 eura, 
a manje od pragova propisanih u članku 1., stavku 2.a. i 2.b. ovog Pravilnika započinje 
donošenjem Odluke o početku postupka jednostavne nabave.“ 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. te se u njemu, iza riječi „procijenjenu vrijednost“ 
te otvorene zagrade, riječi „u kunama“ zamjenjuju se riječima: „u eurima“. 

Članak 3. 
U članku 4. stavku 1., riječi „50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „6.650,00 eura“. 

Članak 4. 
U članku 5. stavku 1., riječi „50.000,00 kuna“ zamjenjuju riječima: „6.650,00 eura“. 

Članak 5. 

Iza članka 9., dodaje se novi članka 9.a., koji glasi: 
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„Članak 9.a. 

Naručitelj može, do isteka roka za dostavu ponuda, produljiti rok za dostavu ponude 
ukoliko daje gospodarskim subjektima dodatne informacije i pojašnjenja ili mijenja poziv na 
dostavu ponuda.  

Ako su informacije ili dokumentacija koju je trebao dostaviti gospodarski subjekt 
nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može 
zahtijevati od gospodarskog subjekta da dopuni, razjasni ili upotpuni dokumentaciju u 
primjerenom roku.“ 

Članak 6. 
U članku 10. stavku 3., riječi „200.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „26.540,00 

eura“, a riječi „500.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „66.360,00 eura“.  

Članak 7. 
U članku 11. stavku 1., riječi „20.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „2.650,00 eura“. 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“ 

KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-5 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

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

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 i 04/23) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donijelo je 

ODLUKU  
o I. izmjenama i dopunama  

Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovina 

Članak 1.  
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Pisarovina („Službene novine 

Općine Pisarovina“ broj 2/13 – u daljem tekstu: Odluka) od dana 22. srpnja 2013. godine, 
članak 24. mijenja se u cijelosti te sada glasi: 

 
„Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija 

mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska 
proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično) dolazi do prekomjerne uporabe i 
opterećenja nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužne su platiti naknadu za 
prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste.  

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se 
vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.  

Naknada za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste iznosi 1,00 EUR 
po kubnom metru za teret koji se prevozi, uvećano za težinu praznog vozila. 

Količina materijala iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se temeljem podataka koje 
Jedinstvenom upravnom odjelu dostavi pravna ili fizička osoba čijim radom dolazi do 
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste.  

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste sa određenom visinom naknade 
iz stavka 3. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel, a na temelju pisanog Zahtjeva u 
kojem se obvezno navodi kratak opis djelatnosti korisnika, podaci o planiranoj količini tereta 
koji se treba prevesti po nerazvrstanoj cesti te podaci o nerazvrstanoj cesti na kojoj je potrebno 
prevesti teret.  

Ako se kontrolom utvrdi da se prekomjerna uporaba i opterećenje na nerazvrstanoj 
cesti obavlja bez dozvole, odnosno ako se utvrdi da ukupna dozvoljena masa teretnog vozila 
premašuje dozvolom utvrđeni iznos, prekomjerna uporaba može se nastaviti tek nakon 
pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za prekomjernu uporabu.  
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Ukoliko je prilikom prekomjernog opterećenja nerazvrstane ceste došlo do njenog 
oštećenja, komunalni redar očevidom utvrđuje nastalo oštećenje, o čemu sastavlja zapisnik.  

Izvođenje radova na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo 
oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste organizira Općina 
Pisarovina, o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.“ 

Članak 2.  
Članak 29. stavak 4. Odluke mijenja se i glasi:  
„Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka 

izdaje Općina na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje Općinsko vijeće posebnom Odlukom“. 

Članak 3. 
Članak 30. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi: 
„Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovog članka, kao i uvjete i kriterije za 

izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti, utvrđuje i donosi Općinsko vijeće posebnom 
Odlukom“. 

Članak 4. 
Članak 34. Odluke mijenja se i glasi:  

„Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba i s njom izjednačeni subjekti, ako:  

- Postupa protivno odredbi članka 21. i 22. ove Odluke, 
- Postupa protivno odredbi članka 23. stavak 1. ove Odluke,  
- Ne postupa u skladu sa odredbom članka 23. stavak 2. ove Odluke, 
- Ne postupa u skladu sa odredbom članka 23. stavak 3. ove Odluke,  
- Postupa protivno odredbi članka 24. ove Odluke, 
- Postupa protivno odredbi članka 25. ove Odluke, 
- Ne postupa u skladu sa odredbom članka 29. ove Odluke. 

Novčanom kaznom u iznosu od  250,00 do 500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 
1. ovog članka fizička osoba obrtnika i fizička osoba koja se bavi drugom samostalnom 
djelatnošću. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i fizička osoba, te odgovorna osoba u 
pravnoj osobi, novčanom kaznom od 100,00 do 250,00 eura“. 

Članak 5. 
Članak 35. i članak 36. Odluke brišu se.  

Dosadašnji članci 37., 38., 39. i 40. postaju članci 35., 36., 37. i 38. 

Članak 6. 
U članku 35. (prethodni članak 37.) iza riječi „uz izdavanje potvrde, u iznosu od:“ mijenjaju 

se navedeni iznosi te sada stoji:  
- 250,00 eura za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte 
- 125,00 eura za fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom 

djelatnošću 
- 50,00 eura za fizičku osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi. 

U istom članku dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:  

„Smatra se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja 
prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja 
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prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj 
uplati dostavi komunalnom redaru.  

Smatra se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja 
prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen 
na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti 
o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi komunalnom redaru“.  

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Pisarovina“ 

KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-6 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

                 OPĆINSKO VIJEĆE 

                      PREDSJEDNIK 

  Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 
 

 
Na temelju članka 13., stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 

92/10 i 114/22) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 
broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 
28. veljače 2023. godine, donijelo je 

 
 

PROVEDBENI PLAN 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina 

 za 2023. godinu 
 
 

I. 

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Pisarovina za 2023. 
godinu donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara 
Zagrebačke županije za 2023. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 49/22), te je time 
određen njegov sadržaj – opis i obujam poslova koje je u 2023. godini potrebno obaviti u svrhu 
unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina. 

II. 

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Pisarovina potrebno je  u 
2023. godini, provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

1. Organizacijske mjere  

1.1. Vatrogasne postrojbe 

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

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

b) Osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne postrojbe kao i cjelovitu 
prostornu pokrivenost općine u slučaju požara. 
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Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina, Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina, te 
DVD-i na području Općine Pisarovina. 

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

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

d) Vatrogasni plan Općine donosi Općinsko vijeće Općine Pisarovina, a izrađuje ga i 
predlaže općinski zapovjednik uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog 
zapovjednika. 

Izvršitelj zadatka: Općinsko vijeće odnosno vatrogasni zapovjednik 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

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

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel – komunalni redar  

2. Tehničke mjere 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe 
vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća  spremišta za vatrogasna vozila i tehniku. 
Proračunom Općine Pisarovina za 2023. godinu planirano je 53.100,00 eura (400.081,95 
kuna) na stavci „Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Pisarovina“. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

U skladu s Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje 
Zagrebačke županije za 2023. godinu, Općina Pisarovina ima obvezu, sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i ručnih 
radio uređaja, prema pregledu potrebne nedostajuće opreme. 

