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          Na temelju članka  17. stavak 1. 
točka 3. Statuta Općine Pisarovina 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/07, 
21/09, 1/13 i 10/13) Općinsko vijeće 
Općine Pisarovina na svojoj 40. sjednici 
održanoj dana 14. ožujka 2017. godine 
donosi slijedeći:  
 
 

Z A K L J UČ A K 
 

I. Općinsko vijeće Općine 
Pisarovina daje suglasnost 
na sklapanje Ugovora o 
dodjeli zemljišta za 
postavljanje automatske 
meteorološke postaje između 
Državnog 
hidrometeorološkog zavoda, 
Grič 3, Zagreb, koje zastupa 
ravnateljica dr.sc. Nataša 
Strelec Mahović i Općine 
Pisarovina, a kojim se 
utvrđuje suradnja na projektu 
„Modernizacija meteorološke 
motriteljske mreže u RH - 
METMONIC“ u smislu 
davanja na korištenje 
zemljišta u vlasništvu Općine 
Pisarovina za uspostavljanje 
i redovan rad automatske 
meteorološke postaje kojom 
bi se omogućilo kontinuirano 
praćenje meteoroloških 
prilika i klimatskih 
parametara na području 
Općine Pisarovina. 
 

II. Ovlašćuje se Općinski 
načelnik Općine Pisarovina 
na sklapanje Ugovora iz 
točke I., kao i poduzimanje 
drugih radnji potrebnih za 
realizaciju predmeta Ugovora 
iz točke I. ovog Zaključka.   

 
III. Ugovor o dodjeli zemljišta za 

postavljanje automatske 
meteorološke postaje nalazi 
se u prilogu ovog Zaključka i 
čini njegov sastavni dio. 
 

         IV.       Ovaj Zaključak stupa na 
snagu 8 dana od dana objave u 
„Službenim  novinama Općine Pisarovina“. 
 
KLASA: 021-05/17-01/40 
URBROJ: 238/21-01-17-3 
Pisarovina,  14. ožujka 2017. godine 

                                                                                                        
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                               

Predsjednik 
                                                                                                        

Tomo Smolković, v.r.  
 

 
 

Na temelju članka 23., stavak 1. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš 
(„Narodne novine“ 3/2017) i članka 16. i 
17. Uredbe o informiranju I sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 
64/08) Općinski načelnik Općine 
Pisarovina, dana 15. ožujka 2017. godine, 
donosi 

 
 

ODLUKU 
o upućivanju Strateške studije o 

procjeni utjecaja na okoliš 
VI. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Pisarovina i prijedloga 
VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Pisarovina 
na javnu raspravu 

 
I. 
 

Strateška studija o procjeni utjecaja 
na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina (u 
nastavku teksta: Strateška studija) i 
prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina (u 
nastavku teksta: Prijedlog Plana) upućuje 
se na javnu raspravu u trajanju od 30 
dana. 

 
II. 

 
Javnu raspravu Strateške studije i 

Prijedloga Plana koordinira i provodi 
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Općina Pisarovina (u nastavku teksta: 
Općina). 

III 
 

Javna rasprava o Strateškoj studiji i 
prijedlogu Plana započeti će 15. ožujka 
2017. godine i trajati će do 14. travnja 
2017. godine. 

Strateška studija i prijedlog Plana 
biti će s danom početka javne rasprave 
dostupna i na službenim internetskim 
stranicama Općine (www.pisarovina.hr). 

 
IV. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 

Obrazloženje 
 

Odluka se donosi u okviru 
postupka strateške procjene utjecaja na 
okoliš koji je započeo donošenjem Odluke 
o započinjanju postupka strateške 
procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pisarovina (KLASA:351-03/16-30/6 
URBROJ:238/21-04-16-18), u skladu s 
odredbama Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš. 

