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Na temelju članka 64., st.3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ brojevi 80/13,
153/13 i 78/15), članka 31., st.4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ 3/2017) te nakon provedenog postupka Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Pisarovina, dana 30.
travnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Pisarovina donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Pisarovina (KLASA:351-03/18-30/1, URBROJ: 238/21-04-18-2) dana 14.
ožujka 2018. godine, temeljem koje je proveden postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Pisarovina.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VII. Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina utvrđeno je da VII. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina neće imati vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, na temelju čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš.

Članak 2.
VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina je prostorno - planski
dokument koji se odnosi na cjelokupno područje Općine Pisarovina.
Razlozi za pokretanje izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Pisarovina su sljedeći:
-

manja korekcija trase državne ceste D36 (prostorna prilagodba koja ne odstupa od
koncepcije Prostornog plana Zagrebačke županije),
proširenje građevinskog područja naselja Velika Jamnička,
usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg registra
prostornih jedinica (DGU, 2018.),
izrada pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, u skladu s
člankom 114. Zakona o prostornom uređenju.

Istaknutim razlozima za izradu Izmjena i dopuna Plana određeni su ujedno i osnovni ciljevi i
programska polazišta koja trebaju omogućiti:
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-

manju korekciju trase državne ceste D36 (prostorna prilagodba koja ne odstupa od
koncepcije Prostornog plana Zagrebačke županije),
proširenje građevinskog područja naselja Velika Jamnička,
usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg registra
prostornih jedinica (DGU, 2018.),
izradu pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana, sukladno
članku 114. Zakona o prostornom uređenju.

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Pisarovina zatražila
je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima navedenim u Prilogu I. ove Odluke.
Temeljem prethodno navedenog, zaprimljena su sljedeća mišljenja:
1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/18-03/19, URBROJ: 238/1-1802/4-18-4) od dana 20. ožujka 2018. godine, mišljenje kako nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
2. HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac (Broj i znak:
001/1044/18 MDT) od dana 20.03.2018.g.; mišljenje kako nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
3. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma, Podružnica Karlovac(Broj: KA-06-DM-18297/02) od dana 20. ožujka 2018. godine; mišljenje kako nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
4. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Odjel za razvoj i planiranje
(KLASA: 350-02/2015-1/137, URBROJ: 345-211/517-2018-3/TZ) od dana
16.04.2018. godine; mišljenje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš;
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu (KLASA:35002/18-01/0000163, URBROJ: 374-3111-1-18-2) od dana 23.03.2018. godine,
mišljenje kako nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš;
6. Ministarstvo poljoprivrede (KLASA: 351-03/18-01/31, URBROJ: 525-07/0375-182) od dana 21. ožujka 2018. godine; mišljenje da nije nadležno
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/18-58/216, URBROJ:
517-07-2-2-18-3) od dana 25. travnja 2018. godine, mišljenje kako nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš te kako su VII. Izmjene i dopune
prostornog plana uređenja Općine Pisarovina prihvatljive za ekološku mrežu.

Članak 4.
Vrednujući kriterije za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“
3/2017), utvrđuje se da:

3

-

-

-

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina su ciljane
izmjene i dopune, s točno određenim razlozima i ciljevima pokretanja
Obuhvat VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
odnosi se na administrativno područje Općine Pisarovina
Na području Općine Pisarovina nema zaštićenih područja temeljem Zakona o
zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN broj 124/2013 i 105/2015),
unutar obuhvata Općine nalazi se područje ekološke mreže značajno za ptice
(POP), HR1000001 – Pokupski bazen te područja značajna za vrste i stanišne
tipove (POVS), HR2000451 – Ribnjaci Pisarovina i HR2000645 – Kupa
Provedba VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
neće imati značajni negativan utjecaj na bioraznolikost kao niti na ciljeve očuvanja
i cjelovitost područja ekološke mreže
Na području Općine Pisarovina nema većih zagađivača, površina Općine
Pisarovina: 145 km2, broj stanovnika: 3.689.
Članak 5.

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene
utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Upravni
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke
županije je uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz članka 3. ove Odluke, dalo
mišljenje da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na
okoliš, proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na navedene razloge
donošenja Plana, može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Članak 6.
Općina Pisarovina dužna je o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite
okoliša.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina, na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina
(www.pisarovina.hr) te na oglasnoj ploči Općine Pisarovina.
KLASA:351-03/18-30/1
URBROJ:238/21-04-18-6
Pisarovina, 30. travnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br 26/15), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih
potreba u kulturi (KLASA: 612-01/18-10/1, URBROJ: 238/21-04-18-1), Općinski načelnik
Općine Pisarovina dana 14. ožujka 2018. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
sredstava udrugama, donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnih potreba u kulturi
Članak 1.
Udruzi KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „BRATINEČKO SRCE“, Bratina,
Bratina 118, Pisarovina, OIB:49150448146 dodjeljuje se 50.000,00 kuna za sufinanciranje
javnih potreba u kulturi i to za programe poticanja i sufinanciranja kulturno-umjetničkih
društava.
Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna Općine
Pisarovina za 2018. godinu.
Članak 2.
S udrugom iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o
financiranju programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2018.
godinu, Program: Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju
i ostalo, Konto 38114 i 38119, tekuće donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina
www.pisarovina.hr.
KLASA:612-01/18-10/1
URBROJ:238/21-04-18-2
Pisarovina, 14. ožujka 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Pisarovina
(„Službene novine Općine Pisarovina br. 8/15), a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ br 26/15), Javnom pozivu za sufinanciranje javnih
potreba u kulturi (KLASA: 612-01/18-10/1, URBROJ: 238/21-04-18-1), Općinski načelnik
Općine Pisarovina dana 26. travnja 2018. godine, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
sredstava udrugama, donosi sljedeću
ODLUKU
o dodjeli sredstava udrugama u okviru javnih potreba u kulturi
Članak 1.
Udruzi KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO „MAGDALENA“ DONJA KUPČINA,
OIB:18703076421, Donja Kupčina 456A, Pisarovina dodjeljuje se 40.000,00 kuna za
sufinanciranje javnih potreba u kulturi i to za program unapređenja kulturno-umjetničkih
sadržaja Općine Pisarovina.
Konačan iznos sredstava za isplatu utvrditi će se zadnjim rebalansom proračuna Općine
Pisarovina za 2018. godinu.
Članak 2.
S udrugom iz članka 1. ove Odluke, Općina Pisarovina će sklopiti Ugovor o
financiranju programa/projekta u kojima će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Općine Pisarovina za 2018.
godinu, Program: Kulturne, religijske i ostale djelatnosti, Aktivnost: Pomoći za kulturu, religiju
i ostalo, Konto 38114 i 38119, tekuće donacije.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim
novinama Općine Pisarovina te na službenoj internetskoj stranici Općine Pisarovina
www.pisarovina.hr.
KLASA:612-01/18-10/1
URBROJ:238/21-04-18-4
Pisarovina, 26. travnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić, v.r.
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