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina i Vatrogasna zajednica Općine Pisarovina. 

3. Urbanističke mjere 

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

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina – Jedinstveni upravni odjel, Zavod za prostorno 
uređenje Zagrebačke županije. 
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3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne 
površine uvijek bile prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih 
osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih putova i putova evakuacije. 

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

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak 

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

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina d.o.o. 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

Postojeću hidrantsku mrežu usklađivati s važećim propisima. 

Izvršitelj zadatka: Vode Pisarovina d.o.o. 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 

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

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

4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada 

Na području općine Pisarovina nema divljih odlagališta otpada.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode 

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

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

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

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

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

Izvršitelj zadatka: Općina Pisarovina 

III. 

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

Sredstva za provedbu obveza Općine Pisarovina koja proizlaze iz ovog Provedbenog 
plana, osigurati će se do visine utvrđene Proračunom Općine Pisarovina za 2023. godinu. 

V. 

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

VI. 

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

KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-7 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

 
Tomo Smolković, v.r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Br. 3/23                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 01.03.2023. 

 

 
15 

 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 6. Uredbe o sastavu i strukturi 
postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/2017), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 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) i članka 40. 
Statuta Općine Pisarovina („Službene novine“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) na prijedlog Općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2023.godine. donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene 

Općine Pisarovina 
 

Članak 1. 
Ovom se odlukom osniva Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Pisarovina (u daljem 
tekstu: Postrojba).  

Postrojba se osniva za provođenje mjera civilne zaštite sukladno važećim propisima kojima se 
regulira sustav civilne zaštite na područje Republike Hrvatske. 

Postrojba primarno djeluje samo na području Općine Pisarovina, a iznimno se može koristiti i 
za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu 
smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja 
traži pomoć.  

Članak 2. 
Općinski načelnik Općine Pisarovina provodi odabir kandidata i raspored u Postrojbu. 

 
Članka 3. 

Postrojba, sukladno članku 6. Uredbe o sustavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 27/17), se sastoji od upravljačke skupine i dvije operativne skupine. 

 
Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 
osam pripadnika. Svaka operativna skupina ima svog voditelja. 
 

Članak 4. 
Postrojba postupa sukladno operativnom aktu kojeg donosi Stožer civilne zaštite Općine 
Pisarovina. 
 

Članak 5. 
Evidenciju pripadnika postrojbe vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Pisarovina. 

 
Članak 6. 
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Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe 
osiguravaju se u Proračunu Općine Pisarovina. 

Članak 7. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite 
Općine Pisarovina opće namjene i broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za područje 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 1/14). 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“ i na web stranicama Općine Pisarovina. 

 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-8 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
 

OPĆINA PISAROVINA 
          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 19. sjednici 
održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donosi     
 
 

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

obavljanja dimnjačarskih poslova 
 
 

Članak 1. 
Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Općine Pisarovina, utvrđenih od strane isporučitelja 
komunalnih usluga – Dimnjačar obrt – vl. Muhamed Husić, Rakitje, Školska 25, OIB: 
57768983340 od dana 10. veljače 2023. godine. 
 

Članak 2. 
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova sastavni su dio ove 
Odluke. 
                                         

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Pisarovina“. 
 
 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-9 
Pisarovina,  28. veljače 2023. godine 
 

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
     Tomo Smolković, v.r. 
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Temeljem članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Općinskog vijeća Općine Pisarovina o dodjeli koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pisarovina (KLASA: 021-05/21-50/2, 
URBROJ: 238/21-01-21-10) od dana 07. travnja 2021. godine te sklopljenog Ugovora o 
koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Pisarovina (KLASA: 363-
10/21-10/1, URBROJ: 238/21-04-21-1) od dana 27. travnja 2021. godine, DIMNJAČAR – obrt, 
vl. Muhamed Husić, Rakitje, Školska 25, 10437 Bestovje, OIB: 57768983340, dana 10. 
veljače 2023. godine, donosi 
 

OPĆE UVJETE 
ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE 

OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (dalje u 
tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti odnosno korištenje komunalne usluge, međusobna prava 
i obaveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, način mjerenja, obračuna i plaćanja 
isporučene komunalne usluge. 

Članak 2. 
Osnovni pojmovi:  

- ISPORUČITELJ komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova je Dimnjačarski 
obrt - vl. Muhamed Husić, Rakitje, Školska 25, 10.437 Bestovje (dalje u tekstu: 
Isporučitelj). 

- KORISNIK komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova su fizičke i pravne 
osobe, vlasnici ili korisnici građevine te drugih objekata i postrojenja u kojima se nalaze 
uređaji za loženje (dalje u tekstu: Korisnik) 

- DIMNJAČAR je zaposlenik Isporučitelja koji je osposobljen i opremljen za    Obavljanje 
dimnjačarskih poslova, a svoj identitet i ovlaštenje dokazuje Iskaznicom izdanom od 
strane Isporučitelja. 

- DIMNJAČARSKO PODRUČJE je područje Općine Pisarovina na kojom Isporučitelj 
pruža komunalnu uslugu obavljanja dimnjačarskih poslova sukladno Općim uvjetima. 

- DIMNJAČARSKI POSLOVI su poslovi koji obuhvaćaju čišćenje i kontrolu dimnjaka, 
dimovoda, dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 

- UGOVOR o obavljenom dimnjačarskom poslu je ugovor temeljem kojeg Korisnik može 
dokazati da je komunalna usluga obavljana dimnjačarskih poslova izvršena u skladu s 
Općim uvjetima, a Isporučitelj može isporučenu uslugu naplatiti. 

- NAKNADA za obavljene dimnjačarske poslove je naknada koju utvrđuje Isporučitelj u 
cjeniku usluga na koju je dužan prije njegove primjene pribaviti suglasnost načelnika 
Općine. Cjenik usluga mora biti javno dostupan korisnicima komunalnih usluga. 

- DIMNJAK je dio građevinskog sklopa građevine, u obliku vertikalnog ili približno 
vertikalnog kanala, postojan na požar čađe, koji služi za siguran i  neometan  odvod u 
vanjsku atmosferu dimnih  plinova (nastali radom  priključenog uređaja za loženje na 
dimnjak), odnosno dimovodni objekti koji je izveden prema normama HR EN 1443, HR 
EN 18160-5 ili drugih odgovarajućih normi.  

- DIMOVOD – DIMOVODNI KANALI su prolazi za provođenje produkata izgaranja u 
Vanjsku atmosferu. 

- PRIKLJUČAK DIMNJAKA -  DIMOVODNE CIJEVI su spojni kruti elementi koji 
povezuju uređaj za loženje i dimnjak koji vode produkte u vertikalu dimnjaka. 