U skladu s člankom 16. Uredbe o 
informiranju i sudjelovanju javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša (u nastavku 
teksta: Uredba o informiranju), Općina će, 
u svrhu provedbe javne rasprave, objaviti 
obavijest o javnoj raspravi na svojim 
službenim stranicama (www.pisarovina.hr) 
i u Službenim novinama Općine 
Pisarovina. Informacija će sadržavati: 
naziv predmeta javne rasprave, datum 
početka i datum završetka javne rasprave, 
mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida, 
mjesto i vrijeme održavanja javnog 
izlaganja, tijelo kojem će se i rok u kojem 
će javnost moći dostaviti svoja mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na predmet javne 
rasprave. 

Javni uvid u Stratešku studiju i 
prijedlog Plana može se obaviti u 
razdoblju trajanja javne rasprave, radnim 
danom od 09,00 do 12,00 sati u 
prostorijama Općine Pisarovina, Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. 

Nastavno na članak 19. Uredbe o 
informiranju, javno izlaganje o Strateškoj 
studiji i prijedlogu Plana održati će se 30. 
ožujka 2017. godine s početkom u 10,00 
sati u prostoriji Vijećnice, na adresi Općine 
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 
10451 Pisarovina. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave, 
pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe 
javnosti mogu se: upisati u knjigu 
primjedbi koja će biti izložena na mjestu 
javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme 
javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom 
obliku na adresu: Općina Pisarovina, Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. 
 
KLASA: 351-03/16-30/6 
URBROJ: 238/21-02-17-26 
Pisarovina, 15. ožujka 2017. godine  
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Tomo Kovačić, v.r. 
 

 

Na temelju članka 16. Uredbe o 
informiranju I sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke 
o upućivanju Strateške studije o procjeni 
utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine 
Pisarovina na javnu raspravu (KLASA: 
351-03/16-30/6, URBROJ: 238/21-02-17-
26) Općinski načelnik Općine Pisarovina 
dana 15. ožujka 2017. godine, donosi 

 
 

O B A V I J E S T 
 

o provođenju javne rasprave Strateške 
studije o procjeni utjecaja na okoliš 

VI. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pisarovina s 

prijedlogom VI. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine 

Pisarovina 
 

I. 
 

Općina Pisarovina donijela je 
Odluku o upućivanju Strateške studije o 
procjeni utjecaja na okoliš VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

http://www.pisarovina.hr/
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Pisarovina i prijedlog VI. izmjena i dopuna 
na javnu raspravu Prostornog plana 
uređenja Općine Pisarovina (KLASA: 351-
03/16-30/6, URBROJ: 238/21-02-17-26; u 
daljnjem tekstu: Strateška studija i 
Prijedlog Plana) u trajanju od 30 dana. U 
sklopu javne rasprave održat će se javni 
uvid i javno izlaganje. 

 
II. 
 

Javna rasprava o Strateškoj studiji i 
Prijedlogu Plana započeti će 15. ožujka 
2017. godine i trajati će do 14. travnja 
2017. godine. 

Strateška studija i Prijedlog Plana 
biti će s danom početka javne rasprave 
dostupna i na službenim internetskim 
stranicama Općine (www.pisarovina.hr). 

 
III. 
 

Javni uvid u Stratešku studiju i 
Prijedlog Plana može se obaviti u 
razdoblju trajanja javne rasprave, radnim 
danom od 09,00 do 12,00 sati u 
prostorijama Općine Pisarovina, Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. 
 

IV. 
Javno izlaganje o Strateškoj studiji i 

Prijedlogu Plana održati će se 30. ožujka 
2017. godine s početkom u 10,00 sati u 
prostoriji Vijećnice, na adresi Općine 
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 
10451 Pisarovina. 

Tijekom javnog izlaganja nazočna 
javnost i zainteresirana javnost može 
postavljati pitanja o Strateškoj studiji na 
koja usmeno ili u pisanom obliku 
odgovaraju predstavnici izrađivača i 
ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge na 
nacrte dokumenata javnost može izjaviti i 
usmeno na zapisnik za vrijeme trajanja 
javnog izlaganja. 
 