- SABIRNICA ČAĐE – TALOŽNICA je dno dimnjaka (početni dio dimnjaka) namijenjeno 
čišćenju i kontroli dimnjaka i otklanjanju ostataka izgaranja goriva; dio taložnice čine 
vratašca za kontrolu i čišćenje dimnjaka koja služe za zatvaranje kontrolnog otvora na 
dimnjaku, a otporna na koroziju, vlagu i požar čađe. 
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- DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ je kontrolni list-dokument koji sadržava sve 
podatke zatečenog stanja dimoovodnog objekta i priključnog uređaja za loženje. 

- REDOVNO ČIŠĆENJE I KONTROLA je provjera stanja ispravnosti, mjerenje i čišćenje 
dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje. 

- IZVANREDNO ČIŠĆENJE I KONTROLA dimovodnih objekata i priključenih uređaja za 
loženje je provjera stanja ispravnosti i čišćenje istih po zahtjevu nadležnih inspekcija, 
vlasnika, korisnika, distributera plina ili sudionika građenja van ovih uvjeta i zadanih 
rokova. 

 
II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA 
DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 

Članak 3. 
Isporučitelj je dužan omogućiti Korisnicima komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih 
poslova, obavljanja iste tokom cijele godine, na cijelom dimnjačarskom području. Raspored 
radnog vremena i dežurstva ovlaštenih dimnjačara Isporučitelj će izvršiti u skladu s pozitivnim 
i pravnim propisima. 

Članak 4. 
Korisnik je dužan koristiti usluge Isporučitelja putem ovlaštenog dimnjačara u skladu s 
utvrđenim minimalnim rokovima čišćenja i kontrole dimnjaka, dimovoda, dimovodnih objekata 
i uređaja za loženje. 

Članak 5. 
Minimalni rokovi kontrole i čišćenje dimnjaka, dimovoda, dimovodnih objekata i uređaja za 
loženje na dimnjačarskom području Općina Pisarovina utvrđuje s kako slijedi: 

1. Individualni stambeni objekti: 
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva do - jednom godišnje prije  

sezone loženja, a u sezoni prema potrebi ovisno o vrsti dimnjaka. 
b) dimovodni objekti i uređaji za loženje na plinsko gorivo do 50 kw vrste B i C  - jednom 

godišnje i po potrebi i češće (ovisi o vrsti dimnjaka) 

2.Višestambeni objekti – više uređaja na dimovodnom objektu 
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – dva puta godišnje, 

jednom prije sezone loženja i jednom u sezoni loženja. 
b) dimovodni objekti i uređaji za loženje na plinsko gorivo do 50 kw. vrste B i C jednom  

godišnje  i po  potrebi i češće  (ovisi o vrsti dimnjaka) 

Dimovodni objekti i uređaji za loženje moraju se u razdoblju korištenja čištiti i kontrolirati u 
sljedećim rokovima: 

1. Individualni stambeni objekti: 
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje 
b) dimovodni objekti i uređaji za loženje na plinsko gorivo vrste B smještenog u 

kotlovnicama - jednom godišnje, u kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dva 
puta godišnje 

c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C - jednom godišnje 

2. Višestambeni objekti - više uređaja na dimovodnom objektu: 
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruto i tekuće gorivo – dva puta godišnje. 
b) dimovodni objekti i uređaji  na plinsko gorivo (trošilo vrste B) smještenog u kotlovnicama 

- jednom godišnje, u kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama – dvaput godišnje 
c) dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste C - jednom godišnje  



Br. 3/23                SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PISAROVINA                 01.03.2023. 

 

 
20 

 3. U poslovnim zgradama i prostorijama:                   
a) dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i tekuća goriva – jednom godišnje 
b) dimovodni objekti i uređaji za loženje vrste B - jednom godišnje 
c) dimovodni objekti i uređaji na plinsko gorivo vrste C - jednom godišnje  
d) dimovodni objekti i uređaji na plinsko gorivo (trošilo vrste C) - jednom u dvije godine.  

Uređajima na plinsko trošilo (trošilo vrste B) - smatraju se naprave s dimovodnim uređajima 
koje zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o zraku u prostoriji). 

Uređajima na plinsko trošilo (trošilo vrste C) - smatraju se naprave s dimovodnim uređajem 
koje zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz slobodne atmosfere (ložište je 
neovisno o zraku u prostoriji).  

Iznimno od stavke 1. ovog članka ,za dimovodne objekte na koje su priključeni uređaji veće 
snage od 50 kw obavezno je čišćenje i kontrola dva puta godišnje dimovoda i uređaja za 
loženje. 

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata može se,na zahtjev korisnika usluge ili ako to  
zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno dokumentirati od strane ovlaštenog dimnjačara ili druge 
ovlaštene osobe, obavljati i u rokovima koji su kraći od rokova utvrđenih odredbama ove 
Odluke. 

Članak 6. 
Korisnici komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova mogu podnijeti prigovor 
Isporučitelju ako nisu zadovoljni pruženom uslugom. 

Članak 7. 
Nadzor nad isporukom komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova te pridržavanje 
odredbi ovih Općih uvjeta, obavlja komunalno redarstvo Općine Pisarovina. 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE 
USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 
 

Članak 8. 
Korisnik je dužan omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ložišnih uređaja 
za loženje sa sustavom dobave zraka, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i 
čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati. 

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi 
omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i 
dimovodnog objekta mora biti demontažna na atmosferskim uređajima za loženje. 

Pristup do vrha dimovodnih objekata mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara 
neovisno o stambenoj ili poslovnoj jedinici. 

Korisnik je duzan na dimnjačarski zahtjev dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za 
loženje sa sustavom za dobavu zaraka i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji 
ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih 
objekata u sezoni loženja, te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom 
objektu. 

Članak 9. 
Isporučitelj će izraditi plan obilaska dimnjačarskog područja radi kontrole i čišćenja 
dimnjaka,dimovodovoda,dimovodnih objekata i ložišnih uređaja. 
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Isporučitelj obavlja komunalnu uslugu dimnjačarskih poslova sukladno planu. U slučaju 
neposredne opasnosti za zdravlje, život i imovinu, komunalnu uslugu obavljanja dimnjačarskih 
poslova korisnici mogu zatražiti i van plana. 

Obavijest o dolasku u višestambene zgrade, ovlašteni dimnjačar obavezan je svakom objektu 
obaviti komunalnu uslugu obavljanja dimnjačarskih poslova ili obavijestiti o namjeri obavljanja 
iste na kojoj se nalaze upute Korisnika kako bi se komunalna usluga obavljane dimnjačarskih 
poslova izvršila. 

Članak 10. 
Korisnik ima pravo od ispručitelja tražiti ponavljanje izvršenja usluge ako usluga nije izvršena 
u skladu s ovim Općim uvjetima. 

Članak 11. 
Prilikom pružanja komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova ovlašteni dimnjačar je 
duzan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge. 

Članak 12. 
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da je onemogućena redovna kontrola i čišćenje ili da postoje 
nedostaci na dimnjacima, dimovodima, dimovodnim objektima i uređajima za loženje koji nisu 
neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, upozorit će pismenim putem Korisnika i 
ovlaštenog predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade te im dati primjerni rok za 
otklanjanje nedostataka. Takvo upozorenje ovlašteni dimnjačar izradit će u tri istovjeta 
primjerka te jedanuručiti Korisniku. 

Ako Korisnik ili ovlašteni predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, odbije potpisati 
upozorenje ili nije nazočan prilikom kontrole i čišćenja, ovlašteni dimnjačar nepotpisano 
upozorenje dostavlja Isporučitelju usluge. 

 Članak 13. 
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da su nedostaci na dimnjacima, dimovodima, dimovodnim 
objektima i uređajima za loženje opasni za zdravlje, život i imovinu, dužan je pisano i bez 
odgode upozoriti Korisnika i predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade te zabraniti 
korištenje dimnjaka, dimovoda, dimovodnih objekata i ložišnih uređaja za loženje do 
otklanjanja nedostataka. 

Ovisno o utvrđenim nedostacima ovlašteni dimnjačar će pismeno obavijestiti ministarstvo 
nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina te nadležno 
upravno tijelo Općine Pisarovina. 

Korisnik, ovlašteni predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužan je u ostavljenom 
roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti Isporučitelja. U suprotnom smatrat će se da 
nedostaci nisu otklonjeni. 

Iznimno o hitnim slučajevima kad je ugrožen život, zdravlje i imovina, ovlašteni dimnjačar je 
dužan odma upozoriti ugrožene stanare zgrade i istovremeno obavijestiti ministarstvo 
nadležno za unutarnje poslove, nadležno upravno tijelo Općine Pisarovina te distributera plina, 
ako se radi o plinskom sustavu dimovodnih objekata i uređaja za loženje. 

Članak 14. 
Isporučitelj je dužan na zahtjev Korisnika izvršiti pregled dimnjaka, dimovoda, dimovodnih 
objekata i uređaja za loženje te na osnovu prikupljenih podataka izdati dimnjačarski nalaz kojim 
potvrđuje ispravnost ili neispravnost te sukladnost dimovoda i uređaja za loženje. 
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Isporučitelj izdaje dimnjačarski stručni nalaz za mogućnost priključenja plinskog ložišta na novi 
ili postojeći dimnjak. 

Članak 15. 
Isporučitelj se obavezuje sa svim podacima koje prikupi obavljanjem dimnjačarskih poslova 
postupiti u skladu Opčih uvjeta o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o 
zaštiti  osobnih  podataka. Iste će koristiti u svrhu pružanja komunalne usluge obavljanja 
dimnjačarskih poslova te ih neće proslijediti i ustupiti trećim osobama. 
 
IV. NAČIN MJERENJA,OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE  USLUGE 
OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA 

Članak 16. 
Za obavljene dimnjačarske poslove Isporučitelj naplaćuje naknadu od Korisnika sukladno 
cjeniku usluga. 

Isporučitelj primjenjuje cjenik dimnjačarskih poslova koji je odobren i ovjeren od strane 
načelnika Općine Pisarovina. 

Cjenik usluga mora biti javno dostupan korisnicima usluga, istaknut na mrežnim stranicama 
Isporučitelja te kod svakog ovlaštenog dimnjačara. 

Članak 17. 
Nakon što ovlašteni dimnjačar obavi komunalnu uslugu obavljane dimnjačarskih poslova 
dužan je korisniku dati na potpis radni nalog o obavljenom dimnjačarskom poslu. 

Korisnik će potpisom na radni nalog o obavljenom dimnjačarskom poslu, potvrditi da je usluga 
izvršena u skladu s ovim Općim uvjetima. 

Ovlašteni dimnjačar dužan je jedan primjerak radnog naloga o obavljenom dimnjačarskom 
poslu ostaviti Korisniku te jedan primjerak dostaviti Isporučitelju. 

 
 

Članak 18. 
Temeljem radnog naloga o obavljenom dimnjačarskom poslu izdaje se račun za obavljenu 
komunalnu uslugu obavljanje dimnjačarskih poslova. 

Račun se dostavlja Korisniku. 

Članak 19. 
Korisnik je dužan platiti dobiveni račun, a u slučaju neplaćanja obavljene usluge Isporučitelj je 
dužan Korisniku usluge uputiti opomenu. 

Ako se Korisnik ogluši na dobivenu opomenu, Isporučitelj je ovlašten naplatu potraživanja 
izvršiti prisilnim putem. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 
Na sve što nije izrijekom navedenom u ovim Općim uvjetima primjenjuje se odredba Zakona o 
obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih pozitivnih propisa. 

Članak 21. 
Ovi opći uvjeti mogu se izmijeniti u postupku koji je određen za  njihovo donošenje. 
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Članak 22. 

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 službenim novinama 
jedinice lokalne samouprave. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 

 
 

Na temelju članka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 17. Statuta Općine Privlaka („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 28. veljače 2023. godine donosi 

 
ODLUKU 

o  proglašenju komunalne infrastrukture - 
groblja javnim dobrom u općoj uporabi 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi komunalna infrastruktura 
na području Općine Pisarovina : 
Red. 
br. 

Naziv komunalne 
infrastrukture 

Vrsta 
komunalne 
infrastrukture 

Broj zk. 
čestice 

Broj 
kat. 
čestice 
 

Katastarska 
općina 

1. Groblje Jamnica 
Pisarovinska 

groblje 1039 1039 Pisarovina II 

2. Mrtvačnica Jamnica 
Pisarovinska 

mrtvačnica, 
parkiralište  

788 788 Pisarovina II 

 
Članak 2. 

Nalaže se Općinskom sudu u Novom  Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Jastrebarsko, 
izvršiti upis komunalne infrastrukture navedene u prethodnom članku ove Odluke kao „Javno 
dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Pisarovina, OIB: 36826343679, Trg 
hrvatskih velikana 1, 10451 Pisarovina“. 

 
Članak 3. 

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

 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-10 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Trg hrvatskih velikana 1 
Općinsko vijeće 

        
 
 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” 
br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),  čl. 17. Statuta Općine Pisarovina  (Službene novine 
Općine Pisarovina br. 3/18, 3/20 i 1/21), a u vezi s čl. 8. i čl.66. Statuta dječjeg vrtića „Potočić 
Pisarovina“ (KLASA: 012-03/22-02/01 URBROJ:238/21-148-03-22-1), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina na 19. sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donosi:   
 
                                                                 M J E R I L A 

o načinu i uvjetima financiranja dječjeg vrtića 
„Potočić Pisarovina“ 

 
                                                                    Članak 1. 
         Ovim Mjerilima utvrđuje se način financiranja dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ (dalje u 
tekstu: Dječji vrtić),  te način i uvjeti sudjelovanja Općine i roditelja – korisnika usluga u 
cijenama programa za predškolski odgoj djece.  
 
 
                                                                    Članak 2. 
        Materijalna sredstva za rad i sredstva za rad dječjeg vrtića osigurat će se iz: 
        1. učešća roditelja – korisnika usluga u utvrđenim ekonomskim cijenama programa, 
        2. sredstava proračuna Općine Pisarovina. 
 