 
 

V. 
Za vrijeme trajanja javne rasprave, 

pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe 
javnosti mogu se: upisati u knjigu 
primjedbi koja će biti izložena na mjestu 

javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme 
javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom 
obliku na adresu: Općina Pisarovina, Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi 
javnosti i zainteresirane javnosti koji ne 
budu dostavljeni u roku i nisu čitko 
napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi 
izvješća o javnoj raspravi. 
 

VI. 
Ova obavijest objavljuje se u 

Službenim novinama Općine Pisarovina i 
na internetskoj stranici Općine Pisarovina 
www.pisarovina.hr. 
 
 
KLASA: 351-03/16-30/6 
URBROJ: 238/21-02-17-27 
Pisarovina, 15. ožujka 2017. godine  
 
OPĆINSKI NAČELNIK 
Tomo Kovačić, v.r. 
 

Temeljem članka 95., stavak 2. 
Zakona o prostornom uređenju (NN 
153/13) i članka 40. Statuta Općine 
Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ 
br. 11/07, 21/09, 1/13 i 10/13) Općinski 
načelnik Općine Pisarovina, dana 15. 
ožujka 2017. godine donio je 

 

Z A K LJ U Č A K  

o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i 
dopuna PPUO Pisarovina  

za javnu raspravu 

I. 

Na temelju nacrta prijedloga VI. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pisarovina, utvrđuje se 
Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina za 
javnu raspravu. 

III. 
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Ovaj Zaključak stupa na snagu 
danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenim novinama Općine Pisarovina“ 

KLASA:350-02/16-20/2 
URBROJ:238/21-04-17-7 
U Pisarovini, 15. ožujka 2017. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Tomo Kovačić, v.r. 

 

Općina Pisarovina, temeljem 
članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i 
temeljem Zaključka o utvrđivanju 
Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina za 
javnu raspravu, donesenog po načelniku 
Općine Pisarovina dana 15. ožujka 2017. 
godine, objavljuje  
 

J A V N U   R A S P R A V U 
O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE PISAROVINA 

 
I. 

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pisarovina održat će se u vremenu od 
24.03.2017. do 31.03.2017. godine. 
 

II. 
U razdoblju navedenom u točki I. ove 
Objave, Prijedlog VI. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine 
Pisarovina biti će izložen na javni uvid u 
prostoru zgrade Općine Pisarovina, 
Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13, 
svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 
sati. 
 

III. 
Javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Pisarovina održat će se u ČETVRTAK 
30.03.2017. godine s početkom u 10,00 
sati u prostoriji Vijećnice, na adresi Trg 
Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina. 
 

IV. 
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi 
uputit će se javnopravnim tijelima 
određenim posebnim propisima. 
 

V. 
Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu VI. 
izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Pisarovina bit će 
objavljena, najmanje osam dana prije 
početka iste, na mrežnoj stranici 
Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja, te na mrežnoj stranici Općine 
Pisarovina na kojoj će se nalaziti i 
Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina. 
 

VI. 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na 
Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Pisarovina mogu 
se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku 
javnog izlaganja, pisano dati u Knjigu 
primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog 
uvida iz točke II. ove Objave, dostaviti u 
pisanom obliku osobno u urudžbeni 
zapisnik Općine Pisarovina ili uputiti putem 
pošte zaključno sa 31.03.2017. godine na 
adresu: Općina Pisarovina, Jedinstveni 
upravni odjel, Trg Stjepana Radića 13, 
10451 Pisarovina. 
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu 
dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, 
ne moraju se uzeti u obzir u pripremi 
Izvješća o javnoj raspravi. 
 
KLASA:350-02/16-20/2 
UR.BROJ:238/21-04-17-8 
Pisarovina, 15. ožujka 2017. godine 
 
Općinski načelnik 
Tomo Kovačić, v.r. 
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