 
                                                                     Članak 3. 
        Ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i naobrazbe utvrđuje se u iznosu od 
360,00 eura mjesečno za svako dijete uključeno u program. 
        Ekonomska cijena programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaća slijedeće vrste troškova: 
        1. izdatke za radnike, 
        - bruto plaće, 
        - naknade i materijalna prava radnika 
        2. prehranu djece, 
        3. uvjete boravka djece i to: 
        - materijalne izdatke, 
        - energiju i komunalije, 
        - tekuće održavanje objekta i opreme, 
       4. nabavu namještaja i opreme, 
       5. nabavu sitnog inventara, 
       6. ostale nespomenute troškove 
         Ekonomska cijena utvrđena u  prethodnom stavku  koristi kao polazna osnova za 
utvrđivanje naknada roditelja – korisnika usluga dječjih vrtića i  financiranje materijalnih 
sredstva za rad i sredstava za plaće u dječjem vrtiću. 
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                                                                   Članak 4. 
        Za smještaj prvog djeteta iz iste obitelji u dječjem vrtiću po primarnom  10-satnom 
programu djece vrtićke i jasličke dobi roditelji-korisnici usluga dječjem vrtiću plaćaju iznos 
naknade od 79,63 eura. 
        Za istovremeni smještaj drugog djeteta iz iste obitelji u dječjem vrtiću po primarnom 10-
satnom programu djece vrtićke i jasličke dobi roditelji-korisnici usluga dječjem vrtiću plaćaju 
iznos naknade od 66,36 eura. 
        Za istovremeni smještaj trećeg  i svakog slijedećeg djeteta iz iste obitelji u dječjem vrtiću 
po primarnom 10-satnom programu djece vrtićke i jasličke dobi roditelji-korisnici usluga 
dječjem vrtiću plaćaju iznos naknade od 39,82 eura. 
 
 
                                                                 Članak 5.               

 Djeci s posebnim potrebama dopušta se korištenje usluga dječjeg vrtića u okviru 
poludnevnog programa (4-6 sati). 

Ekonomska cijena poludnevnog programa za djecu iz st.1. ovog članka određuje se u 
iznosu od 180,00 eura mjesečno. 

Za smještaj djeteta s posebnim potrebama u dječjem vrtiću po poludnevnom programu, 
roditelji – korisnici usluga dječjem vrtiću plaćaju iznos naknade od 39,82 eura mjesečno. 
 

Članak 6. 
      Općina Pisarovina financira rad dječjeg vrtića na način da iz općinskog proračuna za svako 
dijete čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriju Općine Pisarovina uplaćuje razliku između 
ekonomske cijene iz čl. 3. st. 1. ovih Mjerila i naknade iz čl. 4. te razliku između ekonomske 
cijene iz članka 5., st.2. i naknade iz članka 5., st.3  ovih Mjerila koju uplaćuju roditelji/korisnici 
usluge dječjeg vrtića.  
 
 
                                                                  Članak 7. 
      Financiranje iz prethodnog članka vršiti će se u mjesečnim obrocima. 
      Dječji vrtić obvezan je dostaviti dokaze o izvršenoj uplati roditelja – korisnika usluga do 
20. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u Jedinstveni upravni odjel općine. 
 
 
                                                                  Članak 8.  
      Utvrđene naknade roditelji – korisnici usluga uplaćuju na žiro-račun Dječjeg vrtića  Potočić 
Pisarovina najkasnije do 20-og u mjesecu za tekući mjesec. 
 
 
                                                                   Članak 9. 
       Ako roditelj – korisnik usluga ispisuje dijete iz vrtića dužan je o tome pismeno obavijestiti 
vrtić najmanje 15 dana prije ispisivanja djeteta. Korisnik usluge dužan je vrtiću podmiriti 
troškove do dana ispisivanja djeteta. 
 
 
                                                                  Članak 10. 
       Dječji vrtić i roditelji – korisnici usluga sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i obvezama 
u skladu s odredbama ovih Mjerila i općih akata Dječjeg vrtića. 
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Članak 11. 
       Za investicije i kapitalna ulaganja Dječji vrtić obvezan je podnijeti zahtjev Općinskom 
načelniku najkasnije 15 dana prije Zakonom o proračunu određenog dana za donošenja nacrta 
proračuna za iduću kalendarsku godinu. 
 
 

Članak 12. 
Općinsko vijeće općine Pisarovina može imenovati Povjerenstvo koje će izvršiti 

kontrolu primjene Mjerila o načinu i uvjetima financiranja Dječjeg vrtića. 
 
 
                                                                 Članak 13. 

Danom stupanja na snagu ovih Mjerila prestaju važiti Mjerila o načinu i uvjetima 
financiranja dječjeg vrtića Potočić Pisarovina (Glasnik Zagrebačke županije br. 20/12 i 
Službene novine Općine Pisarovina br. 4/14, 3/20, 6/22 i 8/22). 
 
  
                                                                  Članak 14. 

Ova Mjerila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama 
Općine Pisarovina. 
 
 

KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-11 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

 
   PREDSJEDNIK                

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                             Tomo Smolković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 100. Zakona o proračunu (NN br. 144/2021.), članka 35. stavka 1. 
točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001., 60/2001., 
129/2005., 109/2007., 36/2009., 125/2008., 36/2009., 150/2011., 144/2012., 123/2017., 
98/2019., 144/2020.), članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(NN br. 124/2014., 115/2015., 87/2016., 3/2018., 126/2019., 108/2020., 144/2021.), u skladu 
s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te 
prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN br. 52/2013., 94/2014., 144/2021.), i 
člankom 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 
1/21),  Općinsko vijeće Općine Pisarovina na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. veljače 
2023. godine, donosi     

ODLUKU 
o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpisa 

potraživanja i obveza Općine Pisarovina 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, te se propisuje postupak za odgodu 

plaćanja, obročnu otplatu duga, te otpis potraživanja i obveza Općine Pisarovina, s osnova 
javnih davanja, odnosno s osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema 
posebnim propisima u nadležnosti Općine Pisarovina, a koja su kao javna davanja utvrđena 
Općim poreznim zakonom. 

Članak 2. 
Odredbe ove Odluke odnose se na sva potraživanja Općine koja su prihod proračuna 

Općine, osim potraživanja nastala iz ugovornih odnosa. 

II. ODGODA PLAĆANJA 

Članak 3. 
Na temelju pisanog zahtjeva dužnika iz opravdanog razloga može se omogućiti odgoda 

plaćanja dospjelog duga u iznosu većem od 150,00 eura, u trajanju od najviše 12 mjeseci od 
dana podnošenja zahtjeva. 

Zahtjev mora biti u pisanom obliku, te mora sadržavati obrazložene razloge takvog 
zahtjeva. 

Dužnik može tražiti odgodu plaćanja samo jednom za isti dug. 

Odluku o odgodi plaćanja donosi Općinski načelnik u visini do 2.650,00 eura 
pojedinačnog potraživanja, a preko navedenog iznosa donosi Općinsko Vijeće. 

Za vrijeme trajanja odgode obračunava se kamata te drugi pripadajući troškovi. 

Za dospjela potraživanja skapa se Sporazum o otplati duga u pisanom obliku. 
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III. OBROČNA OTPLATA 

Članak 4. 
Dužnik ima mogućnost podnijeti pisani zahtjev za obročnom otplatom dospjelog duga, 

u iznosu većem od 1.500,00 eura, ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti naplate. 

Uz pisani zahtjev za obročnu otplatu se prilaže obrazloženje i prijedlog dinamike otplate 
duga. 

Za dospjela potraživanja sklapa se sporazum o obročnoj otplati duga u pisanom obliku 
najdulje na rok od 24 mjeseca. 

Za vrijeme obročne otplate duga obračunava se kamata, te drugi pripadajući troškovi. 

IV. OTPIS POTRAŽIVANJA 

Članak 5. 
Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti. 

Članak 6. 
Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Pisarovina. 

Zahtjev dužnika mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku. 

Članak 7. 
Otpis potraživanja i obveza iz članka 1. ove Odluke obavlja se po sljedećim kriterijima i 

uvjetima: 

- godine dospjelosti, 
- nemogućnosti naplate, 
- neutemeljenosti evidentiranih potraživanja, 
- isplativosti pokretanja postupka, 
- ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na potraživanja. 

Članak 8. 
Otpis potraživanja vršit će se u slijedećim slučajevima: 

- ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i 
članova njegovog kućanstva (npr. korisnici prava iz sustava socijalne skrbi); 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog 
suda odnosno drugog nadležnog tijela; 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa, jer su u postupcima stečajeva i likvidacije 
Rješenjem trgovačkog suda pravne osobe brisane iz sudskog registra; 

- kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kada se 
utvrdi da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem 
potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak; 

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa, uslijed nastupanja zastare sukladno 
važećim zakonskim propisima, a dužnik se u postupku naplate pozove na zastaru 
potraživanja; 

- kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće 
sudskih troškova, odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s 
visinom potraživanja; 

- u drugim slučajevima sukladno važećim propisima. 

Članak 9. 
Općinski načelnik na temelju priložene dokumentacije donosi Odluku o otpisu 

potraživanja do iznosa od 2.650,00 eura. 
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Odluku o otpisu za iznose veće od iznosa iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina. 

U postupku otpisa potraživanja uzima se u obzir sljedeća dokumentacija: analitički 
knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, 
službene bilješke o neutemeljenosti potraživanja i o nastupu zastare, očitovanja dužnika, 
evidencije o pokrenutim postupcima ovrhe kao i druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje 
činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis. 

Članak 10. 
Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem 

knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o kriterijima, 

uvjetima i proceduri otpisa Potraživanja Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“, broj 7/14 i 10/14). 

Postupci pokrenuti prema odredbama Odluke o kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa 
Potraživanja Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“, broj 7/14 i 10/14) 
dovršit će se prema odredbama ove Odluke. 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama 

Općine Pisarovina. 

KLASA:024-03/23-01/2 
URBROJ:238-21-1-23-12 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

   
      OPĆINA PISAROVINA 

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

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 

broj 3/18, 3/20 i 1/21)  Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 
28.02.2023. godine, donosi 

O D L U K U 
o raskidu Predugovora o  

kupoprodaji zemljišta 
 

 I. Raskida se Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-05/22-01/15, URBROJ: 
238-21-2-22-1; dalje u tekstu: Predugovor) od 29. prosinca 2022. godine sklopljen između 
OPĆINE PISAROVINA, OIB: 36826343679, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, kao 
Prodavatelja (dalje u tekstu: Prodavatelj) i MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB: 87743261837, 
Zeleni brijeg 1c, 10.257 Brezovica-Zagreb, kao Kupca (dalje u tekstu: Kupac), temeljem kojeg 
je Prodavatelj prodao, a Kupac kupio zemljište označeno kao k.č.br. 1915 – SAJMIŠNA ULICA, 
LIVADA, u površini od 4.000 m2, upisano u zk.ul.br. 1915, k.o. Pisarovina II po ukupnoj 
kupoprodajnoj cijeni od 28.200,00 eura. 

 II. Kupac za zemljište iz točke I. ove Odluke nije izvršio uplatu kupoprodajne cijene, a 
sukladno odredbama Predugovora.  

III. Uplaćeni iznos jamčevine u visini od 10.000,00 kn se zadržava kao ugovorna kazna. 

IV. Danom sklapanja sporazumnog raskida Ugovora prestaju sva preuzeta prava i 
obveze za Kupca i Prodavatelja. 

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

O b r a z l o ž e nj e 
Općina Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1, Pisarovina, OIB: 36826343679 kao 

Prodavatelj (dalje u tekstu: Prodavatelj) i MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB: 87743261837, 
Zeleni brijeg 1c, 10.257 Brezovica-Zagreb kao Kupac (dalje u tekstu: Kupac) sklopili su 
Predugovor o kupoprodaji zemljišta (KLASA: 944-05/22-01/15, URBROJ: 238-21-2-22-1; dalje 
u tekstu: Predugovor) od 29. prosinca 2022. godine temeljem kojeg je Prodavatelj prodao, a 
Kupac kupio zemljište označeno kao k.č.br. 1915 – SAJMIŠNA ULICA, LIVADA, u površini od 
4.000 m2, upisano u zk.ul.br. 1915, k.o. Pisarovina II po ukupnoj kupoprodajnoj cijeni od 
28.200,00 eura. 

Istu ugovorenu kupoprodajnu cijenu, a temeljem sklopljenog Predugovora kupac nije 
uplatio, te se dana 13.02.2023. godine obratio Općini Pisarovina sa Zamolbom za raskid 
navedenog Predugovora. 

Slijedom navedenog donosi se Odluka kao u izreci.   

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

 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-13 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

 
Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 

broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 
28.02.2023. godine, donosi 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na zaključenje 

Ugovora o kupoprodaji zemljišta 
 

I. Daje se suglasnost na zaključenje Ugovora o kupoprodaji zemljišta,  označeno 
kao k.č.br. 1916/1, upisano u zk.ul.br. 1919, k.o. Pisarovina II – ukupne površine 1.500 m2, 
između društva BAPLAST d.o.o. OIB: 33124824629, Jaruščica A, 10.000 Zagreb,  s jedne 
ugovorne strane i društva MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB. 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 
10.257 Brezovica-Zagreb, s druge ugovorne strane, a prema prijedlogu Ugovora o kupoprodaji 
zemljišta od dana 17.02.2023. godine.  
 

II. Obvezuje se MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB. 87743261837, Zeleni brijeg 
1c, 10.257 Brezovica-Zagreb da po zaključenju Ugovora iz stavka I. ove Odluke odnosno ovjeri 
istog od strane Javnog bilježnika, dostavi presliku na znanje Općini Pisarovina. 
 

III. 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 MEDICINA TRGOVINA d.o.o., 
OIB. 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 Brezovica-Zagreb, zaključen je Ugovor o 
kupoprodaji zemljišta označeno kao k.č.br. 1916/1, upisana u zk.ul.br. 1916, k.o. Pisarovina II 
(KLASA: 944-13/12-30/2, URBROJ: 238/21-04-12-1) dana 05.04.2012. godine.  

Dana 07. travnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Pisarovina donosi Odluku o 
brisanju zabilježbe prava prvokupa („Službene novine Općine Pisarovina“, broj 4/21) na 
nekretnini iz prethodno spomenutog Ugovora, nakon čega MEDICINA TRGOVINA d.o.o., OIB. 
87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 Brezovica-Zagreb, slobodno raspolaže predmetnim 
zemljištem u korist društva BAPLAST d.o.o. OIB: 33124824629, Jaruščica A, 10.000 Zagreb.  
 Općini Pisarovina, dana 13.02.2023. godine obratilo se društvo MEDICINA TRGOVINA 
d.o.o., OIB. 87743261837, Zeleni brijeg 1c, 10.257 Brezovica-Zagreb, sa zamolbom za 
davanje suglasnosti na zaključenje Ugovora o kupoprodaji zemljišta označenom kao k.č.br. 
1916/1, upisana u zk.ul.br. 1916, k.o. Pisarovina II, a obzirom na promjene koje su nastupile u 
poslovanju navedenog Društva na način da je isto znatno prošireno, te se planira, odnosno je 
u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole za objekt koji će se nalaziti na k.č.br. 1917, 
zk.ul.br. 1917, k.o. Pisarovina II, a slijedom istog i nužno dalje širenje za popratne objekte, 
prostore i sve druge radnje potrebne za funkcioniranje i obavljanje djelatnosti navedenog 
društva. Obzirom da je zemljište koje je predmet Ugovora za čije zaključenje se traži 
suglasnost, čestica koja svojim velikim dijelom graniči sa prethodno navedenim zemljištem 
označenim kao k.č.br. 1917, to je, prema navodima iz Zamolbe, isto postupanje nužno radi 
omogućavanja daljeg planiranog širenja.  
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U skladu sa prethodno navedenim, a uzevši u obzir iskazanu namjenu podnositelja 
Zamolbe, te osnovnog cilja prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni – a to je izgradnja i 
dovođenje poslovnog prostora u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki 
sigurna i prilagođena europskim standardima, 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: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-14 
Pisarovina, 28.02.2023 godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 

Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 28.02.2023. godine, donosi 

ZAKLJUČAK  
povodom razmatranja Zamolbe Medicina trgovina d.o.o., OIB: 87743261837, Zeleni 

brijeg, 1c, 10.257 Brezovica 
 

I. Općinsko vijeće Općine Pisarovina ne može izdati traženi „pozitivan odgovor“ za 
buduću pravnu radnju odnosno buduće postupanje, za koje u trenutku donošenja 
istog nisu poznate sve okolnosti i činjenice od značaja za navedeno odlučivanje, 
niti je izvjesno da će iste nastupiti.  

II. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

O b r a z l o ž e nj e 
Medicina trgovina d.o.o., OIB: 87743261837, Zeleni Brijeg 1c, Brezovica, obratila se 

Općini Pisarovina dana 13.02.2023. godine sa Zamolbom (KLASA: 944-09/23-01/2, URBROJ: 
383-23-1) za izdavanje pisanog odobrenja na buduću planiranu radnju parcelacije odnosno 
objedinjenja k.č.br. 1917, zk.ul.br. 1917, k.o. Pisarovina II – vlasništvo Medicina trgovina d.o.o. 
temeljem Ugovora o kupoprodaji zemljišta (KLASA:944-13/20-30/3, URBROJ: 238/21-04-20-
1) od dana 12. studenog 2020. godine, sa k.č.br. 1916/1, zk.ul.br. 1916, k.o. Pisarovina II – 
trenutno u vlasništvu društva Baplast d.o.o., te dijelom k.č.br. 1915, zk.ul.br. 1915, k.o. 
Pisarovina II – a za koje bi se javili sa ponudom za kupnju na prvom idućem raspisanom 
natječaju za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni – uz pretpostavku da budu izabrani kao 
najpovoljniji ponuditelji. 

Budući se predmetno pitanje odnosi na parcelaciju odnosno buduće objedinjenje tri k.č. 
u jednu parcelu (koje se sve tri nalaze u Poduzetničkoj zoni Pisarovina te su bile, jesu ili bi 
mogle biti predmet Predugovora/Ugovora o kupoprodaji zemljišta sa Općinom Pisarovina) a 
koje je u osnovi buduća planirana radnja za koju još uvijek nije izvjesno da će se izvršiti, 
odnosno da će za istu biti ispunjene sve pretpostavke, a uzevši u obzir da u trenutku 
odlučivanja nisu poznate sve činjenice i okolnosti na koje je nužno obratiti pažnju prilikom 
donošenja odluke, odlučeno je kako je navedeno. 

 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-15 
Pisarovina, 28.02.2023 godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br.28/13, 33/15, 82/15, 

82/16,  67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22) i  članka  17. Statuta Općine Pisarovina 
(„Službene novine Općine Pisarovina“, broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina, na 19. sjednici, održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika 

 Županijskog suda u Velikoj Gorici 
 

I. 
Temeljem Zahtjeva Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu 

Zagrebačke županije (KLASA: 701-01/22-02/01, URBROJ: 238-06/2-22-03), kojim se traži 
dostava prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici, 
Općinsko vijeće Općine Pisarovina utvrđuje da nema prijedloga za imenovanje sudaca 
porotnika. 
 
 

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

novinama Općine Pisarovina“. 
 

KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-16 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

 
 

  PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br.28/13, 33/15, 82/15, 

82/16, 67/18126/19, 130/20, 21/22 i 60/22) i  članka  17. Statuta Općine Pisarovina („Službene 
novine Općine Pisarovina“, broj 3/18, 3/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na 19. 
sjednici, održanoj dana 28. veljače 2023. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež 

 Županijskog suda u Velikoj Gorici  
 

  

I. 
 Temeljem Zahtjeva Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu 
Zagrebačke županije (KLASA: 701-01/22-02/01, URBROJ: 238-06/2-22-10), kojim se traži 
dostava prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj 
Gorici, Općinsko vijeće utvrđuje da nema prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za 
mladež. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-17 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 
 

  PREDSJEDNIK 
Općinskog vijeća 

 
 

Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 
 

 
Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ 

br. 3/18, 3/20 i 1/21) Općinsko Vijeće Općine Pisarovina, na 19. sjednici održanoj dana 28. 
veljače 2023. godine donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pisarovina potvrđuje primitak konačnog Izvješća o obavljenoj 
provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 
Zagrebačke županije, izrađeno od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar 
(KLASA: 041-02/22-01/66, URBROJ: 613-09-23-35, od dana 31. siječnja 2023.g.). 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objaviti će se  u „Službenim novinama Općine Pisarovina“. 

 
KLASA: 024-03/23-01/2 
URBROJ: 238-21-1-23-18 
Pisarovina, 28. veljače 2023. godine 

 

 

             Predsjednik 
              Općinskog vijeća Općine Pisarovina 
 
            Tomo Smolković, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  

 
OPĆINA PISAROVINA 
Pisarovina, Trg hrvatskih velikana 1 
Općinski načelnik 

 
Na temelju Ugovora o dodjeli na korištenje – broj: 222-03/2018 (KLASA: 940-01/17-

03/2206, URBROJ: 536-03-02-04/04-18-12) od dana 09.05.2018. godine,  članka 40. Statuta 
Općine Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ broj 3/18, 3/20 i 1/21), po prethodno 
dobivenoj Suglasnosti za sklapanje ugovora o privremenom korištenju (KLASA: 372-03/23-
01/16, URBROJ: 531-09-2-6/3-23-3) od dana 14.02.2022. godine, Općinski načelnik Općine 
Pisarovina dana 20. veljače 2023. godine, donosi 

O D L U K U 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje 

 
Članak 1. 

Trgovačkom društvu CadCom d.o.o., XI. Trokut br.5, 10020 Zagreb, OIB: 
10073644499, daje se na privremeno korištenje prostorija u sklopu Zavičajnog muzeja Donja 
Kupčina (k.č.br. 1530/1, k.o. Donja Kupčina) i to prostor u staroj zgradi koji se sastoji od ureda 
na lijevoj strani gledano sa pročelja zgrade, ukupne približne površine 10 m2, koji isti je 
vlasništvo Republike Hrvatske, a koja je dana 09.05.2018. godine zaključila sa Općinom 
Pisarovina Ugovor o dodjeli na korištenje – broj: 222-03/2018 (KLASA: 940-01/17-03/2206, 
URBROJ: 536-03-02-04/04-18-12). 

Članak 2. 
Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se trgovačkom društvu CadCom d.o.o., za 

potrebe provedbe postupka katastarske izmjere na području Općine Pisarovina za dio 
katastarske općine Donja Kupčina.  

Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se na korištenje do okončanja postupka iz stavka 
1. ovog članka. 

Članak 3. 
Temeljem ove Odluke, sklopiti će se Ugovor o privremenom korištenju nekretnina, 

kojim će se detaljno utvrditi uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno korištenje. 
 

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

novinama Općine Pisarovina“.        
 

Obrazloženje 
Općinski načelnik Općine Pisarovina je dana 19. siječnja 2023. godine zaprimio 

Zamolbu trgovačkog društva CadCom d.o.o., 11. Trokut 5, Zagreb, za dodjelu prostora na 
korištenje za potrebe katastarske izmjere na području k.o. Donja Kupčina, a koju provodi 
temeljem Odluke o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za dio katastarske 
općine Donja Kupčina objavljene u Narodnim novinama br. 7/2023. od dana 18. siječnja 2023. 
godine, te sklopljenog Ugovora o javnoj nabavi usluga sa Državnom geodetskom upravom 
(KLASA: 931-04/22-03/03, URBROJ: 541-06-02/1-22-286).  
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Obzirom kako je predmet Zamolbe bilo traženje prostora na području Donje Kupčine, 
a u svrhu olakšanja provedbe predmetnog postupka, Općina Pisarovina se dana 30.01.2023. 
godine obratila Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa 
Zahtjevom za davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o privremenom korištenju (KLASA: 
372-3/23-01/1, URBROJ: 238-21-2-23-1), a koji se odnosi na prostor koji se nalazi u sklopu 
Zavičajnog muzeja Donja Kupčina (k.č.br. 1530/1, k.o. Donja Kupčina) i to prostor u staroj 
zgradi koji se sastoji od ureda na lijevoj strani gledano sa pročelja zgrade, ukupne približne 
površine 10 m2, koji isti je vlasništvo Republike Hrvatske, a koja je dana 09.05.2018. godine 
zaključila sa Općinom Pisarovina Ugovor o dodjeli na korištenje – broj: 222-03/2018 (KLASA: 
940-01/17-03/2206, URBROJ: 536-03-02-04/04-18-12 – u daljem tekstu: Ugovor). 

Dana 14.02.2023. godine Općina Pisarovina je zaprimila traženu Suglasnost (KLASA: 
372-03/23-01/16, URBROJ: 531-09-2-6/3-23-3), slijedom čega je odlučeno kao u tekstu 
Odluke. 
 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

           
KLASA: 372-03/23-01/1 
URBROJ: 238-21-2-23-3 
Pisarovina, 20. veljače 2023. godine  

                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 

                      Tomo Kovačić, v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 
OPĆINA PISAROVINA 
Općinski načelnik 
 

 
 
 Na temelju članka 20. Odluke o socijalnoj skrbi  („Službene novine Općine Pisarovina“ 
broj 8/16, 13/20, 14/20 i 3/22) i članka 40. Statuta Općine Pisarovina („Službene novine Općine 
Pisarovina“ br. 3/18, 3/20 i 1/21), Općinski načelnik donosi slijedeću  
 

O D L U K U 
o novčanoj pomoći  

 
 I. Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 400,00 eura (3.013,80 kuna) 
obitelji Čačković Josipa, Selsko brdo 44, Pisarovina, kao pomoć za podmirenje dijela troška 
priključka na vodovodnu mrežu. 
 
 II. Nalaže se računovodstvu da izvrši isplatu sredstava navedenih u točki I. ove Odluke 
sa pozicije Socijalnog programa; stavka R116A – Ostali oblici pomoći, na žiro-račun 
trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o., IBAN: HR1923400091110623212, otvoren kod 
Privredne banke Zagreb.    
 

III. 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 n j e 
 Josip Čačković, Selsko brdo 44, 10451 Pisarovina podnio je dana 06. veljače 2023. 
godine Zamolbu za pomoć u sufinanciranju troškova priključka na vodovodnu mrežu, a s 
obzirom da njegovo dijete, Lucas Čačković je dijete s posebnim potrebama te većinu sredstava 
troše na njega i njegove terapije. U prilogu zahtjeva dostavljen je Specijalistički nalaz (protokol 
broj: 2022/013192) od dana 18.10.2022.g. Opće bolnice Karlovac te Povijest bolesti (Protokol 
broj: 2022006600) Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Klinika za pedijatriju, sve za dijete 
podnositelja Zahtjeva, a iz kojih nedvojbeno proizlazi da je riječ o djetetu s posebnim 
potrebama. Zahtjevu je priložen i Ugovor o priključku na komunalne vodne građevine 
vodoopskrbne mreže sklopljen između podnositelja Zahtjeva i trgovačkog društva Vode 
Pisarovina d.o.o. 
 S obzirom na prethodno navedeno, odobrava se uplata iznosa od 400,00 eura 
(3.013,80 kuna) na žiro račun Isporučitelja priključka na komunalne vodne građevine, 
trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o. i to iz stavke Proračuna kako je navedeno u 
dispozitivu.   

KLASA: 402-05/23-01/1 
URBROJ: 238-21-2-23-2 
Pisarovina, 09. veljače 2023. godine      
       NAČELNIK OPĆINE  

                    PISAROVINA 
   
                    Tomo Kovačić, v.r. 
 

 


